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ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN KIM THÀNH 

 
Số: 336/KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Kim Thành, ngày  06 tháng 3 năm 2018 

KẾ HOẠCH 
Thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường đợt 1 năm 2018 

 

Thực hiện Kế hoạch số: 304/KH-SNN-TY ngày 23/02/2018 của Sở Nông nghiệp 
và PTNT tỉnh Hải Dương về việc thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi 
trường đợt 1 năm 2018. Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành xây dựng kế hoạch thực 
hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường đợt 1 năm 2018 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH,  YÊU CẦU: 
 - Thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường nhằm tiêu diệt mầm bệnh 

tồn lưu để chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tái phát, bảo vệ 
phát triển sản xuất chăn nuôi, bảo vệ sức khoẻ nhân dân. 

- UBND các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập các đội vệ sinh, 
phun thuốc khử trùng cho các khu vực chăn nuôi, nuôi nhốt giữ động vật, chợ buôn 
bán động vật, sản phẩm động vật, cơ sở giết mổ động vật, đảm bảo đúng kỹ thuật, 
thời gian theo quy định. 

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC TIẾN HÀNH: 
1. Nội dung: 
a)  Đối với cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm: 
* 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 độn 

chuồng để đốt hoặc chôn, khơi thông cống rãnh. 
- Tiêu độc toàn bộ chuồng trại, khu vực chăn nuôi và vùng phụ cận mỗi tuần 1 lần. 
- Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng các phương tiện dùng vận chuyển vật nuôi, sản 

phẩm gia súc, gia cầm, thức ăn trước khi ra / vào cơ sở. 
* Chăn nuôi hộ gia đình: 
- Nuôi nhốt gia súc, gia cầm. Quét dọn sạch sẽ khu vực nuôi nhốt gia súc, gia 

cầm; thu gom phân rác, độn chuồng để đốt hoặc chôn. 
- Rắc vôi bột vùng phụ cận, phun thuốc sát trùng toàn bộ khu vực nuôi nhốt gia 

súc, gia cầm mỗi tuần 2 lần. 
* Cơ sở ấp nở:  
- Phát quang  cây cơ xung quanh và quét dọn sạch sẽ toàn bộ khu vực lũ ấp, 

đường ra, vào cơ sở ấp, thu gom vỏ trứng sau khi ấp nở để tiêu hủy. 
- Xông hoặc phun khử trùng máy ấp sau mỗi ca sản xuất, phun tiêu độc khử 

trùng hàng ngày toàn bộ diện tích cơ sở ấp trứng, đường ra, vào, các phương tiện vận 
chuyển trứng giống và gia cầm mới ấp nở. 

 b) Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm: 
 - Nơi nhốt gia súc, gia cầm chờ giết mổ: Sau khi gia súc, gia cầm được đưa đi giết 

mổ, toàn bộ khu vực nhốt phải được vệ sinh tiêu độc khử trùng trước khi nhập đàn 
mới. 

 - Nơi giết mổ: Phải được vệ sinh, tiêu độc, khử trùng sau mỗi ca sản xuất. 
- Phát quang cây cỏ xung quanh cơ sở, nhà xưởng; khơi thông cống rãnh.  
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c) Chợ buôn bán gia súc, gia cầm sống và sản phẩm gia súc, gia cầm: 
 - Quét dọn và phun thuốc khử trùng khu vực bán gia súc, gia cầm cuối mỗi buổi 

chợ. Phương tiện vận chuyển, lồng nhốt phải được vệ sinh sạch sẽ và phun thuốc khử 
trùng khi vào, ra khỏi chợ. 

 - Những quầy bán thịt gia súc, gia cầm phải được vệ sinh sạch sẽ và phun thuốc 
tiêu độc, khử trùng cuối mỗi buổi chợ. 

 d) Nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm: Quét dọn vệ sinh, thu gom rác thải, 
khơi thông cống rãnh, phun thuốc tiêu độc khử trùng mỗi tuần 1 lần. 

2. Thời gian tiến hành: 
Thời gian tiến hành tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt 1 năm 2018 từ ngày 

01/3 đến 31/3/2018. 
3. Phương thức tiến hành: 
 - Các xã, thị trấn căn cứ kế hoạch cụ thể, tuyên truyền khuyến cáo người chăn 

nuôi mua các loại hoá chất như: Vôi bột, Chloramin-B, Iodine, Benkocid,…để duy trì 
thường xuyên việc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng theo đúng hướng dẫn.  

- Thành lập các đội vệ sinh, phun thuốc khử trùng cho các khu vực chăn nuôi, 
nuôi nhốt giữ động vật, chợ buôn bán động vật, sản phẩm động vật, cơ sở giết mổ 
động vật, đảm bảo đúng kỹ thuật, thời gian theo quy định. 

 - Trạm Thú y huyện cân đối cung ứng các loại hoá chất khử trùng cho các địa 
phương tiêu độc theo kế hoạch của UBND huyện, đồng thời cử cán bộ trực tiếp 
hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của các địa phương. 

 - Các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài phát thanh huyện, Đài truyền 
thanh các xã, thị trấn, các tổ chức đoàn thể,... tăng cường tuyên truyền sâu rộng để 
mọi người dân nâng cao nhận thức, hưởng ứng có hiệu quả tháng vệ sinh, tiêu độc, 
khử trùng môi trường đợt 1 năm 2018. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
1. UBND các xã, thị trấn: Căn cứ vào kế hoạch của UBND huyện chỉ đạo các 

trưởng Thôn, Trưởng ban Thú y xã, các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch 
bệnh của xã, các ban ngành, đoàn thể, các cơ sở chăn nuôi, các cơ sở giết mổ gia súc, 
gia cầm và mọi người dân thực hiện tốt tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường 
đợt 1 năm 2018. 

2. Trạm thú y huyện: Phân bổ, cung cấp hoá chất khử trùng cho các xã, thị trấn 
và phân công cán bộ đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện của các đ̃a đảm bảo đúng kỹ 
thuật, hiệu quả, an toàn cho người, động vật. 

UBND huyện yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung 
của kế hoạch này. Kết thúc tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt 1 năm 2018 các địa 
phương báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (Qua trạm Thú y huyện) trước 
ngày 01/4/2018 để tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh./. 

 
 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp&PTNT tỉnh; 
- Chi cục Thú y tỉnh;                   
- TT huyện uỷ, HĐND huyện;   để b/cáo 
- Lãnh đạo UBND huyện;               
- Các ngành, đơn vị liên quan; 
- UBND các xã, thị trấn; (để t/hiện) 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH  
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Nguyễn Văn Hán 

 
 


