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KEHOCH
Triên khai Khtr triIng tiêu dc môi tru'ông chàn nuôi phông, chông djch
bnh dng vt sau mira lii dçt 4 nàm 2020 trên dja bàn.
I. CAN CU XAY DUNG KE HOACH
- Can c'tr K hoach s: 1144/CNTY.QLDB ngày 10/11/2020 cüa Sâ Nông
nghip & PTNT ye vic "Triên khai tiêu dc khü trüng môi trung chän nuôi
phông, chông dch bnh dng vt sau mua lü dçit 4 11am 2020 trên dja bàn tinh
Ngh An";
- CAn cr tInh hInh dch bênh trên dja bàn và so lugng hóa chat tinh cap;
II. MUC DICH:
- Chü dng thirc hin có hiu qua cOng tác phông chông djch bnh gia siiic,
gia cam, giàm thiêu tôi da djch bnh phát sinh và lay lan trên dja bàn thj xA;
- ,Dàm ,bão không chê, bao ,vây, dp djch nhanh và hiu qua; hn çhê den
mirc thâp nhât thit hi ye kinh tê do djch bnh gay ra, gop phân thi'ic day chAn
nuOi phát triên.
III. PHAM VI THIJC HIEN:
Trin khai tti 7 phuèng trên dja bàn thj xã. Ci th:
- Ttp trung phun các vüng có nguy ca lay lan djch bnh cao, các 0 djch Cu
và mi phát sinh (cac bnh DTLCP,LMLM, Ciim gia cam...); viing có mt d
chAn nuôi gia süc, gia cam nhieu.
- NhUng nai tp kêt, thu gorn dng vt, các chç buôn ban, kinh doanh gia
süc, gia cam, san phârn dng vat.
- Khu virc chôn lap, xir l, tiêu hüy dng vat, san phâm dng vQtt nhiêm, nghi
nhim mârn bnh, khu virc thu gom, xi:r l chat thai dng vat;
- Ca sO' giêt rnO gia s1ic, gia câr.
IV. NOI DUNG VE SINH TIEU DQC, KHU' TRUNG:
1. Nguyen tAc v sinh tiêu dc:
- Thirc hin v sinh c giO'i sach s; thu gom chat thai, chat dn chuông bAng
cách dOt, chôn sâu hoc ü bAng phuo'ng pháp nhit h9c dê dia mâm bnh.
- Ngu'O'i tharn gia tiêu dc khO' tr11ng phâi mang day dü bâo h lao dng;
- Dung hóa chat phái theo huO'ng dan cüa nhà san xuât, dam bão sO'c khOe
cho nguO'i, dng vt và không gay ô nhiêm rnOi truO'ng.
- Phát dng nhân dan ti mua vOi bet, nuO'c vôi tôi 10% hoc hóa chat de khO'
tràng khu yuc chAn nuôi, chuông trti.
2. HInh thñ'c tiêu dc khfr trñng:
Thrc hin dông b ti 7 phuO'ng tren dja bàn thj, xA.
3. Thô'i gimn thyc hin: TO' ngày 0 1/12/2020 den 28/12/2020
4. Hoa chat sü dting:
- Nguôn tinh cap: 100 lit Iodine 10%, phân khai nhu' sau:

