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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc  

Số:             /KH-UBND  Đăk Hà, ngày       tháng      năm 2022 

 
KẾ HOẠCH 

Triển khai “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường 

phòng chống dịch bệnh cho động vật’’ đợt 2 năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 84/KH-SNN ngày 11/ 11/2022 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, môi 

trường phòng chống dịch bệnh cho động vật đợt 2 năm 2022 . 

Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm phát sinh và lây lan trên đàn 

gia súc, gia cầm; đồng thời để ngăn ngừa dịch bệnh lây truyền từ động vật sang 

người, bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm góp phát triển chăn nuôi 

triên địa bàn huyện.  

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà ban hành Kế hoạch Tháng tổng vệ sinh, tiêu 

độc, khử trùng, môi trường phòng chống dịch bệnh cho động vật  đợt 2 năm 2022 

trên địa bàn huyện nội dung cụ thể như sau: 

I. Đối tượng vệ sinh, khử trùng tiêu độc: 

1. Cơ sở chăn nuôi động vật tập trung: 

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

đốt hoặc chôn, khơi thông cống rãnh. 

- Phun thuốc sát trùng 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 động vật, 

sản phẩm động vật, thức ăn,… trước khi ra và vào cơ sở. 

2. Hộ gia đình có chăn nuôi động vật: 

- Thường xuyên 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 toàn bộ khu vực nuôi nhốt động vật, dụng cụ chăn 

nuôi và môi trường xung quanh mỗi tuần 1 lần. 

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

chuyển. 

3. Cơ sở ấp nở 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; thu gom vỏ trứng sau khi đã ấp nở để tiêu hủy. 

- Phun thuốc sát 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,... 



 

 

4. Cơ sở giết mổ động vật tập trung, cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, cơ sở sơ chế, 

chế biến động vật, sản phẩm động vật: 

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

- Đối với 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. 

- 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. 

- Nơi giết mổ phải vệ sinh, tiêu độc khử trùng sau mỗi ca sản xuất. 

5. Chợ buôn bán động vật 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 có liên quan cuối mỗi buổi chợ. 

- Phương tiện, dụng cụ vận chuyển phải được phun hóa chất 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, sát trùng cuối mỗi buổi chợ. 

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

II. Cách thức tiến hành và phân bổ hóa chất, bảo hộ: 

1. Cách thức tiến hành: 

1.1. Vệ sinh môi trường: Quét dọn, cọ rửa, thu gom phân rác để đốt hoặc 

chôn, khơi thông cống rãnh khu vực chăn nuôi, giết mổ, quầy, sạp buôn bán ,... 

chủ cơ sở chăn nuôi, giết mổ thực hiện. 

1.2. Phun hóa chất tiêu độc khử trùng: 

- Đối với khu vực chăn nuôi hộ gia đình, chợ, địa điểm mua bán gia súc, gia 

cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm; các điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ, lẻ: Các 

xã, thị trấn tổ chức các đội để phun thuốc sát trùng, theo hướng  dẫn của cơ quan 

chuyên môn cùng chính quyền địa phương (không cấp phát hóa chất cho các hộ 

tự phun). 

- Đối với những cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ tập trung, cơ sở ấp 

trứng gia cầm: Chủ cơ sở tổ chức thực hiện phun hóa chất theo sự giám sát, 

hướng dẫn của Chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn Thú y  

* Lưu ý: Chỉ phun thuốc sát trùng sau khi đã vệ sinh cơ giới, thu gom phân, 

rác, cọ rửa,... để nâng cao hiệu quả thuốc sát trùng; trong quá trình phun hóa 

chất phải thực hiện đảm bảo an toàn cho lực lượng phun thuốc. 

2. Hóa chất và hướng dẫn sử dụng: 

2.1. Vật tư, Hóa chất:  

- Hóa chất GLUDEKOL, số lượng 450 lít và vật tư, bảo hộ các địa phương 

tiếp nhận (tại kho Trung tâm DVNN) được phân bổ như sau: 

 



 

 

STT Xã , thị trấn 

Hóa chất 

GLUDEKOL 

(lít) 

Vật tư bảo  hộ  

Ghi chú   Áo mưa 

cánh dơi  

(cái) 

Găng tay 

cao su 

(đôi) 

Khẩu 

trangvải 

(cái) 

1 T.T. Đăk Hà 60 3 3 3   

2  Đăk La 60 3 3 3   

4  Đăk Ngọk 48 3 3 3   

3  Đăk Mar 36 3 3 3   

5  Hà Mòn 30 3 3 3   

6  Ngọk Wang 36 3 3 3   

7  Đăk Hring 36 3 3 3   

8  Ngọk Réo 36 3 3 3   

9  Đăk Long 36 3 3 3   

10 Đăk Pxi 36 3 3 3   

11 Đăk Ui 36 3 3 3   

Tổng cộng 450 33 33 33   

2.2. Hướng dẫn sử dụng hóa chất:  

- Pha theo tỷ lệ chỉ định, hướng dẫn của Nhà sản xuất, phun xịt đều lên bề 

mặt cần tiêu độc, sát trùng (01 lít dung dịch hóa chất đã pha phun cho 08-10 

m2 nền). 

