
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /SNN-CNTY 
      V/v triển khai Tháng tổng vệ sinh, 

khử trùng tiêu độc môi trường, năm 

2022 trên địa bàn tỉnh. 

Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2022 

  

Kính gửi:     

           - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 

     - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh. 

 

Theo báo cáo của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương, trong 

02 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh xảy ra một số bệnh truyền nhiễm nguy 

hiểm trên đàn gia súc như bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) xảy ra tại 25 

hộ/21 thôn/13 xã/6 huyện. Tổng số mắc bệnh 73 con, trọng lượng 3.723 kg 

(trong đó lợn thịt, lợn con 62 con 2.250 kg; lợn nái, lợn đực 11 con, trọng lượng 

1.473 kg). Đến nay còn 02 xã trên địa bàn tỉnh chưa qua 21 ngày; bệnh Dại trên 

đàn chó xảy ra tại 01 hộ tại xã Nam Quan huyện Lộc Bình. Các ổ dịch đã được 

xử lý theo đúng quy định, không phát sinh và lây lan ra diện rộng. Tuy nhiên 

nguy cơ dịch bệnh tiếp tục xảy ra và lây lan ra diện rộng là rất cao do (i) Các 

loại mầm bệnh lưu hành ngoài môi trường, ở phạm vi rộng, trong đó có các loại 

mầm bệnh tồn tại lâu ngoài môi trường, chưa có thuốc điều trị và vắc xin phòng 

bệnh (bệnh DTLCP), vi rút gây bệnh VDNC, chủng vi rút mới Cúm gia cầm 

A/H5N8; (ii) chăn nuôi trên địa bàn chủ yếu là chăn nuôi nhỏ lẻ, việc áp dụng 

các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học còn hạn chế; (iii) thời tiết giao mùa, độ 

ẩm cao, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các loại mầm bệnh và véc tơ truyền bệnh 

phát triển; (iv) Công tác phòng, chống dịch bệnh động vật thời gian qua bị ảnh 

hưởng rất lớn do dịch bệnh Covid-19.  

Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm phát 

sinh và lây lan; đồng thời để ngăn ngừa bệnh truyền lây cho người, bảo đảm an 

toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh cho phát triển chăn nuôi; thực hiện Công 

văn số 1199/BNN-TY ngày 02/03/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc 

triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường, ý kiến chỉ đạo của 

đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh (tại Công văn số 

824/VP-KT ngày 03/3/2022 của Văn phòng UBND tỉnh: Về việc thực hiện chỉ 

đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT về triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng 

tiêu độc môi trường. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông  thôn đề nghị UBND 

các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử 

trùng trên địa bàn, cụ thể như sau: 

1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện tháng tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi 

trường trên địa bàn (tập trung chủ yếu tại các vùng trọng 
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điểm, vùng nguy cơ cao, thường xuyên xuất hiện dịch bệnh để tiêu diệt các loại 

mầm bệnh); chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện đồng bộ, đúng 

theo kế hoạch; bố trí kinh phí để bảo đảm thực hiện đầy đủ và hiệu quả việc 

vệ sinh, khử trùng, tiêu độc; giám sát, kiểm tra và tổ chức triển khai công tác vệ 

sinh, tiêu độc, khử trùng có hiệu quả. 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tiếp nhận vật tư, hóa chất,... tại 

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố, đảm bảo đủ số lượng, 

kịp thời cho công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng. Huy động đủ số lượng người 

theo yêu cầu của công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại địa phương. 

- Chỉ đạo Trung tâm dịch vụ nông nghiệp phối hợp với UBND các xã, 

phường, thị trấn hướng dẫn, triển khai thực hiện; tổng hợp nhu cầu số lượng 

thuốc sát trùng (đối với các địa phương lập kế hoạch phun tập trung) đề xuất về 

Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) chuẩn bị, cấp phát 

kịp thời. 

- Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường phải 

đảm bảo đúng theo quy định tại Phụ lục 08 Thông tư 07/BNNPTNT ngày 

31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định phòng chống, 

dịch bệnh động vật trên cạn; trong đó tập trung một số nội dung sau: 

+ Những trại chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ động vật tập trung, cơ sở 

ấp trứng gia cầm tự lo vật tư, kinh phí, tổ chức thực hiện dưới sự giám sát của 

chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn thú y; 

+ Chính quyền cấp xã tổ chức các đội tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng 

chokhu vực chăn nuôi hộ gia đình, chợ buôn bán động vật sống ở nông thôn, nơi 

công cộng, đường làng, ngõ xóm,..; việc phun khử trùng được thực hiện sau khi 

đã được vệ sinh cơ giới như quét dọn, cọ, rửa sạch,...  

- Tháng tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường trên địa bàn tỉnh thực 

hiện đồng bộ từ ngày 25 tháng 03 năm 2022 đến hết ngày 25 tháng 04 năm 

2022 (Để tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đạt hiểu quả cao khuyến khích phun 

tập trung, không phát thuốc cho hộ chăn nuôi tự phun tránh lãng phí và tiết kiệm 

hóa chất). 

- Kết thúc tháng tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường, tổng hợp 

báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Nông nghiệp & PTNT qua Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y tỉnh Lạng Sơn để tổng hợp báo UBND tỉnh trước ngày 30/4/2022. 

2. Giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

- Chuẩn bị hoá chất sát trùng, trang thiết bị bảo hộ, vật tư cần thiết phục 

vụ công tác triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi 

trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Phân công cán bộ thú y giám sát địa bàn, hướng dẫn quy trình kỹ thuật 

tiêu độc, khử trùng, đảm bảo đúng kỹ thuật, hiệu quả, an toàn cho người, động 

vật, phương tiện.  

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30/04/2022. 
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Đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung trên. Trong quá trình chỉ đạo 

thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT để phối hợp 

xử lý kịp thời./. 

 
 

Nơi nhận: 
KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Các Sở: TC,TN&MT và Y tế (Ph/hợp); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Thu 
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