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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 143/KH-UBND

Yên Châu, ngày 14 tháng 4 năm 2022

KẾ HOẠCH
Triển khai tháng vệ sinh, phun tiêu độc, khử trùng đợt 1
năm 2022 trên địa bàn huyện Yên Châu
Căn cứ Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 03/08/2021 của UBND tỉnh
về phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Sơn
La năm 2022;
Thực hiện Kế hoạch số 975/KH-SNN ngày 5/4/2022 của Sở Nông nghiệp
Và PTNT tỉnh Sơn La về việc xây dựng kế hoạch triển khai tháng vệ sinh, tiêu
độc, khử trùng đợt 1 năm 2022.
UBND huyện Yên Châu xây dựng kế hoạch triển khai “Tháng vệ sinh,
phun tiêu độc, khử trùng đợt 1 năm 2022 trên địa bàn huyện”cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
Nhằm chủ động tiêu diệt mầm bệnh, ngăn chặn các chủng vi rút gây
bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, bằng biện pháp cắt đứt đường lây truyền trên
quần thể gia súc, gia cầm và trong môi trường. Hạn chế và ngăn chăn sự phát
sinh, bùng phát và lây lan dịch bệnh trên đàn vật nuôi góp phần bảo đảman
toàn trong chăn nuôi, bảo vệ môi trường sinh thái, an toàn dịch bệnh và vệ
sinh an toàn thực phẩm.
2. Yêu cầu
Tổ chức triển khai thực hiện “Tháng vệ sinh, phun tiêu độc, khử trùng đợt
1 năm 2022” đúng theo quy trình kỹ thuật hướng dẫn, phun đúng liều lượng,
đúng đối tượng và thời gian quy định trong kế hoạch, đảm bảo hiệu quả về
phòng, chống dịch bệnh. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác vệ sinh, phun
khử trùng như: Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện; bố
trí kinh phí, nhân lực, phương tiện và hoá chất để phun. Trước khi phun khử
trùng, tiêu độc phải thực hiện tốt việc quét dọn vệ sinh chuồng trại, điểm giết mổ
và chợ mua bán gia súc, gia cầm, đường làng ngõ xóm và nơi công cộng.
Tổ chức triển khai thực hiện cần có sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ đồng
bộ giữa cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở. Trong quá
trình thực hiện phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và vật nuôi.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Địa bàn, diện tích và số hoá chất để phun tiêu độc, khử trùng

Thực hiện phun tại các chợ trung tâm ở các xã, thị trấn, các hộ chăn nuôi
quy mô gia đình và nơi công cộng, đường làng ngõ xóm trên địa bàn huyện.
(Có phụ lục chi tiết kèm theo);

2. Nguyên tắc, đối tượng, tần suất vệ sinh, tiêu độc khử trùng
Thực hiện theo hướng dẫn tại phục lục 08 ban hành kèm theo Thông tư
07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy
định về phòng, chống dịch động vật trên cạn.
3. Hóa chất, cách pha và quy trình phun
- Hóa chất để phun: Benkocid.
- Cách pha, quy trình phun: Liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
4. Thời gian thực hiện
- Trong vòng 1 tháng (phun 01 lần/ tuần, liên tục trong 04 tuần liên tiếp),
triển khai phun ngay sau khi nhận được đầy đủ hóa chất.
5. Lực lượng tham gia phun tiêu độc khử trùng
UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các bản và tiểu khu tổ chức quán triệt, vận
động toàn bộ nhân dân tham gia thực hiện tổng vệ sinh, quét dọn sạch sẽ trước
khi phun, cử người và thành lập tổ phun khử trùng, tiến hành phun dưới sự
hướng dẫn, giám sát của cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn.
6. Kinh phí triển khai thực hiện
Kinh phí bao gồm: Tiền mua hoá chất, tiền công cho người thực hiện
phun các hộ chăn nuôi quy mô gia đình, các chợ buôn bán, nơi cộng cộng do
ngân sách tỉnh cấp theo Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 03/08/2021 của
UBND tỉnh Sơn La .(những trại chăn nuôi tập trung, điểm giết mổ, cơ sở ấp
trứng gia cầm, thủy cầm, động vật và sản phẩm động vật bị thu giữ tự lo vật tư
kinh phí thực hiện dưới sự giám sát của chính quyền cơ sở và cơ quan chuyên
môn).
III. TỐ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện
Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tổ chức
triển khai và kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh, phun khử trùng, tiêu độc trên
địa bàn, tổng hợp kết quả và báo cáo Thường trực UBND huyện.
2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện
Phân công, đôn đốc cán bộ chuyên môn và thú y cơ sở trực tiếp phối hợp
với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn, Ban quản lý các chợ tổ chức
thực hiện vệ sinh phun khử trùng theo kế hoạch. Chuẩn bị kinh phí, hoá chất và
các điều kiện liên quan đến công tác phun tiêu độc, khử trùng. Tổ chức kiểm tra
và giám sát chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện.
Tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND huyện, Chi cục Chăn
nuôi,Thú y và Thủy sản tỉnh Sơn La.
3. Trung tâm truyền thông văn hóa huyện
Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác
phòng, chống dịch cho gia súc, gia cầm nói chung; cụ thể là công tác tổ chức
triển khai thực hiện tháng vệ sinh, phun tiêu độc, khử trùng đến với mọi tổ chức,
cá nhân trên địa bàn huyện.

