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KẾ HOẠCH 

Triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc  

môi trường đợt 2 năm 2020 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Thú y; 

Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ;  

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật 

trên cạn; 

Căn cứ Văn bản số 5984/BNN-TY ngày 31/8/2020 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT về việc triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 

173/TTr-SNN ngày 25/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Kế 

hoạch triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 2 năm 

2020, nội dung như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Vệ sinh, khử trùng, tiêu độc nhằm tiêu diệt các loại mầm bệnh 

tồn tại trong môi trường, giảm nguy cơ phát sinh các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi 

và nguy cơ lây lan dịch bệnh sang người; nâng cao nhận thức của cộng đồng về 

phòng bệnh, góp phần đảm bảo an toàn dịch bệnh cho phát triển chăn nuôi. 

2. Yêu cầu: 

- Thực hiện đúng hướng dẫn kỹ thuật của cơ quan Thú y về sử dụng hóa 

chất khử trùng, kỹ thuật phun khử trùng tiêu độc; quản lý chặt chẽ việc sử dụng 

hóa chất tránh lãng phí. 

- Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi trước, trong và 

sau khi khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi; xử lý kịp thời các ổ dịch mới 

phát sinh, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trên diện rộng. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Đối tượng, phạm vi phun khử trùng tiêu độc 

 - Khu vực chăn nuôi tại các hộ gia đình và các chợ trên địa bàn 225 xã, 

phường, thị trấn của 13 huyện, thành, thị. 
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 - Đối với cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ động vật, cơ sở ấp 

trứng gia cầm tự thực hiện thường xuyên theo quy trình kỹ thuật. 

 2. Loại hóa chất sử dụng 

 Vôi bột và các loại hóa chất có chứa hoạt chất được dùng phổ biến như 

Benzalkonium chloride, glutaraldehyde, formaldehyde, Iodine,... 

3. Tần suất thực hiện: Triển khai khử trùng đồng loạt 02 lần/đợt; đồng 

thời các hộ chăn nuôi chủ động khử trùng chuồng trại định kỳ, thường xuyên 

bằng vôi bột.  

4. Cách thức thực hiện 

- Đối với các hộ chăn nuôi: UBND cấp xã thành lập các tổ phun hóa chất 

khử trùng tại các hộ chăn nuôi. 

- Đối với các chợ: Ban quản lý các chợ thực hiện phun hóa chất khử trùng 

sau mỗi buổi chợ. 

 - Đối với chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ động vật, cơ sở ấp trứng gia 

cầm: Chủ cơ sở tự thực hiện khử trùng thường xuyên theo quy trình kỹ thuật. 

5. Thời gian thực hiện: Từ 20/10/2020 đến 20/11/2020. 

 6. Dự kiến số lượng hóa chất sử dụng 

Số hóa chất sử dụng để triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi 

trường dự kiến 16.600 lít. Trong đó: 15.675 lít cho các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ; 925 lít 

cho các chợ (chi tiết tại phụ biểu kèm theo). 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 1. Cấp tỉnh:  

 - Ngân sách tỉnh đảm bảo chi phí triển khai ở cấp tỉnh, bao gồm: Chi phí 

mua hóa chất khử trùng; chi phí vận chuyển hóa chất khử trùng từ tỉnh xuống 

huyện; in ấn tài liệu hướng dẫn hồ sơ thanh quyết toán; chi phí tuyên truyền, 

kiểm tra, giám sát, báo cáo tiến độ,... 

 - Dự kiến kinh phí: 3.100.000.000 đồng. Trong đó: 

 + Mua hoá chất: 2.739.000.000 đồng 

 + Mua vật tư, vận chuyển hoá chất từ tỉnh đến các huyện: 47.650.000 đồng 

 + Truyền thông, tuyên truyền: 144.000.000 đồng 

 + Chi phí triển khai: 154.350.000 đồng 

 + Chi phí tư vấn lựa chọn nhà thầu: 15.000.000 đồng. 

 2. Cấp huyện: Đảm bảo chi phí ở cấp huyện, bao gồm: Tuyên truyền, phổ 

biến kế hoạch; chi phí hoạt động kiểm tra, giám sát; bảo hộ lao động cho người 

trực tiếp tham gia khử trùng; vận chuyển hóa chất khử trùng; thu gom, tiêu hủy vỏ 

lọ hóa chất. Tùy thuộc khả năng ngân sách có thể hỗ trợ công cho người trực tiếp 
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thực hiện phun khử trùng tiêu độc môi trường theo mức tiền công quy định tại 

Thông tư 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính. 

 3. Cấp xã: Đảm bảo chi phí triển khai kế hoạch ở cấp xã, bao gồm: Chi phí 

tuyên truyền, phổ biến, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, báo cáo,... 

