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/KH-UBND

Minh Long, ngay //jhang 3 nám 2019

K HOJCH
V vic trin khai "Tháng v sinh, tiêu dc, khfr trñng môi trithng
chàn nuôi dçt 1 nám 2019 trên dja bàn huyn Minh Long"
Can ctr Chi thj s 9742/CT-BNN-TY ngày 14/12/2018 cüa B Nông
Nghip và PTNT ye vic tp trung chi d.o quyêt 1it cong tác phông chông djch
bnh gia sic, gia cam vii Dông Xuàn; Chi thi sO 04/CT-TTg ngày 20/02/2019
cüa Thñ tuó'ng ChInh phü ye vic triên khai dông b các giài pháp cap bach
ldiông chê bnh Djch tâ 1911 Châu Phi;
- Can ci Thông tu s 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 cüa B
Nông Nghip và PTNT ye quy djnh phông, chông djch bnh dng v.t trên can;
- Can ctr COng vAn so 353/UBND-NNTN ngày 30/01/2019 cüa UBND tinli
Quàng Ngäi ye vic tO chc thçrc hin dông b các giài pháp phông và ngAn
chn nguy co Xâlfl nhiêm bnh Djch tà 1cm Châu Phi; Cong cAn so 880/UBNDNNTN ngày 28/02/2019 ciia Chñ tich UBND tinh ye vic triên khai dông b
các giái pháp cap bach phOng chông djch bnh gia SÜC, gia câmdc bit là bnh
DjCh tà 1cm Châu Phi;
- CAn ci tlnh hInh djch bnh L rnrn long móng dang xày ra & Heo trên 4
huyn Ttr Nghia, Nghia Hành, Blnh Soii và DT'IC Phô và Bnh cürn A/H5N6
huyn Binh Scm. Nên nguy Co xâm nhiêm vào dja bàn huyn làrât lóm Dê dam
bào cOng tác phông, chông dch bnh trên dan gia sic, gia cam Co hiu qua.
TJBND huyn ban hành kê hoach triên khai "Tháng v sinh, tiêu dc, khir tràng
môi tru'Yng chAn nuôi dQt 1 nArn 2019" nhu sau.
L MVC Did

