
 1  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

 

Số:           /UBND-KT 
V/v phun khử trùng tiêu độc môi trường 

chăn nuôi phòng, chống dịch bệnh vụ 

Đông Xuân 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Vĩnh Yên, ngày      tháng 01 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Phòng Kinh tế; 

- Trung tâm Văn hóa, TT&TT thành phố; 

- Trạm Chăn nuôi và Thú y Vĩnh Yên; 

- UBND các xã, phường. 
 

   

  

Căn cứ Văn bản số 69/SNN&PTNT-CNTY ngày 12/01/2021 của Sở Nông 

nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc về việc phun khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi 

phòng, chống dịch bệnh vụ Đông Xuân. 

Để chủ động ngăn chặn, phòng, chống bệnh Viên da nổi cục trâu, bò và các 

bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác trên gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân, nhất là thời 

gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. UBND thành phố chỉ 

đạo như sau : 

1. UBND các xã, phường 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện đợt tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc (KTTĐ) 

chuồng trại, môi trường chăn nuôi, phun KTTĐ tập trung (không phát thuốc sát trùng 

cho hộ). 

- Thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã, các thôn, TDP về  

mục đích, ý nghĩa của việc phun KTTĐ môi trường chăn nuôi để người chăn nuôi 

chủ động phối hợp thực hiện.  

 - Hỗ trợ kinh phí và tiền công cho lực lượng trực tiếp đi phun KTTĐ. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả phun khử trùng tiêu độc về UBND thành phố (qua 

Trạm Chăn nuôi và Thú y Vĩnh Yên) để tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

2. Phòng Kinh tế 

 - Phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y Vĩnh Yên, UBND các xã, phường tổ 

chức triển khai phun khử trùng tiêu độc (KTTĐ) chuồng trại, môi trường chăn nuôi 

để phòng bệnh Viên da nổi cục trâu, bò và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác 

trên gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

3. Trạm Chăn nuôi và Thú y Vĩnh Yên 

- Tiếp nhận, chuẩn bị đầy đủ hóa chất phun KTTĐ đảm bảo chất lượng, đúng 

chủng loại để cung ứng kịp thời cho các xã, phường và hướng dẫn kỹ thuật phun.   

- Phối hợp với phòng Kinh tế, UBND các xã, phường trong việc tổ chức phun 

KTTĐ, đồng thời phân công cán bộ phụ trách địa bàn; chỉ đạo nhân viên thú y cấp xã cùng 

lực lượng của địa phương triển khai phun KTTĐ môi trường chăn nuôi theo quy định. 
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- Tổng hợp, báo cáo tiến độ, kết quả phun khử trùng tiêu độc về UBND thành 

phố (qua phòng Kinh tế) và Chi cục Chăn nuôi và Thú y theo quy định. 

4. Trung tâm Văn hóa, TT&TT thành phố: Thông tin tuyên truyền trên hệ 

thống truyền thanh thành phố về mục đích, ý nghĩa của việc phun KTTĐ môi trường 

chăn nuôi để người chăn nuôi nắm bắt, chủ động phối hợp thực hiện 

5. Đối tượng, định mức và thời gian thực hiện 

5.1. Đối tượng phun KTTĐ: Tất cả các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa 

bàn toàn thành phố theo đăng ký của các xã, phường (có biểu tổng hợp chi tiết của 

các xã, phường kèm theo). 

5.2. Định mức thuốc sát trùng để phun: 0,05 lít/hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

5.3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/01/2021 đến ngày 22/01/2021. 

Trên đây là một số nội dung quan trọng. Yêu cầu các đơn vị tập trung triển 

khai thực hiện tốt các nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi: 

- CT, các PCT; 

- CPVP; 

- Sở NN & PTNT; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y Vĩnh Phúc; 

- Lưu: VT, KT. 
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 
 

Thiều Chí Huỳnh 

  



 3  

Phụ lục  

Tổng hợp số hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm, số hóa chất phun khử trùng tiêu độc 

chuồng trại, môi trường chăn nuôi vụ Đông Xuân năm 2020-2021  

(Kèm theo Văn bản số: ....../UBND-KT  ngày        tháng 01 năm 2021  

của UBND thành phố Vĩnh Yên) 
 

STT Xã, phường 

Số hộ chăn nuôi 

gia súc, gia cầm  

(hộ) 

Số hóa chất  

cần sử dụng 

(lít) 

Ghi chú 

1 Thanh Trù 400 20  

2 Hội Hợp 460 23  

3 Đồng Tâm 460 23  

4 Định Trung 480 24  

5 Khai Quang 100 5  

6 Đống Đa 80 4  

7 Tích Sơn 80 4  

8 Liên Bảo 60 3  

9 Ngô Quyền 20 1  

Cộng 2.140 107  
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