
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /SNN-KHTC  
V/v triển khai tháng vệ sinh, 

tiêu độc, khử trùng môi trường 

đợt IV, năm 2021 

Đồng Tháp, ngày         tháng      năm 2021 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

                           

Căn cứ Công điện khẩn số 4154/CĐ-BNN-TY ngày 02/7/2021 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng 

bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 và các 

chủng virus Cúm gia cầm thể độc lực cao khác lây lan diện rộng; 

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Tỉnh xảy ra một số ổ dịch bệnh truyền 

nhiễm nguy hiểm
1
. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, cho thấy nguy 

cơ phát dịch trên diện rộng lan rất cao. Nhằm góp làm giảm thiểu mầm bệnh lưu 

hành bên ngoài môi trường chăn nuôi, khu vực tập trung mua bán gia súc, gia 

cầm,… Đồng thời, để chủ động ngăn ngừa dịch bệnh có thể xảy ra, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn để nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phối 

hợp triển khai thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường đợt 

IV năm 2021”, từ ngày 10/10/2021 đến ngày 10/11/2021, cụ thể như sau: 

I. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm 

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

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

rác để chôn hoặc đốt, khai thông cống rãnh.  

- Tiêu độc, phun sát trùng toàn bộ chuồng trại, khu vực chăn nuôi và vùng 

phụ cận mỗi tuần 01 lần.  

- Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng các phương tiện dùng vận chuyển gia súc, 

gia cầm, thức ăn,… trước khi ra, vào cơ sở. 

b) Đối với chăn nuôi hộ gia đình 

- Quét dọn sạch sẽ khu vực nuôi nhốt gia súc, gia cầm bao gồm cả nơi 

chăn thả. 

- Phun thuốc sát trùng toàn bộ khu vực nuôi nhốt gia súc, gia cầm và vùng 

phụ cận mỗi tuần 01 lần. 

                                                           
1
 Xảy ra một số ổ dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm: 02 ổ dịch bệnh Cúm gia cầm (01 ổ dịch tại ấp Tân Mỹ, xã 

Tân Phú Trung, huyện Châu Thành và 01 ổ dịch tại ấp K10, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông); 05 ổ dịch tả heo 

Châu Phi (01 ổ dịch tại  ấp Cả Cái, xã Tân Tân Thành A và 01 ổ dịch tại ấp Thị, xã Thông Bình, huyện Tân 

Hồng; 01 ổ dịch tại  ấp 3, xã Mỹ Ngãi, TP. Cao Lãnh; 01 ổ dịch tại Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười 

và 01 ổ tại An Bình A, TP. Hồng Ngự); 01 ổ dịch bệnh Dại trên chó (tại khóm 5, phường An Thạnh, thành phố 

Hồng Ngự), dịch bệnh Viêm da nổi cục (xảy ra 245 hộ tại 53 ấp, khóm của 28 xã của 6 huyện, thành phố trên 

địa bàn tỉnh: Tân Hồng, Hồng Ngự, TP. Hồng Ngự, Thanh Bình, Tháp Mười và TP. Cao Lãnh). 
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- Đối với các đàn vịt chăn nuôi chạy đồng tiến hành khử trùng khu vực 

lưu trú của đàn, phương tiện vận chuyển, thu gom phân rác, chất độn chuồng để 

đốt hoặc chôn. 

c) Cơ sở ấp nở gia cầm, thủy cầm:  

- Phát quang cây cỏ xung quanh, quét dọn sạch sẽ toàn bộ khu vực lò ấp, 

máy ấp, đường ra vào cơ sở, thu gom vỏ trứng sau khi đã ấp nở tiêu hủy. 

- Phun tiêu độc khử trùng hàng ngày toàn bộ cơ sở ấp trứng, đường ra 

vào, dụng cụ, các phương tiện vận chuyển,… 

2. Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung 

- Nơi nhốt gia súc, gia cầm chờ giết mổ: Sau khi gia súc, gia cầm được 

đưa đi giết mổ toàn bộ khu vực nuôi nhốt phải được vệ sinh, tiêu độc khử trùng.  

- Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực xung quanh cơ sở giết mổ, 

lối đi vào, đi ra, phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm, nơi nhốt gia súc, gia 

cầm chờ giết mổ mỗi tuần một lần. 

- Nơi giết mổ gia súc, gia cầm: 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. 

3. Chợ buôn bán gia súc, gia cầm sống khu vực nông thôn 

- Quét dọn, phun thuốc khử trùng khu vực buôn bán gia súc, gia cầm, 

quầy bán thịt các vật dụng liên quan cuối mỗi buổi họp chợ. 

- Phương tiện vận chuyển, lồng nhốt phun khử trùng khi vào, ra khỏi chợ. 

- 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. 

4. Nơi công cộng 

Phát động toàn dân trên địa bàn thực hiện đợt tổng vệ sinh đường nông 

thôn, ngõ xóm ấp, đường phố; khơi thông cống rãnh; phát quang bụi rậm; phun 

tiêu độc nơi công cộng ở nông thôn mỗi tuần 01 lần. 

5. Đối với động vật và sản phẩm động vật nhập lậu bị thu giữ 

- Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng các phương tiện dùng vận chuyển, sản phẩm 

động vật nhập lậu bị bắt giữ;  

- Quét dọn, phun thuốc khử trùng khu vực nhốt, giữ động vật ngay sau 

mỗi đợt tiêu hủy; phân, rác thải được thu gom, xử lý bằng cách chôn hoặc đốt. 

6. Khu vực biên giới 

- Khu vực cửa khẩu: Bố trí hố sát trùng với chiều dài hố dài hơn 1 vòng 

bánh xe để khử trùng bánh xe các phương tiện qua lại. Thực hiện việc vệ sinh, 

tiêu độc khử trùng các phương tiện dùng vận chuyển động vật, sản phẩm động 

vật đưa vào trong nước tiêu thụ. 
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 - Khu vực đường mòn, lối mở: Bố trí sát trùng bằng vôi bột với chiều dài 

hố dài hơn 1 vòng bánh xe để khử trùng bánh xe các phương tiện qua lại. 

7. Đối với phƣơng tiện vận chuyển và các hố chôn heo Dịch tả heo 

Châu Phi 

 Thực hiện theo Hướng dẫn Liên ngành số 03/HDLN-SNNPTNT-STNMT 

ngày 02/7/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài nguyên 

và Môi trường về kỹ thuật vệ sinh tiêu độc khử trùng và tiêu hủy heo mắc bệnh 

Dịch tả Châu Phi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

II. PHƢƠNG THỨC TIẾN HÀNH 

- Thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng theo nguyên tắc vệ sinh cơ giới 

trước, sau đó tiến hành tiêu độc, khử trùng bằng hóa chất. Các bước thực hiện vệ 

sinh, tiêu độc khử trùng theo nội dung hướng dẫn tại Phụ lục 8, Thông tư 

07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn về quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. 

- Trại chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ tập trung, cơ sở ấp trứng gia cầm 

tự lo vật tư, kinh phí, tổ chức thực hiện theo sự giám sát của chính quyền địa 

phương và nhân viên thú y. 

- Khu vực cửa khẩu biên giới: Trạm kiểm dịch động vật chủ động phối 

hợp với cơ quan liên quan tham mưu cho Ban Quản lý cửa khẩu bố trí hố sát 

trùng, đồng thời tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng các phương tiện vận chuyển 

động vật qua cửa khẩu. 

- Trên địa bàn xã tổ chức đội phun thuốc sát trùng cho khu vực chăn nuôi 

hộ gia đình, chợ buôn bán gia súc, gia cầm ở nông thôn, nơi công cộng, kinh phí 

do ngân sách địa phương cấp. 

- Loại hóa chất sát trùng, cách tiến hành như đã áp dụng có hiệu quả trong 

các lần vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trước đây. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Phát động tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng trên địa bàn Tỉnh. 

- Giao Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản: 

+ Chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất; phân công các phòng, ban phụ trách 

địa bàn chủ động phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn/Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, thành phố cùng 

chính quyền và đoàn thể địa phương chỉ đạo mạng lưới thú y cơ sở triển khai 

thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng trên địa bàn quản lý. 

+ Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành tại cửa khẩu tham mưu 

cho Ban Quản lý cửa khẩu bố trí hố sát trùng và thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử 

trùng các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật qua cửa khẩu và 

triển khai kế hoạch thực hiện Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng; kiểm tra, giám 
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sát việc tiêu độc, khử trùng môi trường cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung 

tại xã An Bình, huyện Cao Lãnh. 

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

- Phát động tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng trên địa bàn huyện, thành 

phố. 

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế, 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp phối hợp với chính quyền địa phương chịu 

trách nhiệm tổ chức, triển khai “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường 

đợt IV năm 2021” đến các xã, phường, thị trấn; phân công cán bộ kiểm tra, 

giám sát, đôn đốc quá trình thực hiện, tiến độ thực hiện tiêu độc, khử trùng môi 

trường đúng các nội dung, đối tượng, cách thức, quy trình tiêu độc, khử trùng 

quy định. 

- Chỉ đạo Ban Quản lý chợ, Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối 

hợp các đoàn thể, cơ quan chuyên môn, khẩn trương triển khai thực hiện tháng 

tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng, môi trường để phòng, chống dịch, các bệnh 

nguy hiểm trên gia súc, gia cầm;  tổ chức tuyên truyền cho người tiêu dùng nhận 

biết sản phẩm động vật không đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức 

của các tổ chức, cá nhân trong việc buôn bán, vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ 

sản phẩm động vật. 

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh: tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền 

về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh trên đàn vật nuôi, dấu hiệu nhận biết biện 

pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai tháng vệ sinh, tiêu 

độc, khử trùng môi trường theo đúng nội dung và thời gian nêu trên; đồng thời, 

tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo mẫu phụ lục đính kèm về Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản
2
 và 

file qua email: phongkythuatdt@gmail.com) chậm nhất là ngày 15/11/2021.  

Trong quá trình triển khai thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc thông tin 

về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn và giải quyết kịp 

thời./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục Thú y; (b/c) 

- UBND Tỉnh; (b/c) 

- GĐ và PGĐ Sở; 

- Chi cục CNTYTS; 

- Lưu: VT, KHTC.ntb 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Huỳnh Tất Đạt 
                                                         

                                                           
2
 Địa chỉ Số 326 - 328 đường Điện Biên Phủ, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

mailto:phongkythuatdt@gmail.com
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PHỤ LỤC 

Nội dung báo cáo kết quả thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng 

(Kèm theo Công văn số:            /SNN-KHTC ngày       tháng      năm 2021  

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

1. Kết quả thực hiện Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng: 

STT Đối tƣợng Số lƣợng 
Số lần 

phun xịt 

Số thuốc 

TĐKT  

phun xịt 

Số lƣợng 

thuốc 

cấp phát 

1 
Cơ sở chăn nuôi gia súc tập trung 

(tên, địa chỉ) 

    

 1…..     

 2……     

 3……     

2 
Cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung 

(tên, địa chỉ) 

    

 1…..     

 2…..     

3 
Hộ chăn nuôi gia đình (danh sách 

cấp phát đính kèm) 

    

4 
Điểm tập trung buôn bán, vận 

chuyển gia súc, gia cầm 

    

 1…….     

 2……     

5 
Chợ buôn bán gia cầm sống (tên 

chợ) 

    

 1……     

 2…….     

6 
Chợ buôn bán thịt gia súc, gia cầm 

(tên chợ) 

    

 1……     

 2…….     

7 
Cơ sở ấp trứng gia cầm (tên, địa chỉ 

của cơ sở) 

    

 1…….     

 2…….     

8 Nơi công cộng     

 1……     

 2……     

9 Thu giữ động vật, SPĐV nhập lậu     

10 Phương tiện vận chuyển     

11 Hố tiêu độc sát trùng     

2. Các hoạt động khác hỗ trợ thực hiện Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng: 

3. Những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử 

trùng: 

4. Những đề xuất, kiến nghị (nếu có): 
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