YEU CAU

L Miic dich:
- Nhàm nâng cao nhn thác ctXa nguO'i chAn nuOi trong cOng tác phông,
chông dich bnh cho dan gia SÜC, gia cam. Chit dng ngAn ch.n djch bnh gia
SUe, gia cam phát sinh va lay lan, ngAn ngxa lay bnh cho ngui, bão dam an
toàn thic phâm cüng nhu an toàn djch bnh cho phát triên chAn nuOi.
- TAng cumg các bin pháp nhm phông, chng djch cUm gia cam,
LMLM hin dang xày ra khá phUc tp trên da bàn huyn.
2.. Yêu can:
- Các cap, các ngành phi hçip chat ch, dng b tr huyn dn cci sâ trong
qua trInh triên khai thçrc hin ice hoach.
- Thirc hin 100% các di tu9ng thuOc din phài v sinh, tieu dc ichü
trUng.
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IL NQI DIHG
1. Thôi gian: Trngày 11/3/2019 dnngày31/3/2019.
2. Di tu'qng: Các khu chàn nuoi, chàn nuôi h gia dInh, các lô m, các
chci; ô dich Cu, no'i có nguy co xãy ra dch bnh,.., trên dja bàn huyn.
3. Dja dim: Ti 43/43 thôn trên dja bàn huyn.
III. TO CH1C THIC HI)N
1. Phông Nông nghip và PTNT huyn: Chü trI, phi h9p vói Trung
tarn Djch vi nông nghip huyn thuèng xuyên CU Cfl b kiêrn tra, don dOC, Clii
do cOng tác v sinE, tiêu dOG khU trüng rnOi tru'ôg darn bão theo quy trInh k5
thuât.
2 Trung tam Dch vi01 nông nghip huyn: ChCi dng lien h vói Chi
C1TC Chàn nuôi ThU y tinh d tiêp nhn luçing hóa chat tinE hO trçi; Phôi h9p vói
phông Nông nghip và PTNT, Tài chInE - Kê hoch huyn l.p dir trü kinh phi de
th1rc hin Tháng v sinh, tiêu dC, khU trmg rnôi truèng Chàn nuOi dt 1 nàrn
2019" tr ngun ngân sáCh huyn; hixó'ng dan k thu.t tiêu dOC k.hU trUng; cap
phát hóa chat, hu'óig dn thU t11C thanh quyêt toán cho các xâ theo quy dnh.
Tng h9p báo cáo kêt qua cho UBND huyn, Chi ciic Chàn nuôi ThU y tinE.
3. Phông Tài chInh - K hoch huyn: Phi hgp vó'i phông Nông nghip
và PTNT, Trung tarn Djch V11 nông nghip huyn tharn inuii Cho UBND huyn
phân bô kinh phi, hu'ó'ng dan thanh quyêt toán các khoàn kinh phi thirc hin
"Tháng v sinh, tiêu dOc, khU tràng rnOi trnèng chàn nuOi d9t 1 närn 2019" trên
djabànhuyntheo quy dn1i,
4. Dài truyn thanh Va Phát Ii truyn hInh huyn: Dy manE tuyên
truyên ye "Tháng v sinE, tiêu dOc, khU tràng rnôi tru'èng". Tang cuèng COng táC
tuyên truyên ye si nguy hiêrn cUa dch bnE trên dan gia sUc, gia cam, d.c bit
là bênh Djch tà 1cm Châu Phi, djch cUm AIH5N1, A/H7N9,. . .lgi ich cUa cong tác
v sinh, tiêu dOc khU tr11ng trong phông chOng, djch bnE gia SUC, gia cam dê
Nhan dan hiêu dUng và tIch c'çrc tham gia.
5. Trung tam Y t huyn: Chi dao các Tram y th xâ ph& h9p cht ch
vói chInh quyên dia phuong co so' trong vic phun boa chat tiêu dOc, khU trUng
và tang cuO'ng cOng tác phông chOng cUm gia cam.

