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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG  
 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số: 68 /KH-SNN 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           

 Tuyên Quang, ngày 24 tháng 7 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Cấp phát, sử dụng hóa chất khử trùng  

để thực hiện phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019 

 

Căn cứ Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh về 

việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2019; 

Căn cứ Văn bản số 2090/UBND-NLN ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang về việc cấp phát quản lý, sử dụng hóa chất khử trùng phòng, 

chống dịch bệnh gia súc; 

Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch cấp phát, quản lý sử dụng 

hóa chất khử trùng để thực hiện phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, cụ thể 

như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Sử dụng kịp thời, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia 

súc, gia cầm, đặc biệt là phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn. 

- Cấp phát đúng, đủ số lượng hóa chất khử trùng cho các huyện, thành 

phố, các xã, phường thị trấn trên địa bàn. 

2. Yêu cầu 

- Việc cấp phát hóa chất khử trùng cho các huyện, thành phố phải tuân thủ 

đúng các quy định của nhà nước về cấp phát, sử dụng hàng hoá. 

- Cấp phát hóa chất khử trùng cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn để 

thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường, chuồng trại, khu vực 

chăn nuôi; việc cấp phát phải đảm bảo đúng đối tượng, mục đích sử dụng. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Thời gian, địa điểm cấp phát, tiếp nhận hóa chất 

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 7 và tháng 8 năm 2019. 

- Địa điểm: Tại kho Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

2. Cấp phát, bảo quản và sử dụng 

- Cấp phát: Thuốc khử trùng được cấp từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho 

các huyện, thành phố thông qua Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, 

thành phố. Thủ tục cấp phát thực hiện theo quy định về xuất kho hàng hoá của 

Luật Kế toán và hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

- Bảo quản: Bảo quản tại kho Chi cục Chăn nuôi và Thú y (hóa chất dự 

phòng của tỉnh) và kho của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố. 
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- Sử dụng: Các xã, phường, thị trấn trên địa bàn sử dụng hóa chất khử 

trùng để khử trùng tiêu độc tại các Trạm, chốt kiểm dịch động vật, hộ chăn nuôi, 

cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, chợ buôn bán động vật, sản phẩm động vật, 

đường làng, ngõ xóm... theo yêu cầu cụ thể của từng địa phương.  

3. Số lượng thuốc khử trùng cấp phát và dự trữ 

Tổng số thuốc khử trùng là 10.400 lít, trong đó:  

- Cấp phát cho các huyện, thành phố để thực hiện tiêu độc, khử trùng môi 

trường: 9.980 lít. 

- Dự phòng tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y: 420 lít. 

(có biểu chi tiết kèm theo) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Chi cục Chăn nuôi và Thú y có trách nhiệm 

-Vận chuyển thuốc khử trùng từ kho của Chi cục giao cho các huyện, 

thành phố (qua Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp). 

- Hướng dẫn việc quản lý, bảo quản, cấp phát, sử dụng thuốc khử trùng tại 

cơ sở đúng quy định. 

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đảm bảo sử dụng thuốc khử 

trùng đúng mục đích, đối tượng, tránh thất thoát, lãng phí. 

- Tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT; quyết 

toán theo đúng quy định của nhà nước. 

2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, UBND các xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn thực hiện việc cấp phát và sử dụng thuốc khử trùng phòng, 

chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích. Tổng 

hợp báo cáo kết quả theo đúng quy định. 

- Chỉ đạo các cơ quan, phòng, ban hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện 

vệ sinh, khử trùng tiêu độc theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. 

- Hỗ trợ kinh phí cho việc vận chuyển thuốc khử trùng từ huyện đến xã. 

- Báo cáo kết quả sử dụng hóa chất khử trùng về Sở Nông nghiệp và 

PTNT (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

Trên đây là kế hoạch cấp phát, sử dụng thuốc khử trùng thực hiện phòng 

chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND 

các huyện, thành phố phối hợp tổ chức thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Giám đốc Sở (Báo cáo); 

- UBND các huyện, thành phố (Phối hợp); 

- Các PGĐ Sở; 

- Phòng KH-TC; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y (thực hiện); 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đại Thành 
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BIỂU TỔNG HỢP 

SỐ LƯỢNG CẤP PHÁT THUỐC KHỬ TRÙNG 

(Kèm theo Kế hoạch số: 68/KH-SNN, ngày 24/7/2019  của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

TT Tên đơn vị Số xã, phường, thị trấn 
Số lượng thuốc khử trùng 

dự kiến cấp (lít) 

Tổng toàn tỉnh 141 10.400 

1 Huyện Lâm Bình 8 580 

2 Huyện Na Hang 12 820 

3 Huyện Chiêm Hoá 26 1.860 

4 Huyện Hàm Yên 18 1.380 

5 Huyện Yên Sơn 31 2.160 

6 Huyện Sơn Dương 33 2.280 

7 TP. Tuyên Quang 13 900 

8 
Dự phòng tại Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y 
  420 
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