ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SÔNG LÔ

Số: 53

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/UBND-NN&PTNT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sông Lô, ngày 14 tháng01 năm 2021

V/v triển khai đợt tổng vệ sinh, khử
trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi
tháng 1 năm 2021

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị: Phòng Nông nghiệp&PTNT,
Trung tâm Văn hóa TT, TT, Trạm Khuyến Nông,
Trạm Chăn nuôi và Thú y;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Văn bản số 69/SNN&PTNT- CNTY ngày 12/01/2021 của Sở
Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc về việc phun khử trùng tiêu độc môi trường
chăn nuôi phòng, chống dịch bệnh vụ Đông Xuân.
Để chủ động ngăn chặn, phòng chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò và
các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân, nhất
là thời gian trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu 2021. UBND huyện
Sông Lô yêu cầu các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực
hiện một số nội dung sau:
1. Phòng Nông nghiệp&PTNT
- Chủ trì, phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y, UBND các xã, thị trấn tổ
chức phun khử trùng tiêu độc (KTTĐ) trên địa bàn, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.
- Thành lập các Tổ công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, kịp thời đôn đốc các
xã, thị trấn thực hiện phun KTTĐ tại cơ sở, đảm bảo thời gian thực hiện theo quy định.
2. Trung tâm Văn hóa TT, TT huyện, Trạm Khuyến Nông
Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức
thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc phun KTTĐ môi trường
chăn nuôi để người chăn nuôi chủ động phối hợp thực hiện.
3. Trạm Chăn nuôi và Thú y
- Tiếp nhận hóa chất phun KTTĐ từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y, cấp
phát kịp thời cho các xã, thị trấn đảm bảo theo nội dung kế hoạch; hướng dẫn kỹ
thuật phun KTTĐ.
- Phối hợp với phòng Nông nghiệp& PTNT, UBND các xã, thị trấn trên
địa bàn tổ chức phun KTTĐ môi trường chăn nuôi; phân công cán bộ phụ trách
địa bàn, chỉ đạo nhân viên thú y cấp xã phối hợp với lực lượng của địa phương
triển khai phun KTTĐ môi trường chăn nuôi theo quy định.
- Tổng hợp, báo cáo tiến độ, kết quả phun KTTĐ với các cấp theo quy định.

2
4. UBND các xã, thị trấn
- Tổ chức thực hiện đợt tổng vệ sinh KTTĐ chuồng trại, môi trường chăn
nuôi; Thành lập các Tổ phun KTTĐ của cấp xã để phun KTTĐ tập trung (không cấp
phát thuốc sát trùng cho hộchăn nuôi) đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ theo yêu cầu.
- Thông tin tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cấp xã, thôn về
mục đích, ý nghĩa của việc phun KTTĐ môi trường chăn nuôi để người chăn
nuôi chủ động phối hợp thực hiện.
- Đối tượng phun KTTĐ: Tất cả các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa
bàn theo đăng ký của các xã, thị trấn.
(Có biểu tổng hợp chi tiết các xã, thị trấn kèm theo).
- Định mức thuốc sát trùng để phun:0,05 lít/hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm.
- Lập danh sách phun KTTĐ đảm bảo chính xác, cụ thể số hộ chăn nuôi
gia súc, gia cầm được phun theo quy định. Không được ký thay chủ hộ và lập
danh sách quyết toán không đúng quy định. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu
trách nhiệm quản lý và sử dụng vật tư, hóa chất tại cơ sở theo quy định.
- Kết thúc đợt phun KTTĐ (chậm nhất sau 03 ngày) tổ chức thu hồi vỏ lọ
hóa chất sử dụng để tổ chức tiêu hủy theo quy định (tổ chức tiêu hủy, có sự kiểm
tra, giám sát của UBND xã và Trạm Chăn nuôi và Thú y).
- Tổng hợp, báo cáo tiến độ phun KTTĐ trước 14 giờ hàng ngày và báo
kết quả phun KTTĐ về UBND huyện (báo cáo gửi Trạm Chăn nuôi và Thú y)
để tổng hợp, báo cáo các cấp theo quy định.
5. Kinh phí và thời gian thực hiện
- Ngân sách cấp huyện
+ Hỗ trợ công tác tổ chức, chỉ đạo cấp huyện.
+ Kinh phí khác phát sinh trong quá trình thực hiện.
- Ngân sách cấp xã: Hỗ trợ kính phí và tiền công phun KTTĐ.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/01/2021-22/01/2021.
Đây là nội dung quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh cho
đàn gia súc, gia cầm trong giai đoạn hiện nay. UBND huyện yêu cầu các cơ
quan, đơn vi, UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Nông nghiệp &PTNT (b/c);
- TT Huyện ủy, HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Chi Cục Chăn nuôi & thú y;
- Như kính gửi (t/h);
- Lưu:VT, NN&PTNT.

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

Nguyễn Ngọc Khang
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BIỂU TỔNG HỢP
Phun Khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi
tháng 1/2021 trên địa bàn huyện Sông Lô
( Kèm theo Văn bản số

TT

/UBND-NN&PTNT ngày

Tên xã, phường, thị
trấn

tháng

năm 2021 của UBND huyện)

Số hộ chăn nuôi gia
súc, gia cầm (hộ)

Số hóa chất cần
sử dụng (lít)

1

Quang Yên

1.160

58

2

Lãng Công

1.020

51

3

Đồng Quế

960

48

4

Nhân Đạo

900

45

5

Bạch Lưu

480

24

6

Hải Lựu

1.000

50

7

Đôn Nhân

1.020

51

8

Phương Khoan

780

39

9

TT. Tam Sơn

540

27

10

Như Thụy

700

35

11

Yên Thạch

800

40

12

Nhạo Sơn

660

33

13

Tân Lập

800

40

14

Tứ Yên

720

36

15

Đồng Thịnh

1.600

80

16

Đức Bác

800

40

17

Cao Phong

780

39

14.720

736

Tổng
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