
UY BAN NHAN DAN 

Till X CITrA LO 
CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 

Dc Ip - Ti.r do - Hinh phuic 

Ct'ra Lô, ngày tháng 3 nàm 2022 S& /KH-UBND 

KE HOACH 
Triên khai khfr trñng tiêu dic môi tru'ô'ng chãn nuôi 

Phông chông djch bnh cho clan gia sue, gia cam d9t 1 nãm 2022 

I. CAN CU' XAY DUNG  KE HOiCH 

- Can cü K hoch so 655/KH-SNN-CNTY ngày 11/3/2022 cüa S& Nông 
nghip & PTNT ye vic "Triên khai tiêu dc khi:r trüng môi tnrông chãn nuoi 
phông, chông djch bnh cho dan gia siic, gia cam d9't 1 näm 2022 trên dja bàn 
tinh Ngh An"; 

- Can cü tInh hInh djch bnh trên dja bàn và s luçmg hóa chit tinh c.p. 

II. MIJC DICH 

- Tiêu diet các mm bnh trong môi trung chän nuôi htn ch ti da djch 
bnh phát sinh và lay lan qua môi tru&ng. 

- Chü dng thçrc hin có hiu qua cong tác phông chng djch bnh gia sue, 
gia cam. Dam bào không chê, bao vây, dp djch nhanh và hiu qua; gi an toàn 
sirc khôe cho dan vt nuôi, hn chê thit hai  ye kinh tê cho ngui chän nuôi. 

III. PHLM VI THISC HIIN 

Triên khai tai  7 phis&ng trên dta  bàn thj xã, Ci th: 

- Tp trung phun các vüng có nguy co lay lan djch bnh cao, các djch Cu 
và mi phát sinh (cac dich bênh nhu Viêm da nôi civic, dich tã 1cm Châu Phi, Lm 
mom long móng, cüm gia cam...). 

- Phun các dim chçm buôn ban, kinh doanh gia sik, gia cm, san phm 
dng 4t. 

- Khu virc chôn 1p, xu 1, tiêu hüy dng 4t, san phm dng vt nhiêm, 
nghi nhim mâm bnh, khu vrc thu gom, xi:r 1 chat thai dng vat; 

- Gia trai, dim kinh doanh, các ti dim cong cong. 

IV. NQI DUNG V SINH TIEU DQC, KHITr TRUNG 

1. Nguyen tãc v sinh tiêu dc 

- Thirc hin v sinh co gii sch Se; thu gom cht thai, cht dn chuông 
bang cách d&, chOn sâu hoc ü b&ng phucmng pháp nhit h9c dê diet mâm bnh. 

- Nguñ tham gia tiêu dc khiir trüng phâi mang dy dü bâo h lao dng; 

- Dung hóa chit phái theo hurng din cüa nba san xut, dam bão sue khOe 
cho ngithi, dng vt và không gay ô nhiem môi trueing. 
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- Phát dng than dan tir mua them vôi bet, ninc vôi tôi 10% hoc boa chat 
dê thung xuyên khir trüng khu vrc chän nuoi, chuông trti. 

2. HInh thu'c tiêu dc khu' trüng 
Thirc hin dng b tai  7 phithng trên dja bàn thj xã. 

3. Thôi gian thirc hin: Tü ngày 20/3/2022 den 20/4/2022. 

4. Hoá chat sfr ding 

- Ngun tinh cp: 200 lit hóa cht (Benkocid) phân khai nhu sau: 

TT Do'n vi Hoá chat 
Benkocid (lit) 

Diên TIch 
(m2) Ghi Chü 

1 NghiHâi 25 50.000 
2 NghiHoa 40 80.000 
3 NghiHumg 40 80.000 
4 Nghi Thu 35 70.000 
5 Thu Thu 10 20.000 
6 NghiThu 25 50.000 
7 NghiTân 25 50.000 

Tong cong 200 400.000 

5. Bin pháp thirc hin 

a. Di vó'i h?3  gia t,n/i: 

- Phát quang cay cô xung quanh chuông tri, quét don, thu gom phân rae 
xü 1, khoi thông cong rãnh; rãi vi bt xung quanh khu vçrc chãn nuôi và 1i ra 
vào; quét nrnc vôi 10% len ti1ng, nên chuông. 

