
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

TỈNH THÁI NGUYÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CHI CỤC CHĂN NUÔI, THÚ Y 

VÀ THỦY SẢN 

 

 
Số:           /CNTYTS-QLDB 

V/v triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, 

khử trùng phòng, chống dịch bệnh 

 gia súc, gia cầm  

       Thái Nguyên, ngày      tháng 3 năm 2022 

     

                          

Kính gửi:  

                                    - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; 

                                    - Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế; 

                                      - Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố, thị xã. 

           

Thực hiện Công văn số 1199/BNN-TY ngày 02/3/2022 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT về việc triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường.  

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên tại Văn bản số 777/UBND-

CNN&XD ngày 04/3/2022 về việc triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc 

môi trường. 

Trước tình hình thời tiết đang diễn biến bất lợi cho sức khỏe đàn vật nuôi, nguy 

cơ dịch bệnh động vật tái bùng phát trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới là rất cao. 

Để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi 

trên địa bàn tỉnh, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Thái Nguyên (Thường trực 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh) đề nghị UBND các huyện, thành 

phố, thị xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND các xã, phường, thị 

trấn triển khai tháng tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường phòng, chống dịch 

bệnh động vật với các nội dung sau: 

I. Yêu cầu chung 

- Yêu cầu tất cả các hộ chăn nuôi trên địa bàn phải thực hiện dọn dẹp vệ sinh 

chuồng trại chăn nuôi hằng ngày, thu gom phân, rác thải đem chôn, đốt, ủ vôi bột. 

Nghiêm cấm mang phân chưa qua ủ vôi bột ra ngoài hộ gia đình để bón cho cây 

trồng, bón ruộng... 

- Sau khi dọn dẹp vệ sinh cơ giới xong thì mới được phép sử dụng hóa chất để 

thực hiện phun tiêu độc, khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi. 

- Thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tất cả các phương tiện dùng vận 

chuyển gia súc, gia cầm, lồng nhốt, quần áo, giày ủng, thức ăn chăn nuôi,... trước khi 

ra, vào cơ sở chăn nuôi. 

II. Nội dung vệ sinh, khử trùng tiêu độc 

1. Đối tượng vệ sinh, khử trùng tiêu độc 

- Cơ sở chăn nuôi trang trại. 

- Hộ gia đình có chăn nuôi gia súc, gia cầm (chăn nuôi nông hộ). 

- Cơ sở sản xuất con giống. 
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- Cơ sở giết mổ. 

- Cơ sở sơ chế, chế biến thịt, sản phẩm động vật. 

- Chợ buôn bán động vật và sản phẩm động vật. 

- Địa điểm thu gom động vật và sản phẩm động vật để buôn bán, kinh doanh, 

nơi cách ly kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật. 

- Khu vực chôn lấp, xử lý, tiêu hủy động vật và sản phẩm của động vật nhiễm, 

nghi nhiễm mầm bệnh; khu vực thu gom, xử lý chất thải của động vật. 

- Trạm, chốt kiểm dịch động vật, chốt kiểm soát ổ dịch. 

- Phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật. 

Căn cứ đặc điểm cụ thể của địa phương, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

động vật các cấp xác định khu vực có ổ dịch cũ, địa bàn có nguy cơ cao cần phải vệ 

sinh, khử trùng tiêu độc. 

2. Nội dung cụ thể 

2.1. Cơ sở chăn nuôi  

* Đối với các cơ sở chăn nuôi trang trại 

- Phát quang cây cỏ xung quanh chuồng nuôi, quét dọn thu gom phân rác để 

đốt hoặc chôn, khơi thông cống rãnh; 

- Vệ sinh, phun khử trùng toàn bộ chuồng trại, khu vực chăn nuôi và các vùng 

phụ cận định kỳ; rắc vôi bột hành lang khu vực chăn nuôi, các cổng dẫn ra vào trong 

khu vực trang trại. 

- Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng các phương tiện dùng vận chuyển gia súc, gia 

cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm, thức ăn,... trước khi ra, vào cơ sở chăn nuôi. 

* Đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ (nông hộ) 

- Thực hiện vệ sinh hàng ngày 01 lần: Quét dọn sạch sẽ khu vực nuôi nhốt gia 

súc, gia cầm, thu gom phân rác, chất độn chuồng để đốt hoặc chôn;  

- Định kỳ phun thuốc sát trùng toàn bộ khu vực nuôi nhốt gia súc, gia cầm 

và khu vực xung quanh.  

- Vệ sinh sạch sẽ phương tiện vận chuyển, lồng nhốt gia súc, gia cầm sau mỗi 

lần vận chuyển. 

2.2.  Cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ, tập trung 

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

giết mổ, toàn bộ khu vực nhốt phải được vệ sinh, tiêu độc khử trùng; 

- Phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật phải được vệ sinh, khử 

trùng tiêu độc trước khi ra khỏi cơ sở giết mổ; 

- Nơi giết mổ vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi ca sản xuất; 

- Phát quang cây cỏ xung quanh cơ sở, nhà xưởng; khơi thông cống rãnh. 

2.3.  Chợ buôn bán động vật và sản phẩm động vật 

- Quét dọn và phun thuốc khử trùng khu vực buôn bán động vật, sản phẩm 

động vật, khu vực giết mổ và các vật dụng liên quan cuối mỗi buổi chợ; 

- Phương tiện, dụng cụ vận chuyển động vật, sản phẩm động vật phải 

được phun khử trùng khi vào, ra khỏi chợ và sau mỗi lần vận chuyển.  
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- Những quầy bán thịt phải được vệ sinh sạch sẽ và phun thuốc tiêu độc, sát 

trùng cuối mỗi buổi chợ. 

