76

CÔNG BÁO/Số 29+30/Ngày 15-5-2019
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 79/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 03 tháng 5 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019 - 2025
trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm,
giai đoạn 2019 - 2025”. Để kiểm soát, khống chế không để dịch bệnh Cúm gia cầm
(CGC) xảy ra và lây lan trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
ban hành “Kế hoạch phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn thành phố Cần
Thơ giai đoạn 2019 - 2025”, với những nội dung sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Kiểm soát, khống chế không để dịch bệnh CGC xảy ra và lây lan diện rộng trên
địa bàn thành phố; chủ động giám sát để phát hiện sớm, cảnh báo và có giải pháp
phòng, chống dịch bệnh; tạo điều kiện cho việc xây dựng thành công các vùng, các
chuỗi cơ sở chăn nuôi gia cầm an toàn dịch bệnh; góp phần giảm thiểu tác động tiêu
cực của bệnh CGC đối với sức khỏe cộng đồng, an ninh lương thực và hoạt động
thương mại của thành phố Cần Thơ.
2. Mục tiêu cụ thể
- Tổ chức kiểm soát tốt dịch bệnh, chủ động giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp
thời ổ dịch và không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.
- Ngăn chặn không để các nhánh, các chủng vi rút mới nguy hiểm xâm nhiễm
vào thành phố Cần Thơ và lây lan trên diện rộng.
- Tổ chức tiêm phòng đạt tỷ lệ tối thiểu 80% tổng đàn thuộc diện tiêm.
- Vận động, hướng dẫn xây dựng các vùng, chuỗi sản xuất gia cầm, sản phẩm
gia cầm an toàn dịch bệnh theo khuyến cáo của OIE, nhằm đáp ứng tiêu dùng trong
nước và xuất khẩu gia cầm, sản phẩm của gia cầm.
- Góp phần giảm thiểu hoặc không để phát sinh các ca bệnh Cúm gia cầm ở
người do nhiễm các chủng vi rút cúm nguy hiểm (H5 và H7).