- C9 rüa bang xà phông, v sinh k9 b mt chung trai, máng an, máng 
uông, thu gom nuâc thai dê xir l, ding nuâc stch, xà phOng dê cç rüa be mt 
truc khi phun thuôc sat trüng. 

- Thuông xuyên kim tra cách sat trüng tti cong ra, vào chung trai,  dam 
báo trong ho luôn có dü luçmg và nông d chat sat trüng can thiêt. 

- Phun tiêu dôc toàn bi chung trai, diing c1i chàn nuôi, giày dép, khu virc 
chàn nuôi và vüng phii can, phucing tin 4n chuyên dng vat. 

b. Tiii các c/ui dan sinh: 

- Quét d9n sch së, phun thuc sat trüng khu virc buôn ban dng vt và san 
phâm dng vt cuôi môi buôi chg. 

- Nhthig quay ban san phm dng vt phài drçic v sinh sch së, rüa bang 
xà phông và nrnic sach, phun thuôc sat trüng cuOi mi phien chçi (chi phun 
nhüng loai thuôc sat trng không d5c hi cho con nguYi tti khu virc ban tht). 

- Phuang tin 4n chuyn, dng cu... phãi duçic khir tràng khi ra, vào chçi. 

- Quét d9n và xir l cht thai rn trong chç bang phwmg pháp d& hoc chôn. 

c. Các co' thgiet m nhó lé: 

Tiêu dc khu vçrc git m& nai nuôi nh& gia sñc, gia crn, các phuang tiên vn 
chuyen, lông ch gia st'ic, gia cam, diem thu gom các tp chat sau mi ca san xuât. 
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d. Noi cong c3ng, dithng lang, ngô xóm: 

Quét d9n, v sinh sch s, khGi thông cng ränh, dung vôi bt hotc nuc 
vôi 1 Ø%  dê khir trCing ththng lang, ngô xóm dê sat trüng (không dung boa chat 
di.rçc cap dê phun dixmg lang, ngô xóm). 

e. Khu vrc chôn ltp, xü' lj', lieu huj c43ng vIt, san phm d3ng vut nhiêm, 
nghi nhiêm mâm bnh; kliu vrc 1/ill gom, xá' 1j chat thai d5ng vat. 

Quyét d9n và phun thuc sat tràng toãn b khu virc và yang phii cn hing tun. 

6. Cách thIrc tin hành 

- H chän nôi tin hành thrc hành thirc hin v sinh, quyét d9n, thu gom 
phân rác dê th l, mua them vôi bet, hóa chat khü trüng khu virc nuôi và chuông 
nuôi thu&ng xuyên. 

- ChInh quyn cp phung t chrc các di th?c hin tng v sinh phun 
thuôc sat trüng khu virc chàn nuôi h gia dInh, chç buôn ban, diem cong cong, tçi 
diem kinh doanh, các chci buon ban dng vat, san phâm dng 4t; nai thu gom 
lan, ho tiêu buy dng vt mac bnh. Vic phun khr truing, tiêu dc chi duçic thirc 
hin sau khi dã dugc v sinh Co gii nhu quét d9n, c9 rura sach  sê. 

- Tn sut phun khur trüng tiéu dec: 1 lân/tuân. 

7. Kinh phi thiyc hin 

- Ngân sách tinh: H trçy hóa chat. 

- Ngân sách thj xã: Xem xét h6 trçY kinh phi mua hóa chit, 4t tu', bâo h 
lao dng; kinh phi kiêm tra chi dao  ngoài giu cap thj. 

- Ngân sách phu'ing: Kinh phi kim tra chi dao  cp phithng, tiên xäng và 
cOng phun tiêu dc khi:r trüng. Mua them vôi hotc boa chat dê khur truing mOi 
trithng chän nuôi dat  hiu qua. 

V. TO CHIJ'C THVC HIIN 

1. UBND các phu'ô'ng 

- Xây dmg K hoach  trin khai cOng tác v sinh, tiêu dc khi:r trüng môi 
trung phông chông djch bnh gia süc, gia cam. Trên Co s so hóa chat duçic 
cap, u'u tiên sur ding nguôn hóa chat xü l môi truô'ng co hiu qua. IJu tiên vüng 
có djch, vüng uy hiêp, vüng có mt d chàn nuOi cao, ho chôn tiêu buy dng vt 
mac bnh, cac chçi. 

