
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN KON RẪY    Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-UBND       Kon Rẫy, ngày        tháng      năm   

 
KẾ HOẠCH 

Triển khai “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường 
phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm” đợt 1 năm 2023 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-SNN ngày 24/02/2023 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Kon Tum về việc triển khai “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu 
độc môi trường phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm” đợt 1 năm 2023. 

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

súc, gia cầm; đồng thời ngăn ngừa bệnh dịch lây truyền từ động vật sang người; 
bảo đảm an toàn thực phẩm, góp phần phát triển chăn nuôi trên địa bàn huyện. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn và các Phòng, ban, đơn vị liên 
quan triển khai thực hiện “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường 

phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm” đợt 1 năm 2023, nội dung cụ thể 
như sau: 

1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/03/2023 đến ngày 01/04/2023. Hoàn 
thành báo cáo thanh quyết toán trước ngày 15/04/2023. 

2. Đối tượng vệ sinh tiêu độc, khử trùng 

2.1. 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. 

 2.2. Hộ gia đình có chăn nuôi động vật 

  - 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 vùng phụ cận mỗi tuần 1 lần. 

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

 2.3. Cơ sở ấp nở gia 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. 
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 - 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. 

 2.4. Cơ sở giết mổ động vật tập trung 

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

- 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. 

 2.5. Cơ sở sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật: Vệ sinh, tiêu 

độc khử trùng sau mỗi ca sản xuất. 

 2.6. 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 xứ lý chất thải rắn trong chợ bằng biện pháp chôn hoặc đốt. 

 2.7. Địa điểm thu gom động vật sống và sản phẩm động vật để buôn 

bán, kinh doanh, nơi cách ly kiểm dịch động vật 

 Vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực buôn bán động vật, sản phẩm động 
vật sau mỗi phiên chợ. Nơi cách ly kiểm dịch động vật phải định kỳ thực hiện vệ 

sinh và tiêu độc khử trùng ít nhất 01 lần trong tuần trong thời gian nuôi cách ly 
động vật. 

 3. Cách thức tiến hành, hóa chất và hướng dẫn sử dụng 

 3.1. Cách thức tiến hành 

 - Vệ sinh: Tiến hành 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 tự thực hiện. 

 - 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, 

phường, thị trấn tổ chức các đội để phun thuốc sát trùng, theo hướng dẫn, giám sát 
của chính quyền địa phương và cơ quan thú y (không cấp phát hóa chất cho các 

hộ tự phun). 
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 + Đối với những cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ, cơ sở ấp trứng 
gia cầm, chủ cơ sở tổ chức thực hiện phun hóa chất theo sự giám sát của chính 

quyền địa phương và hướng dẫn của cơ quan thú y. 

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

rửa... bề mặt cần sát trùng để nâng cao hiệu quả của thuốc sát trùng; trong quá 
trình phun hóa chất phải thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn cho người 

phun thuốc. 

3.2. Hóa chất và hướng dẫn sử dụng 

- Hóa chất: GLUDEKOL, số lượng 350 lít (có phụ lục phân bổ kèm theo). 

* Hướng dẫn sử dụng hóa chất: Pha hóa chất theo tỷ lệ chỉ định, hướng 
dẫn của nhà sản xuất, phun xịt ướt 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 150m3 không khí (có thể phun 

mù đậm 1 lít/1.000m3). 

- Khử trùng hố phân, 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: 

Pha 1 lít GLUDEKOL với 150 lít hoặc 200 lít nước sạch, phun ướt đều. 

- Khử trùng nấm mốc, trong phân gia súc, gia cầm và các chất thải nông 
nghiệp khác: Pha 1 lít GLUDEKOL với 50 lít nước sạch, phun ướt đẫm. 

- Khử trùng khu vực chế biến thịt, sữa: Pha 1 lít GLUDEKOL với 150 lít 
hoặc 200 lít nước sạch, phun 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. 

4.  Kinh phí và nguồn kinh phí 

4.1. Mua hóa chất, vật tư: Ngân sách tỉnh cấp. 

4.2. Kinh phí chi trả tiền công phun thuốc khử trùng: Từ nguồn ngân 

sách huyện (hỗ trợ tiền công vận chuyển hóa chất và tiền công thực hiện 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). 

