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KẾ HOẠCH 

Thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường năm 2021 

Trong năm 2020, trên địa bàn huyện đã xảy ra một số dịch bệnh nguy hiểm 

như bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục và một số 

bệnh địa phương khác vẫn xuất hiện lẻ tẻ, rải rác. Bệnh DTLCP và Viêm da nổi 

cục đã tạm thời ổn định nhưng đây là dịch bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và 

vắc xin phòng bệnh, vi rút tồn tại lâu ngoài môi trường, sức đề kháng rất cao, do 

đó, trong thời gian tới, nguy cơ bệnh DTLCP và Viêm da nổi cục tiếp tục phát sinh 

và lây lan. Hiện nay, điều kiện thời tiết đang diễn biến phức tạp, độ ẩm cao, 

chuyển mùa, thuận lợi cho các loại virút phát triển, phát sinh các loại dịch bệnh 

trên đàn vật nuôi. 

 Thực hiện Công văn số 2135/SNN-CNTY ngày 23/12/2020 của Sở Nông 

Nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử 

trùng môi trường chăn nuôi đợt 3, năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Để chủ động cho 

công tác phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả, tiêu độc khử trùng kỹ chuồng trại 

trước, trong và sau quá trình chăn nuôi là một trong những biện pháp để hạn chế 

lây lan dịch bệnh. UBND huyện Văn Quan xây dựng kế hoạch thực hiện “Vệ sinh 

tiêu độc khử trùng môi trường năm 2021” với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Chủ động thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng nhằm tiêu diệt mầm bệnh 

truyền nhiễm trong môi trường, đặc biệt là các bệnh: Dịch tả lợn Châu phi, Viêm 

da nổi cục, Lở mồm long móng… đảm bảo môi trường an toàn dịch bệnh; 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương, các ban ngành, tổ 

chức, cá nhân có liên quan, tiến tới xã hội hóa trong công tác phòng, chống dịch bệnh;  

- 100% các hộ gia đình, hộ chăn nuôi khu vực kinh doanh, buôn bán, cơ sở 

giết mổ gia súc, gia cầm thực hiện phun hóa chất đúng theo quy định; 

- Hạn chế và ngăn chặn sự phát sinh, bùng phát và lây lan dịch bệnh trên đàn 

vật nuôi, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, bảo vệ sức 

khỏe Nhân dân trên địa bàn huyện. 

2. Yêu cầu  

- Có sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành từ 

huyện đến cơ sở và thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; 

- Việc tiêu độc, khử trùng phải được thực hiện theo quy định: vệ sinh cơ giới 

trước, sau đó tiến hành tiêu độc, khử trùng bằng hóa chất; 
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- 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; 

- Người tham gia thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng phải được 

trang bị đầy đủ dụng cụ và bảo hộ lao động như: bình bơm, khẩu trang, quần áo 

bảo hộ, kính, ủng, găng tay. Được trang bị kiến thức về công tác vệ sinh, tiêu độc, 

khử trùng và đủ sức khỏe hoàn thành công việc được giao; 

- Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng phải đảm bảo đúng 

kỹ thuật chuyên môn theo quy định và tiến độ đề ra. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đối tượng thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng 

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

- Phát quang cây cỏ xung quanh chuồng nuôi, khơi thông cống rãnh, hàng 

ngày quét dọn thu gom phân rác để đốt hoặc trộn với vôi bột, chế phẩm sinh học ủ 

để diệt mầm bệnh; 

- Định kỳ thực hiện tổng vệ sinh, tiêu độc, phun khử trùng toàn bộ chuồng 

trại, khu vực chăn nuôi và vùng phụ cận mỗi tuần 01 (một) lần; 

- 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 ra/vào cơ sở; 

b) Đối với chăn nuôi hộ gia đình: 

- Phát quang cây cỏ xung quanh chuồng nuôi, khơi thông cống rãnh, hàng 

ngày quét dọn thu gom phân rác để đốt hoặc trộn với vôi bột, chế phẩm sinh học ủ 

để diệt mầm bệnh; 