6. Uy ban nhân dan các xã:
- T chUc trin khai thirc hin k hoach "Tháng v sinh, tiêu dOc, khU
trUng môi tru'Ong chàn nuôi dçit 1 näm 2019". Thông kê, rà soát dOi tixçmg v
sinh tiêu dOc khU trUng mOi tnthng; 8 dch cU, ca so', hO chãn nuOi gia sUc, gia
cam; co' so', diem giêt mô; chg, diem thu gom, buOn ban gia sUc, gia cam,... và
pharn vi tieu dOc, k.hU trUng. Chi dao thirc hin tieu dOc, khU trUng cm th den
các thOn, hO charm nuôi, các tçm diem buôn ban trên da bàn.
- Tang cuo'ng cOng tác thông tin, tuyen truyn tháng v sinE, tiêu dOc, khU
trüng rnOi tru'O'ng d nhan dan tir giác chap hànE và hu'&ng U'ng thçrc hiOn. Vn
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dng eác h gia dInh rnua vôi bet, hóa chit d khir trüng t.i khu vi.rc chän nuoi
cüa gia dinE rnInh,
- Chun bj dy dU nhân 1ic, 4t içrc, các phucing tin, diing cii phçic vii
cong tác v sinE, tiêu dc khr tning môi triièng. Quãn 1 chat ch 4t tu, hóa
chat, ... dam báo s1r dicing diing rn1ic dIch, dung dôi tu'çing.
- Chi dao BCH phông, chng chéng djch bnh gia sue, gia cm cüa xã,
các thôn phOi h9'p vii các hOi doàn the chInh trj xä hOi & dja phuong triên khai
ngay "Tháng v sinh, tiêu dec, khir tning môi truông" ti dja phucmg theo
huóng dan ciia Trung tam djch VIT nông nghip huyn, phu'ong pháp triên khai
thuc hiên nhu' sau:
+ Té chirc các dOi phun thuc sat tning cho khu v1rc chän nuoi hO gia
dInh, ch9' buôn ban gia süc, gia cam nông thôn, noi cOng cong, du'è'ng lang,
ngö xórn. Vic phun thuôc sat tràng chi du'çrc thçrc hin sau khi dã tiên hânh quét
d9n, v sinE sch s dê phát buy tác dyng ciia thuôc.
+ D& vói cac co' sO' chàn nuôi gia s(ic, gia cm tp trung: Phát quan cay
cO xung quanh chuông nuOi, quét d9n thu gorn phân rae de dOt ho.c chOn, khai
thông cong rânh; Tiêu dec, phun khi trfing toàn bO chuOng tri, khu vçrc chàn
nuOi và vüng phii cn môi tuân 1 lan; V sinh tiêu dc khr tring các phucing
tin dung 4n chuyên gia sñc, san phâm gia sue, gia cthia và thuc an,. . . truó'c khi
ra/vào co' sO'; V sinE sch s phu'o'ng tin, djch vçi 4n chuyên sau môi lan 4n
chuyên.
+ Dôi vó'i ca sO' giêt 1110 gia silic, gia cam: Nai nh& gia SÜC, gia cm chO'
giêt mô: sau khi gia sue, gia cam duçc dua di giet rnô, toàn bO khu vyc nhOt phài
ducic v sinh tiêu dOc khü tràng; Phuorig tin 4n chuyên dng 4t, san phâm
dng 4t phãi dugc v sinh, tieu dOe, khir trüng truó'c khi ra khOi ca s& giêt mO;
No'i giet mO phãi du'gc tiêu dOe, khir tri1ng sau mOi ca san xuât; Phát quang cay
cO xung quanh ca S, nhà xuOng; khai thông cong rnh.
+ Ch buOn ban gia sue, gia cm sng và san phrn dng 4t: Quét d9n Va
phun thuOc khir tràng khu vçrc buOn ban dng 4t, san pharn dng 4t, khu we
giêt mô, các 4t d1ing lien quan cuôi môi buôi chg; Phuong tin, diing ci,i 4n
chuyen phai dugc phun thuôc 1thir tr11ng khi ra, vào cOng chg; Nhflng quay ban
thit phãi duqc v sinh sich s và phun thuOc tieu dOe khü tràng cuOi rnOi buôi
chcy.
+ Quét d9n và xir l cht thai rn bang các bin pháp chOn hoc d&.
- Trong qua trInh trin khai thirc hin có gI vuóng mc phan ánh v Trung
tani Dch vçi nông nghip theo sO din tho.i 0255.3866284 hoc 0947.13 1.476
de kjp thO'i giai quyet.
- Kt thüc "Tháng v sinh, tiêu dQc, khir trüng mÔi truing" thng hgp kt
qua thirc hin, báo cao cho Trung tam djch vçi nOng nghip huyn truó'c ngày
01/4/2019 de tOng hçp báo cáo ye UBND huyn.
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Trên day là K hoch thirc hin "Tháng v sinh, tiêu dc, khã trüng môi
trung chàn nuôi dçit 1 närn 2019" dê nghj các ca quan, dan vj có lien quan và
UBND các x nghiêrn tüc triên khai thirc hin./.
KT CHU T!CH
PHO CEO T!CH

No'! nlzân:
- TT.HLJ, HDND huyn (B/c);
- CT, PCT UBND huyn;
- Phông NN&PTNT, TC-KH, Y té huyn;
- Trung tarn Dlch vi,t nông ng1iip huyn;
- Trung Tarn Y tê huyn;
- Dài TI'PLTH huyn;
- UBND các x;
- VP: C, PCVP;
- Lu'u VT.
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