TT
1
2

Do'n v
NghiHâi
NghiHoà

Hoá chat (lit)
10
23

1

Diên tich (m2)
20.000
46.000

Ghi chü

3
4

5
6
7

Nghi Huang
Nghi Thu
Thu Thug
NghiThu'
NghiTân
Tôngcng

30
14
6
10
7
100

60.000
28.000
12.000
20.000
14.000
200.000

5. Bin pháp thiic hin:
a. Dôi vol h3 chàn nuôi, gia tr,i:
- Phát quang cay có xung quanh chuông trti, quét d9n, thu gom phân rác xü
1, khi thông cong rAnh; rAi vi bt xung quanh khu virc chAn nuôi vâ lôi ra vào;
quét nithc vôi 1 0°i len tung, nên chuông.
- C9 rira bAng xà phông, v sinh k be rnt chuông trti, piáng An, pláng
uông, thu gom nrnic thAi dê xr l, dñng nuOc sch, xà phông dé cç rira be mt
truóc khi phun thuôc sAt trüng.
- Thu'ng xuyên kiêm tra các ho sat trñng ti côngra, vAo chuông tri, dAm
bAo trong ho luôn có dü lucing và nông d chat sat trAng can thiêt.
- Phun tiêu dc toAn b chuông trti, dngc chAn nuôi, gay dép, khu vi.rc
chAn nuôi và vüng pji can, phuang tin vn chuyên dng vat.
b. Các h3 giê mô:
- Phát quang cAy cö xung quanh Ca sâ, khai thông cong rAnh.
- Phuang tin vn chuyên vA r ch ign phAi duçic v sinh, tiêu dc khir
tr11ng truOc vA sau khi vn chuyên dng vet.
- V sinh, tiêu doe, khü trüng sau môi lan iêtrnô. ,Nainhôt dng vt ch?
giêt mO: v sinh tiêu dc khü trüng truôc vA sau mOi lan giêt mô.