- Rắc vôi bột xung quanh chuồng trại, hố phân để diệt mầm bệnh; 

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

và vùng phụ cận mỗi tuần 01 (một) lần; 

- Vệ sinh sạch sẽ phương tiện, dụng cụ chăn nuôi sau mỗi lần sử dụng. 

c) Cơ sở ấp nở gia cầm, thủy cầm: 

- Phát quang cây cỏ xung quanh và hàng ngày quét dọn sạch sẽ toàn bộ khu 

vực lò ấp, đường ra vào cơ sở ấp, thu gom vỏ trứng sau khi đã 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 giống và gia cầm mới ấp nở...; 

d) Cơ sở, điểm giết mổ gia cầm: 

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

chôn hoặc ủ với vôi bột để làm phân bón, sau đó phun tiêu độc khử trùng toàn bộ 

khu vực nhốt, giữ gia cầm sau khi gia cầm được đưa đi giết mổ; 

- Nơi giết mổ gia cầm: vệ sinh, tiêu độc, khử trùng cuối ngày sản xuất, giết mổ; 

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



3 

 

e) Chợ có 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 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 và phun thuốc tiêu độc khử 

trùng cuối mỗi buổi chợ; 

- Quét dọn và xử lý chất thải rắn trong chợ bằng biện pháp chôn hoặc đốt. 

f) Khu vực công cộng, đường làng ngõ xóm: 

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

một tuần một lần. 

g) Đối với động vật, sản phẩm động vật nhập lậu bị bắt giữ: 

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

sản phẩm động vật nhập lậu bị bắt giữ; 

- Quét dọn, thu gom phân, rác thải để xử lý chôn hoặc đốt; sau đó phun 

thuốc khử trùng khu vực nhốt, giữ, khu vực tiêu hủy gia cầm, sản phẩm gia cầm 

ngay sau khi hoàn thành việc tiêu hủy. 

2. Quy mô, thời gian thực hiện 

- Quy mô và hình thức: phát động thành phong trào đồng loạt trên địa bàn huyện. 

- Thời gian thực hiện: tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường trên địa 

bàn huyện thực hiện đồng bộ 2 - 3 đợt/năm, tùy thuộc diễn biến tình hình dịch hoặc 

ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Dự kiến đợt 1 từ ngày 01/3 - 31/3/2021; đợt 

2 từ ngày 01/9- 30/9/2021; đợt 3 từ ngày 25/12/2021 đến hết ngày 25/01/2022. 

3. Chuẩn bị vật tư, hóa chất, dụng cụ bảo hộ lao động  

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp chuẩn bị đầy đủ hóa chất, bảo hộ lao động 

cho công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng như: quần áo bảo hộ, ủng, găng tay, khẩu 

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

4. Lực lượng tham gia  

Huy động đông đảo lực lượng Nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia làm 

vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh; UBND các xã, thị trấn có 

trách nhiệm thành lập các tổ, đội phun thuốc tiêu độc, khử trùng, nòng cốt là lực 

lượng đã, đang tham gia tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia 

cầm; tiếp nhận hóa chất tại cơ quan chuyên môn để phục vụ công tác tiêu độc khử 

trùng tại các điểm theo kế hoạch.  

5. Các bước thực hiện tiêu độc, khử trùng  

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/TT-BNNPTNt ngày 31/5/2015 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định phòng, chống dịch bệnh 

động vật trên cạn. 
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Tất cả các khu vực khi tiến hành làm vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phải thực 

hiện theo hai bước:  

- Bước 1: dọn vệ sinh cơ giới; dọn vệ sinh chuồng trại, phát quang bụi rậm, 

khơi thông cống rãnh, quét dọn đường làng, ngõ xóm… 

- Bước 2: phun tiêu độc, khử trùng bằng hóa chất. Việc sử dụng hóa chất phun 

tiêu độc khử trùng phải đảm bảo đúng liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Sử dụng kinh phí của xã, thị trấn để chi trả cho các tổ phun tiêu độc khử 

trùng đúng theo quy định tại Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 về sửa 

đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 về chính 

sách hỗ trợ phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; 

2. Những trang trại, gia trại chăn nuôi gia cầm tập trung, cơ sở giết mổ tập 

trung, cơ sở ấp trứng gia cầm... tự lo vật tư, kinh phí, tổ chức thực hiện các nội 

dung dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và chuyên môn thú y. 