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện
Phối hợp với các cấp chính quyền tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội
viên và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia “Tháng vệ sinh, phun tiêu độc,
khử trùng đợt 1 năm 2022 trên địa bàn huyện”.
5. UBND các xã, thị trấn
Trên cơ sở kế hoạch của UBND huyện, xây dựng kế hoạch tháng vệ sinh,
phun tiêu độc khử trùng của địa phương, đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo,
đôn đốc, giám sát các trưởng bản, tiểu khu trưởng và thú y cơ sở trong quá trình
triển khai thực hiện; quán triệt, tuyên truyền và vận động nhân dân tham gia
thực hiện công tác vệ sinh, phun khử trùng phòng dịch cho đàn gia súc, gia cầm
trong địa bàn quản lý. Tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng nội
dung và thời gian trong kế hoạch, báo cáo kịp thời kết quả thực hiện về Thường
trực UBND huyện (Qua Phòng Nông nghiệp & PTNT và Trung tâm Dịch vụ
nông nghiệp huyện).
Trên đây là nội dung kế hoạch triển khai thực hiện “Tháng vệ sinh, phun
tiêu độc, khử trùng đợt 1 năm 2022” trên địa bàn huyện, UBND huyện yêu cầu
các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc
và có hiệu quả nội dung trong kế hoạch./.
Nơi nhận:
- Sở Nông nghiệp & PTNT;
- Chi cục CNTY&TS;
- Chủ tịch UBND huyện;
- Các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, T (30b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Huy Phong

PHỤ LỤC
Danh sách các xã, thị trấn và các chợ được phân hoá chất thực hiện
phun tiêu độc, khử trùng đợt 1 năm 2022
(Kèm theo Kế hoạch số: 143/KH-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2022 của UBND
huyện Yên Châu)
Số
Địa điểm phun khử trùng
TT
I Các chợ mua bán và giết mổ động vật

Diện tích
Số hoá
phun (m2) chất (lít)
210.000
105
20.000
10

1

Chợ trung tâm Thị Trấn

2

Chợ Mới Thị Trấn

30.000

15

3

Chợ xép Tiểu khu 5 Thị Trấn

20.000

10

4

Chợ xã Chiềng Đông

30.000

15

5

Chợ xã Chiềng Pằn

30.000

15

6

Chợ xã Chiềng Hặc

30.000

15

7

Chợ Tà Làng xã Tú Nang

20.000

10

8

Chợ xã Phiêng Khoài

30.000

15

II

Các hộ chăn nuôi ở các xã, thị trấn

1

Xã Chiềng Đông

2.836.000
200.000

1.418
100

2

Xã Chiềng Sàng

200.000

100

3

Xã Chiềng Pằn

200.000

100

4

Xã Viêng Lán

200.000

100

5

Xã Chiềng Khoi

200.000

100

6

Thị trấn

60.000

30

7

Xã Sặp Vạt

240.000

120

8

Xã Chiềng Hặc

200.000

100

9

Xã Tú Nang

200.000

100

10

Xã Yên Sơn

200.000

100

11

Xã Phiêng Khoài

216.000

108

12

Xã Lóng Phiêng

200.000

100

13

Xã Chiềng Tương

160.000

80

14

Xã Chiềng On

200.000

100

15

Xã Mường Lựm

160.000

80

3.046.000

1.523

Tổng cộng

Ghi
chú