 - Dung dịch bồn ngâm chân, hố sát trùng; sát trùng phương tiện vận 

chuyển, dụng cụ chăn nuôi trước khi vào trang trại, chuồng chăn nuôi gia súc, 

gia cầm: Pha 1 lít GLUDEKOL với 150 lít nước sạch. 

- Khử trùng không khí: Pha 1 lít GLUDEKOL với 250 - 300 lít nước 

sạch, phun sương với tỷ lệ 1 lít dung dịch đã pha cho 150 m3
  không khí (Có 

thể phun mù đậm 1 lít/1.000 m3). 

- Khử trùng hố phân gia súc, gia cầm, nấm mốc chất thải nông nghiệp gây 

ô nhiễm: Pha 1 lít GLUDEKOL với 50 lít nước sạch, phun ướt đẫm. 

- Diệt vi khuẩn, virut, bào tử vi khuẩn, nấm tại nơi có dịch bệnh lây lan 

và khử trùng khu vực chế biến thịt, sữa : Pha 1 lít GLUDEKOL với 150 lít 

hoặc 200 lít nước sạch, phun ướt đều, mù đậm đặc. 

 * Lưu ý: Khi pha, hòa tan hóa chất thì người thực hiện phải sử dụng 

bảo hộ và dùng que để khuấy đều thuốc, không được dùng tay. Các nội dung 

có liên quan khác, sử dụng theo hướng dẫn của Nhà sản xuất. 

3. Thời gian thực hiện: 



 

 

Đề nghị các xã, thị trấn triển khai thực hiện Tháng tổng vệ sinh, tiêu độc 

khử trùng môi trường bắt đầu từ ngày 18/11/2022 đến ngày 15/12/2022 thanh dứt 

điểm về huyện qua Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện trước ngày 

21/12/2022  

III. Kinh phí và nguồn kinh phí: 

1. Kinh phí mua hóa chất: Nguồn sự nghiệp nông nghiệp 2022. 

2. Kinh phí chi trả công phun thuốc khử trùng:  

- Nguồn ngân sách huyện. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn lập kế hoạch, dư 

toán trình Ủy ban nhân dân huyện, Phòng tài Kế hoạch bố trí kinh phí chi trả kip 

thời tiền công cho các đội phun thuốc khử trùng tại các khu vực chăn nuôi hộ gia 

đình, chợ, địa điểm mua bán gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm; các 

điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ, lẻ.  

- Đối với cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ tập trung, cơ sở ấp trứng 

gia cầm….Chủ cơ sở tự bố trí kinh phí hóa chất, vật tư, tổ chức thực hiện với sự 

giám sát của chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn thú y.   

IV. Tổ chức thực hiện: 

1.Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện: 

- Phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

tiếp nhận và phân bổ hóa chất, vật tư bảo hộ cho các địa phương đúng số lượng, 

chủng loại và thời gian quy định. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc 

các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, lập hồ sơ thanh quyết toán theo biểu 

mẫu quy định về Ủy ban nhân dân huyện, về sở NN&PTNN (qua Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y tỉnh). 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Triển khai thực hiện tuyên truyền, vận động người dân thực hiện vệ sinh 

môi trường, khu vực chăn nuôi, các cơ sở kinh doanh động vật, sản phẩm động 

vật. 

- Phân công cán bộ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện 

tiếp nhận vật tư, hóa chất.Thành lập các đội phun, xịt hóa chất chất tiêu độc, khử 

trùng trên địa bàn mình quản lý.  

- Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc và giám sát đội phun hóa chất tại các hộ, chợ  

địa điểm mua bán, giết mổ gia súc, gia cầm và sản phẩm của chúng; trại chăn 

nuôi tập trung, cơ sở giết mổ động vật tập trung và cơ sở ấp trúng gia cầm triển 

khai thực hiện có hiệu quả. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, lập hồ sơ thanh quyết toán (theo mẫu 

kèm theo). Thu gom vỏ chai hóa chất nộp về Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

huyện để tổ chức tiêu hủy theo quy định. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 



 

 

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện bố trí kinh phí hỗ trợ cho các địa 

phương thanh toán tiền công cho lực lượng phun hóa chất “Tháng vệ sinh, tiêu 

độc, khử trùng môi trường phòng chống dịch bệnh cho động vật” đợt 2 năm 

2022. 

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp huyện triển khai theo dõi kiểm tra, giám sát các nội dung của Kế hoạch 

“Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng chống dịch bệnh cho 

động vật’’ đợt 2 năm 2022 đạt kết quả. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt nội dung 

trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở nông nghiệp và PTNT; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Đ/c CT, PCT UBND huyện; 

- Trung tâm DVNN huyện (t/h); 

- Phòng TC- KH (t/h); 

- Phòng NN&PTNT (t/h); 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan (t/h); 

- UBND các xã, thị trấn (t/h); 

- Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện (t/b); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thương 
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