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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện tháng hành động vệ sinh, tiêu độc,  

khử trùng môi trường chăn nuôi 

 
 

Thực hiện Văn bản số 6323/UBND-NL4 ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh 

về việc triển khai tháng tổng vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường. Để chủ 

động ngăn chặn dịch bệnh phát sinh trên đàn vật nuôi, chủ động tiêu diệt tác 

nhân gây bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm nhất là đối với các dịch 

bệnh: Dịch tả lợn Châu Phi, dịch Lở mồm long móng gia súc, dịch cúm gia 

cầm…vv.. Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện tháng hành động vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi, với 

những nội dung như sau: 

I. NỘI DUNG VỆ SINH, TIÊU ĐỘC, KHỬ TRÙNG 

1.1. Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm 

a) Đối với các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung: 

- Phát quang cây cỏ xung quanh chuồng nuôi, quét dọn thu gom phân rác 

để đốt hoặc chôn, khơi thông cống rãnh. 

- Tiêu độc, phun khử trùng toàn bộ chuồng trại, khu vực chăn nuôi và 

vùng phụ cận 3 lần/tuần. 

- Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng các phương tiện dùng vận chuyển gia súc, 

gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm, thức ăn,… trước khi vào, ra cơ sở. 

b) Đối với chăn nuôi hộ gia đình: 

- Quét dọn sạch sẽ khu vực nuôi nhốt gia súc, gia cầm; thu gom phân rác, 

chất độn chuồng để đốt hoặc chôn. 

- Phun thuốc sát trùng hoặc rắc vôi bột toàn bộ khu vực nuôi nhốt gia súc, 

gia cầm và vùng phụ cận mỗi tuần 1 lần. 

- Vệ sinh sạch sẽ phương tiện, dụng cụ vận chuyển sau mỗi lần vận 

chuyển. 

c) Đối với cơ sở ấp trứng gia cầm, thủy cầm: 

- Phát quang cây, cỏ xung quanh và quét dọn sạch sẽ toàn bộ khu vực lò 

ấp, đường ra vào cơ sở ấp trứng, thu gom vỏ trứng sau khi ấp nở để tiêu hủy; 

- Phun tiêu độc, khử trùng hàng ngày toàn bộ diện tích cơ sở ấp trứng, 

đường ra vào cơ sở ấp trứng, các phương tiện vận chuyển trứng và gia cầm mới 

ấp nở. 
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1.2. Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung 

- Nơi nhốt gia súc, gia cầm chờ giết mổ: Sau khi gia súc, gia cầm được  

giết mổ, toàn bộ khu vực nhốt phải được vệ sinh tiêu độc, khử trùng. 

- Phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật phải được vệ sinh 

tiêu độc, khử trùng trước khi ra khỏi cơ sở giết mổ. 

- Khu vực giết mổ, dụng cụ giết mổ gia súc: Phải được vệ sinh, tiêu độc, 

trước và sau mỗi ca giết mổ. 

- Phát quang cây cỏ xung quanh cơ sở, nhà xưởng, khơi thông cống rãnh. 

1.3. Chợ có buôn bán gia súc, gia cầm sống và sản phẩm động vật 

- Quét dọn và phun thuốc khử trùng khu vực buôn bán động vật, sản phẩm 

động vật, khu vực giết mổ và các vật dụng liên quan cuối mỗi buổi chợ. 

- Phương tiện, dụng cụ vận chuyển phải được phun khử trùng khi vào, ra 

khỏi chợ. 

- Những quầy bán thịt phải được vệ sinh sạch sẽ cuối mỗi phiên chợ. 

- Quét dọn, thu gom và xử lý chất thải rắn trong chợ bằng biện pháp chôn 

hoặc đốt. 

1.4. Nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm 

- Quét dọn, vệ sinh, phun tiêu độc mỗi tuần một lần. 

1.5. Đối với động vật, sản phẩm động vật bị thu giữ 

- Vệ sinh, tiêu độc khử trùng các phương tiện dùng vận chuyển động vật, 

sản phẩm động vật bị bắt giữ. 

- Quét dọn và phun thuốc khử trùng khu vực nhốt, giữ động vật ngay sau 

mỗi đợt tiêu hủy. Phân, rác thải phải được xử lý chôn hoặc đốt. 

II. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH VỆ SINH, TIÊU ĐỘC, KHỬ TRÙNG 

1. UBND thị xã chỉ đạo UBND các phường, xã, tổ chức cá nhân liên 

quan, thực hiện phun thuốc sát trùng cho khu vực chăn nuôi, chợ buôn bán gia 

súc, gia cầm, nơi công cộng đường làng, ngõ xóm. Việc phun thuốc sát trùng chỉ 

được thực hiện sau khi đã vệ sinh cơ giới. 