3. Chủ phương tiện vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm trái 

phép chịu toàn bộ chi phí cho việc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trong quá trình xử 

lý gia cầm. Trong trường hợp chủ phương tiện chạy trốn, các lực lượng chức năng 

bắt giữ tự chi trả kinh phí hoặc báo cáo chính quyền địa phương để hỗ trợ kinh phí 

thực hiện. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác vệ 

sinh tiêu độc khử trùng, năm 2021 của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: chuẩn bị đầy đủ hóa chất, tài liệu, bảo 

hộ lao động, kho chứa,... đáp ứng yêu cầu của tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng; 

phân công cán bộ chuyên môn kiểm tra, giám sát địa bàn, hướng dẫn quy trình kỹ 

thuật tiêu độc, khử trùng, đảm bảo đúng kỹ thuật, hiệu quả, an toàn cho người, 

động vật, phương tiện; phối hợp với UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm chính 

trong việc thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng.  

3. Trung tâm Y tế: chỉ đạo hệ thống y tế cơ sở tích cực tham gia và hướng 

dẫn Nhân dân làm vệ sinh, thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng; kịp 

thời xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, 

khử trùng. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường: phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Trung tâm Y tế, chính quyền địa phương hướng dẫn, đôn đốc 

Nhân dân thực hiện vệ sinh, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường; kiểm soát chặt chẽ 

và xử lý kịp thời các tình huống bất thường xảy ra đối với môi trường trong quá 

trình sử dụng hóa chất tiêu độc, khử trùng. 

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thôn: tổ chức bằng nhiều 

hình thức tuyên truyền rộng rãi cho cán bộ và Nhân dân để mọi người hiểu biết 
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cách phòng, chống các bệnh như bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Lở mồm long móng, 

Viêm da nổi cục. Hoạt động tuyên truyền cần tập trung vào công tác vệ sinh môi 

trường, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, úp các dụng cụ phế thải chứa 

nước như xô, chậu, lốp xe… không để nước tù đọng nơi cư trú của muỗi, bọ gậy. 

Thường xuyên thu gom và xử lý triệt để rác thải gây ô nhiễm môi trường tại gia 

đình và nơi công cộng. 

6. UBND các xã, thị trấn  

- Lập kế hoạch triển khai vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường năm 2021 

của đơn vị mình trên cơ sở Kế hoạch này; chỉ đạo, tổ chức các đội vệ sinh và phun 

thuốc sát trùng cho khu vực có nguy cơ cao, nơi có ổ dịch cũ, chợ buôn bán gia 

cầm, nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm, khu nhốt giữ vật nuôi;  

- Bố trí nguồn kinh phí của UBND xã, thị trấn để sửa chữa hoặc mua mới 

thay thế những máy phun, bình phun tiêu độc khử trùng đã hỏng không sử dụng 

được; chi trả tiền công, xăng chạy máy phun tiêu độc khử trùng theo quy định; 

- Chỉ đạo Thú y viên tiếp nhận hóa chất tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

huyện để phục vụ công tác tiêu độc khử trùng tại các địa điểm theo kế hoạch. 

- Kết thúc đợt vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tổng hợp báo cáo kết quả thực 

hiện về UBND huyện (qua Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; bản mềm qua 

hòm thư điện tử Email: trungtamdichvunongnghiepvq@gmail.com). 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Quan, Hội 

Nông dân, Huyện Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và các tổ 

chức đoàn thể trên địa bàn huyện: phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, UBND các xã, thị trấn vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng 

Nhân dân tích cực tham gia thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn 

huyện. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường năm 

2021 trên địa bàn huyện Văn Quan. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND 

các xã, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ và nội dung kế hoạch, tổ chức triển 

khai vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đảm bảo an toàn, hiệu quả./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Hứa Phong Lan 

 


