
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-VX Hải Phòng, ngày      tháng      năm 2022 

V/v tăng cường công tác phòng, chống 

cúm gia cầm 
 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện. 

 

Thực hiện Văn bản số 5995/BYT-DP ngày 24/10/2022 của Bộ Y tế về việc 

tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm (gửi kèm); 

Để chủ động phòng chống cúm gia cầm lây nhiễm sang người, Ủy ban nhân 

dân thành phố yêu cầu: 

Sở Y tế chủ trì, cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân 

dân các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan: 

1. Tăng cường giám sát để phát hiện sớm các trường hợp viêm phổi nặng 

do vi rút; điều tra các trường hợp nghi nhiễm cúm gia cầm; xử lý sớm triệt để ổ 

dịch ngay khi phát hiện; sẵn sàng thu dung, cách ly, điều trị theo quy định của Bộ 

Y tế và thông báo kịp thời cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố để có các 

biện pháp phòng, chống dịch kịp thời. 

2. Tăng cường tuyên truyền biện pháp phòng lây nhiễm cúm gia cầm lây 

sang người tại khu vực có gia cầm ốm, chết và những vùng có nguy cơ cao. 

3. Sẵn sàng thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện hỗ trợ kịp thời cho địa 

phương triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch. 

4. Thực hiện việc phối hợp trong công tác phòng, chống bệnh lây truyền từ 

động vật sang người theo quy định của Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-

BNN&PTNT ngày 27/5/2013 của Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; Báo cáo bệnh truyền nhiễm theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 

28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Cục Y tế dự phòng, điện thoại: 04.38456255, 

fax: 04.37366241, email: baocaobtn@gmail.com. 

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan 

khẩn trương triển khai thực hiện./.  

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BYT; 

- CT, PCT Lê Khắc Nam; 

- Sở TTTT; 

- Đài PT&TH HP, Báo HP, CĐ ANHP, 

Cổng TTĐT TP; 

- CVP, PCVP Trần Huy Kiên; 

- Phòng NC&KTGS; 

- CV: YT; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Lê Khắc Nam 
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