c. Các chi:
- Quet d9n stch së, phun thuôc sat triing khu virc buôn bAn dng vt và sAn
phâm dng vt cui mOi buôi ch,g.
- Nhrng quay bAn sAn phârn dng vt phAi duc v sinh stch sê, rira bAng xà
phôag và nithc sch, phun thuôc sat trüng cuôi rnôi phiên chç' (chi phun nhCing 1oii
thuôc sAt trüng không dc hti cho con ngu1i ti khu virc ban thjt)
- Phuang tin vn chuyên, dn,g cv... phAi duc khir trüng khi ra vAo chg.
- Quét d9n và xr l chat thAi rAn tong chci bAng phuang pháp dot hoc chôn
d. Noi cong cong, dirô'ng n3i khôi:
Quet d9n, v sinh sch sê, khai thông cong rAnh, dung vôi bt hoc nixâc vôi
10% dê khü trüng dithng ni khôi dê sat trüng (không dung hó chat duqc cap).
e. Khu vurc chôn lap, xtr 1', tiêu hu dng 4t, sAn phâm dng vt nhiêm,
nghi nhiêm mãm bnh; khu virc thu gom, xü l chat thAi dng 4t:
Quét d9n và phun thuôc sAt trling toàn b khu vvc vA vüng ph cn mOi tuân
1 lan.
6. CAch thtrc tiên hAnh:
- Nhung trii chAn nuôi lgn tp trung: Tv lo 4t tu, hóa chat, kinh phi, tO
chüc thirc hin theo hung dan, giárn sat cüa chInh quyên dja phuang và co quan
chuyên mOn thii y.
- H chAn nuOi tien hành thv'c hin vic v sinh, quét dpn, thu gom phAn rae
d xir l, mua vOi bt khi.r trüng khu vvc nuOi và chuông nuôi.
- CAc phithng thAnh 1p to phun tiêu dc khü trüng cho khu vrc chAn nuôi
ht gia dinh (hoc giao cho h chAn nuôi t1r phun tii khu vi.rc chAn nuO,i cüa gia
dInh), các chg buOn bAn dng vat, sAn phâm dng vat; fbi thu gom lçn; ho tieu hAy
dng v.t mAc bnh.
Vic phun khA trAng, tiêu dc chi ducc thvc hin sau khi dA dirge v sinh co
gii nhu quét dpn, eQ rua sch së.
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- Tn sut phun khir trüng tiêu dOc: 1 1n/tun
7. Kinh phi thirc hn:
- Ngân sách tinh: Ho trçY hóa chat;
- Ngân sách thj xâ, phithng và nguôi chãn nuôi: Ho trq kinh phi trá tiên cong
phun, tiên xàng may dng c; bão h lao dng, kinh phi chi do, vn chuyên...;
- NgiR'i chàn nuôi mua vôi bet, boa chat dê khir triing thung xuyên môi
trithng chànnuOi.
V. TO CHIC THU'C HIN
1. UBND các phuà'ng:
- Xây drng Ké hotch triên khai cOng tác v sinh, tiêu dc khi:r trüng mOi
trithng phông chông djch bnh gia sñc, gia cam. Trên cc' s& so hóa chat dugc cap,
uu tiên si'r dyng nguôn hóa chat xr 1 môi trung có hiu qua.
- Chi do thrc hin dông b cOng tác khr trüng tiêu dec, v sinh mOi trithng.
vn dng ngithi chän nuOi mua voi bt khü' tntng, tiêu dc thuông xuyên, thu gom
phân rae, ü phân nhit sinh h9c dé tiêu diet rnârnbnh.
- Thirc hin vic thu gorn VÔ 19 hóa chat dê tiêu buy theo quy djnh
- U'u hen vüng có djch, vüng uy hiêp, vüng có mt d chän nuOi cao, ho
chôn dng vt mac bnb, các chçi buôn ban gia si1c, ti diem thu gorn gia siic, gia
cam, vüng nguy cc' lay nhirn cao.
- Trueing hçip djch xây ra, khân trung triên khai cap bach cOng tác phun
tiêu dc khr trüng vi1ng dch, vüng bj uy hiêp theo hung dan cüa cc' quan chuyên
mon.
- Ho trçy kinh phi d trin khai th1rc hin Kê hoch trin khai cong tác v
sinh, tiêu dc khir trüng rnôi tru'ông ti dja phu'o'ng mInh;
- UBND các phthng báo cáo tiên d triên khai thirc hin Kê hotch mi tuân
1 lan vào lüc 16 gRi ngày thir 5 và báo cáo kêt quãthixc hin vâ hoàn thành ho sa
thanh quyêt toán chm nhât 10 ngây kê tr ngày kêt thrc dcct tiêu dc khü' trüng,
g1ri ye Trung tam djch viii nông nghip thj xA dê tong hcip báo cáo UBND thj xã và
Chi cuc Chän nuôi và Thii y tinh.
2. Phông Kinh tê:
Chü trI, phoi hçp vâi Trung tam djch v11 nOng nghip thj xã, các dan vj lien
quan chi do, kiêm tra cong tác v sinb, tiêu dc khü trüng môi trung chän nuôi
phông chOng djch bnh gia sic, gia cam d?t 4 närn 2020 trên toân thj xâ.
3. Phông Tãi chInh- Kê hoich:
Bô trI kinh phi kjp thi h trq dcit v sinh, tiêu dc khü' trüng rnOi trnè'ng dçt
4 näm 2020 phông chông djch bnh trên dan vt nuôi.
4. Phông Van hóa Thông tin, Trung tam van hóa, TT và TT:
PhOi hçp vOi phông Kinh tê, UBND các phu'ng vá cc' quan chuyên mOn thu
y du'a tin kjp thai và tuyên truyên rng rãi dê nhân dan hm5'ng tmg và thirc hin.
5. Trung tam djch viii nông nghip:
- Phân cOng can b k' thut phii trách các phthng trirc tiêp kiêm tra, dOn
doe, hu'ng dn k' thut (kê cá ngày nghi) vic triên khai kê ho?ch t?i co sO
- Cung üng day dü, kjp thi vt tu, boa chat, huóng dan xr 1 bang vôi bt
cho nhan dan; tOng hp báo cáo tiên d triên khai thirc hin ye Chi ciic Chàn nuôi
vâ Thu y Ngh An, UBND Thi xà (qua Phông Kinh tê).
- Lp dir trü kinh phi trInh UBND thj xã phe duyt dê thirc hin.
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Trên day là K hotch trin khai tiêu dc khir trüng môi tnthng chàn nuôi
phông chong djch bnh gia sue, gia cam d't 4 närn 2020 trên dja bàn thj xä, UBND
thj xa yeu cau Chü tjch UBND các phi.thng, Tru'ing các phông, ban, ngành, dan vj
thj xä lien quan nghiêm tue triên khai, thirc hin./.
No'i ,:hi,z :

NHAN DAN
KT. CHU TICH
O CHU TICH

TM. UY BAN

- Nhu trén
- S& nông nghip-PTNT (b/c)
- Chi cuc Chän nuôi & Thu y (b/c);
- U Thj ui', TT HDND (b/c);
- Chu tjch, các P.ChÜ tjch UBND thj xã,
- Các phông, ban, don vj lien quan (ph);
- UBND các phuOng (T/h);
- Lnru VT, UBND,
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