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Kính gửi:  

- UBND các xã, phường; 

- Các ngành, đoàn thể liên quan. 

 

Thực hiện Công văn số 710/UBND-KT ngày 6/4/2021 của Sở Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định về việc triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử 

trùng, tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh.  

Nhằm chủ động ngăn chặn dịch bệnh gia súc, gia cầm phát sinh và lây lan; 

giảm thiểu thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi, bảo đảm an toàn dịch bệnh, an 

toàn thực phẩm. UBND thị xã Hoài Nhơn đề nghị UBND các xã, phường và các 

ngành, đoàn thể liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau:  

1. UBND các xã, phường: 

- Nghiêm túc tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống 

dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.  

- Tổ chức phát động ra quân “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi 

trường” thuộc địa bàn quản lý. Thời gian thực hiện đồng loạt từ ngày 15/4/2021 - 

15/5/2021. Nội dung vệ sinh, tiêu độc khử trùng: Thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ 

lục 08- Hướng dẫn chung về vệ sinh, khử trùng tiêu độc, ban hành kèm theo Thông 

tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy 

định phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.  

- Thành lập các tổ vệ sinh và phun thuốc sát trùng tại các hộ chăn nuôi nhỏ 

lẻ quy mô hộ gia đình; điểm tập kết, chợ buôn bán gia súc, gia cầm; khu vực công 

cộng, đường làng, ngõ xóm... Hướng dẫn các trang trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ, 

ấp trứng gia cầm thuộc địa bàn quản lý chấp hành tự giác mua thuốc sát trùng, vật 

tư và tổ chức phun thuốc sát trùng theo quy định, dưới sự giám sát của chính quyền 

địa phương và cơ quan Thú y. 

- Thuốc sát trùng Benkocide đã phân bổ cho các địa phương tại công văn số 

03/TTDVNN-CN ngày 13/01/2021 của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp. Trường 

hợp thiếu thuốc sát trùng phục vụ phun thuốc tiêu độc khử trùng, đề nghị các địa 

phương tự cân đối nguồn ngân sách để thực hiện mua thuốc sát trùng, hỗ trợ công 

phun thuốc… phục vụ công tác tiêu độc sát trùng tại địa phương đạt hiệu quả.  

- Tăng cường thời lượng tuyên truyền trên Đài Truyền thanh để hướng dẫn 



người chăn nuôi thực hiện vệ sinh, phun thuốc tiêu độc khử trùng, tiêm phòng 

vaccine cho gia súc, gia cầm; thực hiện kê khai chăn nuôi và khai báo các trường 

hợp phát hiện gia súc, gia cầm, bệnh, chết để được phối hợp xử lý kịp thời. Đồng 

thời, vận động các trang trại, hộ chăn nuôi chủ động, thường xuyên thực hiện vệ 

sinh, phun thuốc tiêu độc sát trùng cơ sở chăn nuôi của mình, phòng chống dịch 

bệnh có khả năng phát sinh và lây lan. 

2. Phòng Kinh tế: phối hợp Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thường xuyên 

kiểm tra, giám sát, đôn đốc UBND các xã, phường triển khai thực hiện “Tháng tiêu 

độc khử trùng” và công tác phòng, chống dịch động vật trên địa bàn thị xã. 

3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: chủ động liên hệ các Công ty sản xuất, 

kinh doanh thuốc sát trùng, kịp thời cung ứng đầy đủ thuốc sát trùng phục vụ công 

tác tiêu độc khử trùng theo nhu cầu của các địa phương; đồng thời, hướng dẫn quy 

trình sử dụng bảo hộ, pha thuốc, phun thuốc, đảm bảo an toàn cho con người và 

phát huy hiệu quả công tác tiêu độc sát trùng, góp phần phòng, chống dịch bệnh 

động vật trên địa bàn thị xã đạt hiệu quả.  

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch: hướng dẫn UBND các xã, phường chủ động 

bố trí nguồn kinh phí mua thuốc sát trùng, tiền công phun thuốc… phục vụ công tác 

tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi trên địa bàn quản lý đảm bảo quy định. 

5. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao: tăng thời lượng tuyên truyền 

về “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường”; các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh cho vật nuôi; phương pháp chăn nuôi an toàn sinh học để người 

chăn nuôi biết và thực hiện. 

6. Đề nghị Mặt trận và các Hội đoàn thể tăng cường tuyên truyền vận động hội 
viên nhất là người chăn nuôi tích cực thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh trên đàn vật nuôi; đặc biệt, chú trọng đến công tác tiêu độc, khử trùng môi 
trường chăn nuôi và công tác tiêm phòng, góp phần hạn chế tối đa sự xuất hiện và lây 
lan một số dịch bệnh nguy hiểm như: Dịch tả heo Châu Phi, bệnh LMLM, heo tai 
xanh, cúm gia cầm, bệnh viêm da nỗi cục... 

Giao Trưởng phòng Kinh tế thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc 

các ngành và địa phương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                
- Như trên;  

- CT, PCT.UBND thị xã; 

- Phòng Kinh tế (th/hiện);   
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;     

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp (th/hiện); 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao; 

- UBMTTQVN Thị xã;  

- Các ngành, đoàn thể; 

- Lưu VT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Nguyễn Chí Công 
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