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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Số: 1 /KH-UBND

Thắng Lợi, ngày20 tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 3, năm 2021
Thực hiện Kê hoạch số 3963/KH-UBND ngày 14/10/2021 của UBND thành
phố Pleiku về việc Triển khai tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 3,
năm 2021 trên địa bàn thành phố Pleiku. UBND phường ban hành Kế hoạch triển
khai Tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 3, năm 2021 trên địa bàn
phường, cụ thể như sau:
1. Thời gian, địa điểm, số lượng hóa chất thực hiện:
- Thời gian: Từ ngày 15/10/2021 đến hết ngày 15/11/2021.
- Địa điểm: Tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường thực hiện đồng loạt
trên địa bàn phường tại 6 Tổ dân phố, 03 làng, trong đó tập trung tiêu độc, khử trùng
tại các ổ dịch cũ, các ổ dịch mới phát sinh (nếu có), các khu vực có nguy cơ phát dịch
cao,...
- Số lượng: Tổ chức tiếp nhận, sử dụng 20 lít hóa chất Bencovet, 10 kg hóa chất
Sodium Chlorite 20% từ nguồn thành phố cấp để triển khai đồng bộ công tác vệ sinh,
khử trùng, tiêu độc môi trường trên địa bàn; cùng với nguồn hóa chất, vôi bột tại
phường, đồng thời yêu cầu các tổ dân phố vận động các tổ chức, cá nhân chủ động
hóa chất, vôi bột,... để triển khai đồng bộ công tác vệ sinh, khử trùng, tiêu độc trên
toàn phường (Có Bảng phân bổ hóa chất khử trùng, tiêu độc cho từng xã, phường
kèm theo).
2. Nội dung thực hiện công tác vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường:
2.1. Cán bộ Chăn nuôi & Thú y:
- Phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp tiếp nhận hóa chất từ nguồn
thành phố cấp, tổ chức quản lý, sử dụng, phân bổ nguồn hóa chất đúng quy định.
- Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn cụ thể các TDP, làng, các cơ sở, đơn vị sử
dụng hóa chất đảm bảo hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí hóa chất.
- Tổng hợp, tham mưu cho UBND phường báo cáo kết quả thực hiện Tháng vệ
sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 3, năm 2021 trên địa bàn gửi về Trung tâm
Dịch vụ Nông nghiệp thành phố trước ngày 19/11/2021.
2.2. Các TDP, Làng:
- Tiếp nhận hóa chất theo phân bổ, tổ chức các tổ, đội làm tổng vệ sinh, phun
thuốc sát trùng cho khu vực chăn nuôi, bãi chăn thả chung, các ổ dịch mới phát sinh
(nếu có), các ổ dịch cũ, nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm, khu vực chôn lấp, tiêu
hủy gia súc mắc bệnh,…;

- Phối hợp cùng cán bộ Chăn nuôi & Thú y hướng dẫn các hộ gia đình tự thực
hiện việc dọn vệ sinh chuồng nuôi, phun thuốc khử trùng, tiêu độc chuồng trại, dụng
cụ chăn nuôi và khu vực xung quanh. Việc phun thuốc khử trùng thực hiện sau khi đã
vệ sinh cơ giới như quét dọn, cọ, rửa sạch,…
Tần suất thực hiện như sau: Tại các ổ dịch: Vệ sinh, khử trùng tiêu độc hàng
ngày và tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau khi kết thúc ổ dịch; tại các khu vực khác:
Định kỳ khử trùng tiêu độc 01 lần/tuần và theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cho các trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ
và chăn nuôi nông hộ tổ chức thực hiện tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học,
thường xuyên thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh, phun thuốc khử trùng, tiêu độc
nhằm tiêu diệt các loại mầm bệnh.
- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình
thời tiết, khí hậu để chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với các tác động bất lợi
của điều kiện tự nhiên; Kiểm tra các yếu tố môi trường nước trong quá trình nuôi, chú
trọng khâu xử lý môi trường ao nuôi; Tăng cường giám sát dịch bệnh thủy sản, kịp
thời phát hiện và xử lý các ổ dịch, tránh để lây lan ra diện rộng, khó kiểm soát; Triển
khai công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường nuôi thủy sản, xử lý môi trường
ao hồ bằng hóa chất Sodium Chlorite 20% để khử trùng, sát khuẩn nguồn nước, tiêu
diệt mầm bệnh, hạn chế tác nhân gây bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào ao nuôi; Tổ
chức sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng và liều lượng theo hướng dẫn của nhà
sản xuất, phù hợp với từng loại hình thức nuôi trồng thủy sản.
Trên đây là Kế hoạch triển khai Tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường
đợt 3, năm 2021 trên địa bàn phường. UBND phường yêu cầu cán bộ Chăn nuôi &
Thú y, các TDP, làng triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Đảng ủy, HĐND (b/c);
- Lãnh đạo UBND;
- Mặt trận và các đoàn thể (P/h);
- Cán bộ Chăn nuôi & Thú y;
- Các TDP, làng;
- Lưu: VP-UBND.
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