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V/v hướng dẫn tuyên truyền 

phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm 

trên Đài Truyền thanh cơ sở 

 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 1087/UBND-KT ngày 20/02/2020 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải 

pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và ở người, 

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn công tác tuyên truyền phòng, 

chống dịch bệnh cúm gia cầm trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền: : Thực hiện theo bài tuyên truyền do Phòng 

Văn hóa và Thông tin biên tập, cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh truy cập vào 

địa chỉ http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh để tải nội dung tuyên 

truyền về phòng, chống dịch cúm gia cầm. 

2. Thời gian tuyên truyền: Thực hiện phát thanh tuyên truyền trên hệ 

thống Đài Truyền thanh cơ sở 02 lần/ngày vào các ngày: 26-27-29/02, 01-03-04-

07-08/ 3/2020. 

Yêu cầu cán bộ phụ trách Đài cập nhật đầy đủ vào sổ nhật ký phát thanh 

của Đài Truyền thanh cơ sở. Phòng sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất và trừ điểm thi 

đua nếu không thực hiện theo hướng dẫn. 

Đề nghị lãnh đạo UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 

- Phòng Kinh tế (VBĐT); 

- Trưởng phòng; 

- Trang thông tin điện tử của Phòng ( Trâm);  

- Lưu: VT, Trâm, Nhã ( Thu âm )   

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/Tai-lieu-tuyen-truyen
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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN 

Về việc nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm  

 (Kèm theo Công văn số 193/VHTT-TTCS ngày 21/02/2020 

của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố) 

 

Kính thưa toàn thể nhân dân! 

Theo báo cáo của Cục Thú y cập nhật đến chiều ngày 12/02/2020, cả 

nước đã ghi nhận có 10 ổ dịch cúm gia cầm do chủng virus A/H5N6 gây ra tại 

05 tỉnh, thành phố, gồm: Quảng Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An và Bắc 

Ninh với tổng số gia cầm phải tiêu hủy trên 43.000 con. Dự báo trong thời gian 

tới, nhu cầu vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ phục vụ các lễ hội đầu năm tăng cao, 

trong điều kiện thời tiết mưa, ẩm ướt; tỷ lệ tiêm vắc xin trên đàn gia cầm ở các 

địa phương đạt tỷ lệ thấp, đặc biệt ở nhóm chăn nuôi nhỏ lẻ nông hộ nguy cơ 

dịch bệnh cúm gia cầm xuất hiện, lây lan rất cao và có nguy cơ ảnh hưởng đến 

sức khỏe cộng đồng. 

Bệnh cúm gia cầm do virus gây ra, là loại bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây 

lan nhanh, tỷ lệ chết rất cao (100%), gây thiệt hại lớn về kinh tế. Các loài gia 

cầm như gà, vịt, ngan, ngỗng, gà tây, chim cút, bồ câu, đà điểu, các loài chim 

hoang dã… đều có thể mắc bệnh.  

Cách nhận biết gia cầm bị bệnh cúm là có các triệu chứng: sốt cao, ho, 

khó thở, phù đầu và mặt, mắt đỏ, mào và tích sưng to, da tím tái, da chân xuất 

huyết, chảy nước mắt, nước dãi, ỉa chảy rất nặng, phân xanh vàng. Mổ khám gia 

cầm bệnh thấy máu không đông; xoang bụng tích nước hoặc viêm dính; xuất 

huyết trên bề mặt các cơ và các cơ quan nội tạng, đặc biệt là ở dạ dày tuyến và 

ruột; xoang mũi và khí quản xuất huyết, chứa đầy dịch nhầy. Bệnh cúm gia cầm 

có thể lây sang người và một số động vật khác. 

Do đó, toàn thể người dân hãy nâng cao nhận thức và thực hiện tốt công 

tác phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm để tránh tình trạng lây bệnh cúm từ gia 

cầm sang người như sau: 

1. Đối với các hộ chăn nuôi phải thực hiện các biện pháp an toàn sinh 

học như sau: 

- Cần áp dụng các biện an toàn sinh học, tiêm phòng vắc xin phòng bệnh 

cho gia súc, gia cầm; 

- Các phương tiện dụng cụ chăn nuôi nên riêng biệt và vệ sinh tiêu độc 

ngay sau khi sử dụng. 
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- Thường xuyên vệ sinh chuồng trại, phun thuốc sát khuẩn định kỳ 1-3 

lần/tuần tùy theo mức độ, tính chất nguy cơ dịch bệnh. Những người vào khu chăn 

nuôi phải thực hiện biện pháp khử khuẩn trước và sau khi ra vào chuồng nuôi. 

- Chỉ chọn mua gia cầm ở những cơ sở giống tốt, bảo đảm không có bệnh 

cúm, chọn những con khoẻ mạnh, nhanh nhẹn. 

- Chuồng nuôi bảo đảm thoáng, mát, khô, có ánh nắng mặt trời chiếu vào, 

sân vườn và ao nuôi phải có hàng rào bao quanh. 

- Chăm sóc, nuôi dưỡng tốt, thức ăn cần đảm bảo dinh dưỡng, không ẩm 

mốc, nước uống sạch và phải được thay thường xuyên. 

2. Các biện pháp xử lý khi gia cầm bị bệnh: 

- Thực hiện 05 không: không giấu dịch, không mua bán, không vận 

chuyển gia cầm bệnh và sản phẩm của gia cầm bệnh ra khỏi vùng dịch, không 

giết mổ, không vứt xác gia cầm chết bừa bãi; 

- Khi phát hiện có dịch hoặc gia cầm chết bất thường cần thông báo ngay 

với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, cán bộ thú y cơ sở để kịp 

thời xử lý; không tự ý xử lý. 

- Không bán chạy, không ăn thịt gia cầm trong đàn bị bệnh, không vứt xác 

chết bừa bãi hay tiêu hủy toàn bộ số gia cầm bị bệnh; 

- Bao vây ổ dịch, tiêu huỷ toàn bộ gia cầm chết, mắc bệnh và các gia cầm 

khác trong đàn, bằng cách dung củi hoặc xăng dầu để đốt. Nếu có điều kiện thì 

đốt trong các lò chuyên dụng. 

- Đào hố chôn sâu, toàn bộ đáy và thành hố được lót nilông. Gia cầm tiêu 

huỷ đựng trong bao dầy, có chất sát trùng, buộc chặt miệng, sau đó cho xuống 

hố. Đảm bảo bề mặt gia cầm chôn cách mặt đất tối thiểu 1m. trước khi lấp đất, 

rải một lớp vôi bột hoặc phun một trong hai dung dịch: foocmol 5%, xút 

(NaOH) 3-5%. 

3. Đối với người dân phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh cúm gia cầm lây lan từ vật nuôi qua người như sau: 

 - Khi tiếp xúc, giết mổ gia cầm, thủy cầm phải đeo găng tay, khẩu trang; 

rửa tay bằng xà phòng sau khi tiếp xúc; 

- Không ăn tiết canh, thịt, trứng gia cầm, thủy cầm chưa nấu chín kỹ; 

- Khi có biểu hiện sốt cao, ho, khó thở, đau ngực, phải đến ngay cơ sở y tế 

để được khám và điều trị kịp thời. 

Toàn dân hãy nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm 

bằng cách thường xuyên vệ sinh môi trường chăn nuôi, tiêu độc khử trùng 

chuồng trại, cơ sở giết mổ, khu vực buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm. Đây 

là một biện pháp quan trọng để phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm./. 

Phòng Văn hóa và Thông tin biên soạn 
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