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- Chỉ ñạo cho lực lượng Công an ổn ñịnh an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
tại các vùng xảy ra dịch;
- Huy ñộng lực lượng Công an tham gia các Trạm, Chốt kiểm dịch ñể kiểm tra,
kiểm soát khâu vận chuyển, giết mổ, chế biến, tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm.
11. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Tăng cường tuyền truyền phổ biến các biện pháp
phòng, chống dịch trong quân ñội; phối hợp với cơ quan Thú y, Y tế tham gia
phòng chống dịch và vệ sinh môi trường trên ñịa bàn khu vực ñóng quân.
12. ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, ñoàn thể huyện chỉ ñạo cho các cấp hội,
ñoàn thể ngành mình tăng cường công tác tuyên truyền, vận ñộng nhân dân quán triệt và
thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và ñại dịch cúm A (H5N1)
ở người của thành phố và UBND huyện, xác ñịnh ñây là một nhiệm vụ trọng tâm,
cần phải huy ñộng sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ñể thực hiện.
13. Khen thưởng và xử lý vi phạm:
- Cá nhân, tổ chức có thành tích trong công tác thực hiện phòng, chống dịch cúm
gia cầm và ñại dịch cúm A (H5N1) ở người, ñược khen thưởng theo chế ñộ chung
của Luật Thi ñua - Khen thưởng;
- Cá nhân, tổ chức vi phạm thì tùy theo mức ñộ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý
hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy ñịnh của pháp luật.
Trước nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm và ñại dịch cúm A (H5N1) ở người,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, ñoàn thể
huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện
nghiêm túc Chỉ thị này kể từ ngày ký./.
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