* Lưu ý: Cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ tập trung, cơ sở ấp trứng gia cầm: 
Chủ cơ sở tự chi trả tiền công thực hiện phun thuốc khử trùng.  
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

  1. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện 

- Có trách nhiệm tiếp nhận số hóa chất tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh 
và phân bổ cụ thể đến từng xã, thị trấn theo chỉ tiêu giao. Phối hợp với UBND các 

xã, thị trấn, đơn vị liên quan triển khai công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng đảm 
bảo thời gian theo quy định. 

- Phân công cán bộ kỹ thuật phụ trách địa bàn phối hợp với đơn vị liên 
quan xuống cơ sở giám sát việc triển khai vệ sinh tiêu độc khử trùng tại UBND 

các xã, thị trấn. 

- Tổng hợp kết quả, tham mưu UBND huyện báo cáo về Chi cục Chăn 
nuôi và Thú y tỉnh trước ngày 15/04/2023. Đồng thời, tổng hợp kinh phí tiền 

công phun thuốc của UBND các xã, thị trấn gửi về UBND huyện (qua Phòng 
TC-KH huyện) để thực hiện việc chi trả theo quy định. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Kiểm tra, giám 
sát, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc khử 

trùng trên địa bàn huyện của các đơn vị, địa phương liên quan theo kế hoạch. 

3. Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện: Trên cơ sở đề nghị của Trung tâm 

Dịch vụ Nông nghiệp huyện, tham mưu UBND huyện hỗ trợ nguồn kinh phí để 
UBND các xã, thị trấn triển khai công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng theo đúng 

quy định.  

  4. Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông huyện: Phối hợp Trung tâm 

Dịch vụ Nông nghiệp đưa tin kịp thời về “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu 
độc môi trường phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm” đợt 1 năm 2023 
trên Trang thông tin điện tử huyện, hệ thống truyền thanh của huyện để người 

dân biết, chủ động, phối hợp thực hiện. 

5. UBND các xã, thị trấn 

- Sau khi tiếp nhận số lượng hóa chất được phân bổ từ Trung tâm Dịch vụ 
Nông nghiệp huyện có trách nhiệm bảo quản và sử dụng đúng mục đích. 

- Có lịch phun thuốc cụ thể cho các thôn và gửi lịch phun về Phòng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện để kiểm 

tra, giám sát công tác phun thuốc tiêu độc khử trùng.  

- Thông báo đến các tổ chức, đơn vị, cá nhân có chăn nuôi trên địa bàn 

biết về Thông báo triển khai, thực hiện “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc 
môi trường phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm” đợt 1 năm 2023. 

- Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, chỉ đạo và phân công cán bộ, thôn 
trưởng, nhân viên thú y triển khai “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi 

trường phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm” đợt 1 năm 2023. 
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- Thành lập đội phun, lấy cán bộ thú y làm nòng cốt để thực hiện phun 
hóa chất đảm bảo và có hiệu quả, đảm bảo tiến độ phun theo đúng thời gian quy 

định. 

- Huy động các ban ngành, đoàn thể tại địa phương; vận động các hộ dân 

dọn dẹp vệ sinh cơ giới tại địa bàn để tiến hành phun thuốc. 

- Trực tiếp chỉ đạo nhân viên thú y thu gom vỏ, lọ đựng hóa chất sau khi 

phun về tại UBND các xã, thị trấn để tiến hành tiêu hủy khi có thông báo của 
Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh. 

- Sau khi kết thúc đợt phun phải thiết lập hồ sơ lưu trữ theo quy định, 
đồng thời gửi 01 bộ hồ sơ về UBND huyện (qua Trung tâm Dịch vụ Nông 
nghiệp huyện) để tổng hợp thanh quyết toán hóa chất cho Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y tỉnh. 

 - Tổng hợp kinh phí (tiền công) phun thuốc gửi về UBND huyện (qua 

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện) sau khi kết thúc “Tháng tổng vệ sinh, 
khử trùng, tiêu độc môi trường phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm” 

đợt 1 năm 2023.  

* Chế độ báo cáo: Sau khi kết thúc đợt phun thuốc, UBND các xã, thị trấn 

đánh giá, tổng hợp cụ thể kết quả thực hiện tại địa phương báo cáo bằng văn 
bản gửi về UBND huyện (qua Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện).  

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn và các phòng, ban, đơn vị liên quan 
nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                              
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh (b/c); 
- TT Huyện ủy (b/c); 
- TT HĐND huyện (b/c); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các đ/vị: Phòng NN&PTNT huyện; Phòng TC-KH 
huyện và TT Dịch vụ nông nghiệp huyện (th/h); 
- Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện (đưa tin); 
- UBND các xã, thị trấn (th/h); 
- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Thủy 
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