- Giám sat, chi dao  thirc hin cong tác khü trüng tiêu dec, v sinh môi 
tru&ng. V.n dng nguri chàn nuôi mua vôi bt khur trüng, tiêu dc thuông 
xuyen, thu gom phân rác, ü phân nhit sinh h9c dê tiêu diet mâm bnh. 

- Thirc hin vic thu gom vó 19 hóa chit d tieu hüy theo quy djnh 

- TnrO'ng hçip djch xy ra, khn truang trin khai cp bach cong the phun 
tiêu dc khur trüng vüng djch, yang bj uy hiêp theo huóng dan cüa co quan 
chuyen mon. 
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- H trçY kinh phi d trin khai thirc hin K hoch trin khai cong tác v 
sinh, tiêu dc khir trüng môi trwmg t?i  dja phu'ang mInh; 

- UBND các phu?ng báo cáo tin d trin khai thrc hin K hoch mi 
tuân 1 lan vào liic 16 gi?i ngày thir 5 và báo cáo kêt qua thirc hin và hoàn thành 
ho sa thanh quyêt toán chm nhât 10 ngày kê tir ngày kêt thirc dçit tiêu dc khCr 
trUng, g1ri ye Trung tam djch vi nông nghip Thj xA dê tong hçrp báo cáo UBND 
thj xã và Chi ci.ic Chän nuOi và Thii y tinh. 

2. Phông Kinh té 

Chü trI, phi hçip vi Trung tam djch vi Nông Nghip, các dan vj lien 
quan chi dao,  kiêm tra cong tác v sinh, tiêu dc khi'r trling môi tnr?Yng chän nuOi 
phông chông djch bnh gia süc, gia cam dçit 1 näm 2022 trên toàn thj xã. 

3. Phông Van hóa Thông tin, Trung tm van hóa TT và TT 

Phi hçp vi phông Kinh tê, UBND các phuing và Ca quan chuyên mon 
thu y dua tin kjp thai và tuyên truyên rng rãi kê hoch thirc hin v sinh tiêu 
dc khir trüng môi tnxô'ng chãn nuOi dê nhân dan hithng 1rng và thrc hin. 

4. Trung tam djch viii nông nghip thj xã 

- Phân cong can b k' thut phii trách các phung trirc tip kim tra, don 
dôc, hithng dn k thut vic triên khai kê hoach tiêu dc khir trüng tti cci s&. 

- Cung trng dy dü, kjp thai vt tu, hoá cht, hrncng dn xfr l bang voi bt 
cho nhân dan; tong hcip báo cáo tiên d triên khai thrc hin ye Chi cic Chän 
nuôi và Thñ y Ngh An, UBND thj xa Cira Lô (qua Phông Kinh tê). 

- Phi hçp các phu'ing nghim thu cong tác tiêu dc và tiêu hüy vO boa 
chat theo quy djnh. 

- Hoàn chinh h so' thanh quyt toán hóa chit, hiiing dn xi:r l bang vOi 
bt ye S Nông nghip và PTNT (Qua Chi cllc Chän nuOi và th y). 

Trên day là Kê hotch trin khai tiêu dc khir trüng mOi truông chàn nuoi 
phông chông djch bnh gia süc, gia cam dçt 1 näm 2022 trên dja bàn thj xã, 
UBND th xà yêu câu Chü tjch UBND các phu1ing, Thu truO'ng các phông, ban, 
ngành, dan vj thj a 1Ii quan, Chü tjch UBND các phumg nghiêm tác triên 
khai, thirc hin./. 

No'i n/ian: 
- Nhu trên 
- Sâ nông nghip & PTNT (b/c) 
- Chi ciic ChAn nuôi & Thu y (b/c); 
- TT Thi u, IT HDND (b/c); 
- Chü tich, các P.ChU tich UBND thi xâ, 
- Các phông, ban, don vj lien quan (p/h); 
- UBND các phng (T/h); 
- Luit VT,  Kj.— 
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