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KẾ HOẠCH

Thực hiện Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường 

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH - UBND ngày 27/02/2023 của UBND 

thành phố Chí Linh về việc thực hiện Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc 

môi trường. Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh xảy ra, giảm thiểu thiệt hại về 

kinh tế, bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm. Ủy ban nhân dân 

phường Thái Học xây dựng Kế hoạch thực hiện “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, 

tiêu độc môi trường để phòng, chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm” từ ngày 

01/3/2023 đến ngày 01/4/2023, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tiêu diệt mầm bệnh tồn lưu để 

chủ động phòng, chống dịch không để dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tái 

phát, bảo vệ phát triển sản xuất chăn nuôi và sức khỏe nhân dân.

 2. Các ngành, đoàn thể, khu dân cư và toàn thể nhân dân triển khai thực 

hiện triệt để công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng theo kế hoạch của UBND 

phường và hướng dẫn của Ban thú y. 

II. NỘI DUNG VỆ SINH, TIÊU ĐỘC KHỬ TRÙNG MÔI TRƯỜNG 

1. Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm

 - Phát quang cây cỏ xung quanh chuồng nuôi gia súc, gia cầm, quét dọn 

thu gom phân, rác để đốt hoặc chôn, khơi thông cống rãnh; 

- Vệ sinh, tiêu độc toàn bộ chuồng trại, phương tiện vận chuyển động vật, 

sản phẩm động vật, thức ăn,… trước khi ra, vào cơ sở, khu vực chăn nuôi mỗi 

tuần 01 lần; 

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

phụ cận mỗi tuần 02 lần. 



- Thực hiện rắc vôi bột xung quanh trại, lối ra vào chuồng trại hàng ngày 

để tiêu diệt mầm bệnh xâm nhập.

 2. Cơ sở ấp nở trứng gia cầm 

- Phát quang cỏ cây 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 ấp nở để tiêu hủy; 

- Xông hoặc phun khử trùng máy ấp, phun tiêu độc khử trùng hàng ngày 

toàn bộ diện tích cơ sở ấp trứng, đường ra, vào cơ sở ấp trứng, các phương tiện 

vận chuyển ra vào khu vực ấp nở. 

3. Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; điểm giết mổ nhỏ lẻ

- Nơi nhốt gia súc, gia cầm chờ giết mổ: Sau khi động vật được đưa đi 

giết mổ, toàn bộ khu vực nhốt gia súc, gia cầm phải được vệ sinh tiêu độc khử 

trùng trước khi nhập mới; 

- Nơi giết mổ: thực hiện 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.

 4. Điểm tập kết, cửa hàng, chợ buôn bán gia súc, gia cầm và sản 

phẩm gia súc, gia cầm

 - Thực hiện quét dọn và phun thuốc khử trùng khu vực bán gia súc, gia 

cầm mỗi buổi chợ; phương tiện vận chuyển, lồng nhốt phải được vệ sinh sạch sẽ 

và phun thuốc khử trùng khi vào, ra khỏi chợ; 

- Những quầy bán sản phẩm gia súc, gia cầm phải được vệ sinh sạch sẽ và 

phun thuốc tiêu độc, sát trùng vào cuối ngày hoặc cuối mỗi buổi chợ. 

5. Nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm và điểm chôn lấp, tiêu hủy gia 

súc, gia cầm mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật:

Thực hiện phát quang, quét dọn, thu gom rác thải; kiểm tra điểm chôn lấp 

và phun tiêu độc mỗi tuần 01 lần. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Ban Chăn nuôi thú y phường phối hợp với các KDC căn cứ vào kế 

hoạch của UBND phường hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm, cơ 

sở giết mổ gia súc, gia cầm và toàn thể nhân dân thực hiện tốt Tháng hành động 

Tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường. 



- Thời gian tiến hành từ ngày 01/3/2023 đến ngày 01/4/2023, các KDC 

triển khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND phường trước ngày 03/4/2023 

để tổng hợp báo cáo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố.

Trong thời gian tổ chức thực hiện Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc 

môi trường, Ban Chăn nuôi thú y phối hợp với Đài truyền thanh phường tuyên 

truyền sâu rộng tới mọi người dân và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội nhằm 

nâng cao nhận thức và hưởng ứng Tháng Tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi 

trường để phòng, chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có hiệu quả./. 

Nơi nhận:
 - Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND phường;
- Trưởng Ban thú y, trưởng Đài TT;
- Các đ/c Trưởng KDC;
- Lưu VP. 

  KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

                     Vũ Thị Hương
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