 4. Người chăn nuôi 

 - Các hộ chăn nuôi phải chi trả tiền công cho người trực tiếp thực hiện 

khử trùng tiêu độc nếu ngân sách nhà nước không hỗ trợ. Mức tiền công khử 

trùng tiêu độc theo quy định tại Thông tư 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 

của Bộ Tài chính; chủ động mua vôi bột khử trùng chuồng trại định kỳ, thường 

xuyên. 

 - Cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ động vật tập trung, cơ sở ấp 

trứng gia cầm tự túc hóa chất và tổ chức thực hiện khử trùng. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cấp tỉnh  

- Sở Nông nghiệp và PTNT: Giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y làm chủ 

đầu tư, tổ chức mua sắm vật tư, hóa chất khử trùng phục vụ kế hoạch, tổ chức 

cấp phát đảm bảo đủ số lượng, chất lượng cho cấp huyện, hướng dẫn triển khai 

kế hoạch, kỹ thuật vệ sinh, tiêu độc khử trùng; đôn đốc triển khai kế hoạch của 

cấp huyện; hàng tuần, tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện; dự toán kinh phí triển 

khai kế hoạch phần ngân sách tỉnh đảm nhiệm, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình 

UBND tỉnh phê duyệt.  

- Sở Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí triển khai và kế hoạch đấu 

thầu mua sắm hóa chất; trình UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời thực hiện cấp 

kinh phí và hướng dẫn sử dụng, thanh quyết toán theo đúng quy định. 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Phú Thọ: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT 

tổ chức chiến dịch thông tin tuyên truyền phục vụ kế hoạch. 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể khác: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ có 

trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành, 

thị chỉ đạo triển khai các nội dung của kế hoạch. 

2. Cấp huyện, xã: UBND cấp huyện, xã có trách nhiệm quán triệt, phổ 

biến và cụ thể hoá kế hoạch này trên địa bàn; UBND cấp xã thành lập các tổ 

phun hoá chất khử trùng; bố trí kinh phí, nhân lực đảm bảo thực hiện kế hoạch; 

thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch; tổ chức thu 

gom và tiêu hủy vỏ lọ hóa chất theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; thực 

hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Chủ tịch UBND cấp huyện 

chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả vệ sinh, khử trùng, tiêu 

độc môi trường đợt 2 năm 2020 trên địa bàn. 

Kết thúc kế hoạch UBND các huyện, thành, thị có trách nhiệm chỉ đạo 

hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán nộp về Chi cục Chăn nuôi và Thú y để thanh 

quyết toán theo quy định. 
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Trên đây là Kế hoạch triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc 

môi trường đợt 2 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành, thị nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ NN và PTNT (b/c); 

- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c); 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- CVP, PCVPTH; 

- Chuyên viên NCTH; 

- Lưu: VT, KT6. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 
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Phụ biểu 
Số lượng hoá chất sử dụng vệ sinh, khử trùng tiêu độc đợt 2 năm 2020 
(Kèm theo Kế hoạch số             /KH-UBND, ngày       /      /2020 của UBND tỉnh) 

 

STT 
Huyện, 

thành, thị 

Số lượng hoá chất sử 

dụng khử trùng tại các 

hộ CN nhỏ lẻ 

Số lượng hoá chất sử 

dụng khử trùng tại các 

chợ Tổng số hóa 

chất cần sử 

dụng (lít) 
Số hộ CN 

(hộ) 

Hóa chất sử 

dụng (lít) 

Số chợ 

(chợ) 

Hóa chất sử 

dụng (lít) 

1 Hạ Hoà 19.073 1.526 17 85 1.611 

2 Phú Thọ 6.196 496 10 50 546 

3 Việt Trì 9.875 790 19 95 885 

4 Đoan Hùng 23.465 1.878 11 55 1.933 

5 Thanh Ba 19.970 1.598 14 70 1.668 

6 Cẩm Khê 18.158 1.453 16 80 1.533 

7 Tam Nông 12.775 1.022 6 30 1.052 

8 Phù Ninh 14.764 1.182 19 95 1.277 

9 Thanh Thuỷ 9.820 786 13 65 851 

10 Thanh Sơn 20.960 1.678 21 105 1.783 

11 Tân Sơn 16.010 1.281 11 55 1.336 

12 Yên Lập 16.280 1.302 14 70 1.372 

13 Lâm Thao 8.539 683 14 70 753 

Cộng 195.885 15.675 185 925 16.600 

 

Ghi chú: 

 - Đối với một số hóa chất thường dùng hiện nay (có thành phần formaldehyde, Iodine, 

Glutaraldehye, Benzakolium chloride,...): Trung bình 01 lít pha với 150-200 lít nước;  

phun khử trùng cho khoảng 2.000m2). 

- Diện tích phun hóa chất trung bình 80 m2/hộ/lần chăn nuôi nhỏ lẻ; cấp 05lít/chợ. 
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