- Quét dọn và xử lý chất thải rắn trong chợ theo đúng quy định. 

2.4.  Nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm 

- Định kỳ quét dọn, vệ sinh nơi công cộng, đường làng ngõ xóm; thu gom rác 

thải thải tại các kênh, mương, ao, hồ, sông, suối đem chôn, đốt, khơi thông cống rãnh, 

thực hiện phun hóa chất tiêu độc, khử trùng tiêu độc theo quy định. 

2.5. Đối với động vật, sản phẩm động vật vận chuyển trái phép bị thu giữ 

- Vệ sinh, tiêu độc khử trùng các phương tiện dùng vận chuyển động vật, sản 

phẩm động vật trái phép bị bắt giữ. 

- Quét dọn và phun thuốc khử trùng khu vực nhốt, giữ động vật ngay sau mỗi 

đợt tiêu hủy. Phân, rác thải phải được xử lý chôn hoặc đốt. Phun hóa chất khử trùng 

tiêu độc khu vực xử lý tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật. 

III. Cách thức tiến hành vệ sinh, tiêu độc khử trùng 

1. Nguyên tắc vệ sinh, khử trùng tiêu độc 

-  Người thực hiện khử trùng tiêu độc phải sử dụng bảo hộ lao động phù hợp. 

- Hóa chất sát trùng ít độc hại đối với người, vật nuôi, môi trường; phải phù 

hợp với đối tượng khử trùng tiêu độc; có tính sát trùng nhanh, mạnh, kéo dài, hoạt 

phổ rộng, tiêu diệt được nhiều loại mầm bệnh.  

- Trước khi phun hóa chất sát trùng phải làm sạch đối tượng khử trùng tiêu độc 

bằng biện pháp cơ học (quét dọn, cạo, cọ rửa). 

- Pha chế và sử dụng hóa chất sát trùng theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, 

bảo đảm pha đúng nồng độ, phun đúng các loại đối tượng, tỷ lệ trên một đơn vị diện 

tích cần phun. 

2. Tổ chức thực hiện 

- Những trang trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ tập trung, cơ sở sản xuất con giống 

tự lo hóa chất, vật tư, kinh phí và tổ chức thực hiện theo sự giám sát của chính quyền 

địa phương cùng cơ quan chuyên môn thú y. 

- Tại các xã, phường, thị trấn thành lập các tổ, đội phun hoá chất tiến hành 

phun thuốc sát trùng tại các ổ dịch cũ, vùng nguy cơ cao, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, 

chợ, tụ điểm buôn bán, giết mổ động vật. Việc phun khử trùng và rắc vôi bột chỉ 

được thực hiện sau khi đã vệ sinh cơ giới (quét dọn, cọ, rửa …). 

- Đối với các hộ chăn nuôi thực hiện thu gom phân, rác thải đem chôn, đốt, 

quét dọn chuồng và khu vực chăn nuôi định kỳ, chủ động dùng vôi bột để tiêu độc 

chuồng trại và khu vực chăn nuôi theo hướng dẫn của cơ quan thú y. 

- Nồng độ pha hóa chất xem hướng dẫn được ghi trên vỏ lọ hóa chất. 

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/3/2022 đến 15/4/2022. 

- Số lượng hóa chất: 5.000 lít hóa chất (Có danh sách phân bổ chi tiết cho các 

địa phương kèm theo). 
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IV. Đề nghị 

- Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các phòng, ban liên 

quan, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tiếp nhận hóa chất và tổ chức phát 

động tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đồng khởi trên toàn địa bàn các xã, phường, 

thị trấn, các hộ chăn nuôi. 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn chỉ 

đạo nhân viên thú y, cộng tác viên thú y cấp xã hướng dẫn các hộ chăn nuôi các phương 

pháp vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng trại, môi trường nhằm tiêu diệt mầm bệnh, đảm 

bảo an toàn sức khỏe cho đàn vật nuôi. 

- Sau các đợt tổng vệ sinh, phun hóa chất đề nghị UBND huyện, thành phố, thị xã 

giao cho cơ quan chuyên môn cấp huyện tổng hợp, lưu giữ chứng từ để quyết toán sử 

dụng hóa chất theo đúng quy định. 

- Giao cho phòng Hành chính tổng hợp hướng dẫn các cơ quan chuyên môn cấp 

huyện, thành phố, thị xã ghi chép, tổng hợp chứng từ phun hóa chất tiêu độc, khử trùng để 

quyết toán theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục Thú y; 

- Chi cục Thú y vùng 2; 

- UBND tỉnh Thái Nguyên; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Các phòng, trạm trực thuộc Chi cục; 

- Lưu: VT, QLDB. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Đắc Vinh 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH PHÂN BỔ 

Hóa chất triển khai vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, chống 

 dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

(Kèm theo Công văn số  160  /CNTYTS-QLDB, ngày 07 tháng 3  năm 2022  của Chi cục CNTY&TS) 

 

STT 

Đơn vị 

(huyện, thành phố, thị 

xã) 

Số lượng hóa chất  

 (lít) 
Ghi chú 

1 Phú Bình 650 
 

2 Thị xã Phổ Yên 650  

3 Đại Từ 550  

4 Võ Nhai 500  

5 Định Hóa 550  

6 Phú Lương 550  

7 Đồng Hỷ 550  

8 Thành phố Sông Công 500  

9 Thành phố Thái Nguyên 500  

Tổng Cộng 5.000  

                              CHI CỤC CHĂN NUÔI, THÚ Y VÀ THỦY SẢN THÁI NGUYÊN 
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