2. Thời gian: 01 tháng, bắt đầu từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2022 

3. Kinh phí:  

- Đối với các trang trại chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ tập trung, cơ sở 

ấp trứng gia cầm tự lo vật tư kinh phí tổ chức thực hiện theo sự giám sát của 

chính quyền địa phương và chuyên môn. 

- Đối với chăn nuôi gia súc, gia cầm hộ gia đình; chợ buôn bán gia súc, 

gia cầm, nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm. Hóa chất do tỉnh cấp; kinh phí tổ 

chức thực hiện ở cấp nào thì ngân sách cấp đó chi trả.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế:  
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Xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử 

trùng môi trường, chỉ đạo Trung tâm ƯDKHKT& Bảo vệ cây trồng, vật nuôi 

tiếp nhận đầy đủ hóa chất, phục vụ vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường; phối 

hợp với chính quyền các phường, xã tổ chức thực hiện tốt các nội dung tháng vệ 

sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường; 

2. Trung tâm ƯDKHKT&BVCTVN thị xã 

- Chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan và UBND các phường, xã tuyên 

truyền phổ biến và triển khai thực hiện kế hoach của UBND thị xã; kiểm tra đôn 

đốc thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường đảm bảo có hiệu quả 

thiết thực. 

- Phân công cán bộ phối hợp với chính quyền các phường, xã tuyên truyền 

phổ biến mục đích ý nghĩa công tác tiêu độc khử trùng, hướng dẫn kỹ thuật tiêu 

độc khử trùng cho các phường xã. 

- Chủ động phối hợp với Chi cục Chăn nuôi Thú y Hà Tĩnh, tham mưu và 

tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, phân bổ và cung ứng hóa chất đảm bảo số 

lượng, chất lượng, thời gian lập hồ sơ theo quy định; 

3. Ủy ban nhân dân các phường, xã 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động để các chủ hộ, trang trại, gia trại chăn 

nuôi; chủ cơ sở buôn bán, vận chuyển, ấp nở gia cầm; các cá nhân liên quan trên 

địa bàn có trách nhiệm tham gia thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi 

trường có hiệu quả;  

- Xây dựng Kế hoạch, phân công cán bộ bám sát cơ sở để chỉ đạo, hướng 

dẫn các thôn, tổ dân phố, khu vực buôn bán gia súc, gia cầm, trang trại, hộ chăn 

nuôi thực hiện tốt phun tiêu độc, khử trùng môi trường, như: Địa điểm tiêu độc, 

khử trùng, quy mô diện tích, thời gian, dự kiến bố trí nhân lực và các điều kiện 

đảm bảo, lượng hóa chất cần cấp, hóa chất đăng ký mua... kiểm tra đôn đốc việc 

tổ chức, cá nhân thực hiện tiêu độc, khử trùng tại thôn xóm đảm bảo có hiệu 

quả. Định kỳ hàng tuần báo cáo kết quả triển khai về UBND thị xã qua Trung 

tâm ƯDKHKT&BVCTVN thị xã để tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp - PTNT; 

4. Phòng Y tế; Trung tâm Y tế thị xã, các cơ sở y tế cấp phường, xã tăng 

cường giám sát dịch bệnh động vật lây sang người và tham gia hỗ trợ các địa 

phương thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng có hiệu quả. 

5. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thị xã phối hợp Phòng Kinh tế, 

Trung tâm ƯDKHKT&BVCTVN và UBND các phường, xã đẩy mạnh công tác 

thông tin tuyên truyền về tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường đến các 

cơ sở chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm, cơ sở ấp nở gia 

cầm, ban quản lý các chợ... và đến tận người dân để biết, chấp hành và tổ chức 

thực hiện có hiệu quả. 

6. Các phòng ban có liên quan, các thành viên Ban Chỉ đạo sản xuất và 

phòng, chống dịch gia súc, gia cầm thị xã theo chức năng nhiệm vụ và địa bàn 
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được phân công, phối hợp với ngành chuyên môn, chính quyền các địa phương 

theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng theo 

quy định. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phối hợp với 

các cấp chính quyền tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp 

nhân dân tích cực hưởng ứng và tổ chức, thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử 

trùng môi trường chăn nuôi phòng chống dịch bệnh. 

Yêu cầu Trưởng phòng Kinh tế, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng 

KHKT&BVCTVN, Ban chỉ đạo sản xuất và phòng, chống dịch gia súc, gia cầm 

thị xã, các phòng, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các phường, xã tập 

trung chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các nội dung 

trên, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã (qua Trung tâm 

ƯDKHKT&BVCTVN thị xã) để tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn theo đúng quy định./. 
 

Nơi nhận:                 
- Chi cục Chăn nuôi - Thú y;   

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã; 

- UBMTTQ thị xã, các Đoàn thể; 

- Các phòng: Kinh tế, TC-KH, TN-MT, Y tế; 

- Trung tâm ƯDKHKT&BVCTVN Thị xã; 

- Trung tâm VH- TT; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Tôn Quang Ngọc 
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