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KẾ HOẠCH 

Thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 3794/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh Lai 

Châu về phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản; quan trắc môi trường trong 

nuôi trồng thủy sản tỉnh Lai Châu năm 2022; 

Căn cứ Công văn số 272/UBND-NN ngày 18/02/2022 của UBND huyện 

Tân Uyên về tổ chức triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường; 

Căn cứ Kế hoạch số 315 /KH-UBND ngày  22 /02/2022 của UBND huyện 

Tân Uyên về phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản quan trắc môi trường 

trong chăn nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Tân Uyên năm 2022. 

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

nhân gây bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và môi trường. UBND huyện xây dựng Kế 

hoạch thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng đợt 1 năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Chủ động tiêu diệt các mầm bệnh Lở mồm long móng, cúm gia cầm, Dịch 

tả lợn Châu Phi,... và các bệnh nguy hiểm khác; nhằm hạn chế, ngăn chặn dịch 

bệnh phát sinh trên đàn gia súc, gia cầm đường lây truyền của vi rút trên đàn gia 

súc, gia cầm và trong môi trường. 

- Nâng cao nhận thức về công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng cho tổ chức, cá 

nhân sản xuất, chăn nuôi nhằm cắt đứt cơ chế sinh bệnh trong môi trường chăn 

nuôi, nhất là trong chất thải chăn nuôi. 

2. Yêu cầu 

- Các khu vực thuộc diện phải vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phải tiêu độc, khử 

trùng 100%. 

- Việc tiêu độc, khử trùng phải thực hiện chặt chẽ theo quy định. Vệ sinh cơ 

giới trước, sau đó tiến hành tiêu độc, khử trùng bằng hóa chất. 

- Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, gia súc, gia cầm và các phương 

tiện, dụng cụ trong quá trình tiêu độc, khử trùng. 

II. NỘI DUNG, CÁCH THỨC VỆ SINH, TIÊU ĐỘC, KHỬ TRÙNG 

1. Nội dung vệ sinh, tiêu độc, khử trùng 



2 

 

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 

hàng ngày để đốt hoặc chôn, khơi thông cống rãnh. 

- Định kỳ thực hiện tổng vệ sinh, tiêu độc, phun toàn bộ chuồng nuôi trại 

khu vực chăn nuôi và vùng phụ cận mỗi tuần một lần. 

- Vệ sinh, tiêu độc, các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm 

gia súc gia cầm, thức ăn,... trước khi vào cơ sở. 

b. Đối với chăn nuôi hộ gia đình, cá nhân: 

- Thu gọn sạch sẽ khu vực nuôi nhốt gia cầm; gom phân rác, chất độn chuồng 

để đốt hoặc chôn. 

- Định kỳ phun thuốc sát trùng toàn bộ khu vực nuôi nhốt gia súc, gia cầm 

và vùng phụ cận mỗi tuần một lần.  

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

1.2. Cơ sở, điểm giết mổ gia cầm 

- Nơi nuôi nhốt gia cầm chờ giết mổ: Tổ chức vệ sinh, thu gom rác thải để 

chôn hoặc đốt, sau đó phun tiêu độc toàn bộ khu vực nhốt, giữ gia cầm được đưa đi 

giết mổ. 

- Nơi giết mổ gia cầm: Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng cuối ngày giết mổ. 

- Phát quang cây cỏ xung quanh cơ sở chăn nuôi, khơi thông cống rãnh. 

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

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

phẩm động vật, khu vực giết mổ và các vật dụng liên quan vào cuối 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 và phun thuốc khử trùng 

vào cuối mỗi buổi chợ. Quét dọn và xử lý chất thải rắn trong chợ bằng phương 

pháp đốt hoặc chôn lấp. 

1.4. Khu vực công cộng đường trục bản, tổ dân phố  

 Thường xuyên vệ sinh, quét dọn và thu gom rác thải, để xử lý phun thuốc 

mỗi tuần một lần. 

2. Cách thức tiến hành vệ sinh, tiêu độc, khử trùng 

2.1. Tổ chức tuyên truyền 

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Luật Thú y năm 

2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT 
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ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng chống dịch bệnh 

động vật trên cạn và vai trò, tác dụng, lợi ích của công tác vệ sinh, tiêu độc khử 

trùng môi trường trong chăn nuôi để người dân hiểu đúng và tích cực tham gia 

thực hiện.  

Triển khai vận động Nhân dân thực hiện các mô hình khuyến nông có tính 

bền vững, lâu dài và mang lại hiệu quả cao, định kỳ thực hiện tổng vệ sinh, tiêu 

độc khử trùng cho trang trại đàn gia súc, gia cầm.  

Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như trên các phương tiện thông 

tin đại chúng; xây dựng các chuyên mục, các bản tin tuyên truyền trên hệ thống 

truyền thông và loa phát thanh tại xã, khu dân cư về sự nguy hiểm của dịch bệnh 

gia súc, gia cầm và vai trò, tác dụng, lợi ích của công tác vệ sinh, tiêu độc khử 

trùng trong công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 

2.2. Các bước thực hiện tiêu độc, khử trùng 

Tất cả các khu vực tiến hành thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phải 

được thực hiện theo hai bước. 

- Bước 1: Dọn vệ sinh cơ giới trước.  

- Bước 2: Tiến hành phun tiêu độc, khử trùng bằng hóa chất. 

2.3. Chuẩn bị hóa chất 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thực hiện công tác chuẩn bị đầy đủ hóa chất 

khử trùng và phải được kiểm tra, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu. 

2.4. Lực lượng tham gia 

- Huy động nhân dân trên địa bàn huyện tích cựa tham gia làm vệ sinh, 

đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh.  

- UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm lập các tổ, đôi phun thuốc tiêu độc, 

khử trùng, nòng cốt là lực lượng đã, đang tham gia tiêm phòng vắc xin phòng, 

chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. 

III. THỜI GIAN, KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Thời gian thực hiện: Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn 

huyện thực hiện từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 30/4/2022.  

2. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách huyện năm 2022. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

Đôn đốc, kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện tốt các nội dung của kế 

hoạch; kết thúc Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 1, 
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năm 2022 tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện; tham mưu UBND huyện gửi Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo yêu cầu.  

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 

- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn hướng dẫn, tuyên truyền  vận 

động Nhân dân triển khai thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch. 

- Tổ chức quản lý hóa chất, cấp phát hóa chất cho các xã, thị trấn phun tiêu 

độc khử trùng đảm bảo đúng số lượng kịp thời, chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, giám 

sát việc tiêu độc khử trùng tại các xã, thị trấn. 

- Phân công cán bộ giám sát địa bàn, hướng dẫn quy trình tiêu độc khử 

trùng, đảm bảo đúng kỹ thuật, an toàn cho người và động vật; phối hợp với UBND 

các xã, thị trấn chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức thực  hiện tháng vệ sinh 

tiêu độc, khử trùng đợt 1, năm 2022. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi về UBND huyện (qua Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn) ngay sau khi kết thúc đợt phun tiêu độc khử trùng. 

- Thực hiện thanh, quyết toán nguồn vốn theo quy định 

3. Các cơ quan, đơn vị liên quan 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cúm gia cầm, dịch bệnh gia 

súc của huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị lên quan và UBND các xã, thị trấn 

chỉ đạo, thực hiện tốt nội dung, nhiệm vụ của tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng 

theo nhiệm vụ được phân công. 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện phối hợp với cơ quan 

chuyên môn tập trung tuyên truyền về sự nguy hiểm của dịch bệnh gia súc, gia cầm; 

vai trò, tác dụng, lợi ích, của công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng và trách nhiệm của 

mỗi tổ chức, người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh, để mọi người dân 

hiểu đúng, thấy được trách nhiệm của mình và tích cực tham gia thực hiện. 

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể huyện 

phối hợp với UBND các xã, thị trấn vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng 

Nhân dân tích cực tham gia tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Xây dựng Kế hoạch cụ thể thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi 

trường đến từng bản, tổ dân phố. 

- Chỉ đạo cán bộ Thú y xã tiếp nhận, quản lý hóa chất và phân phối hóa chất, 

cho các bản, tổ dân phố, đảm bảo đủ số lượng, kịp thời cho công tác vệ sinh, tiêu 

độc, nhận thuốc tiêu độc khử trùng tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện. 

- Thành lập tổ phun tiêu độc khử trùng môi trường, tổ chức thực hiện theo 

đúng thời gian quy định tại Kế hoạch này. 
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- Phối hợp với các phòng ban chuyên môn kiểm tra, giám sát công tác phun 

tiêu độc khử trùng môi trường.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng để người chăn nuôi biết và tự 

giác thực hiện. 

Căn cứ nội dung Kế hoạch, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị; 

UBND các xã, thị trấn triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo theo đúng quy định./. 

Nơi nhận: - TT. Huyện ủy (B/c);  

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- TT. Huyện ủy; (B/c) 

- TT. HĐND huyện;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN và đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị: Nông nghiệp & PTNT, 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, TTDVNN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Huy 
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