
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 01 tháng 4 năm 2021 

 

 

 

Kính gửi:     

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế; 

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; 

- Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

  

Thực hiện Văn bản số 1588/BNN-TY ngày 30/3/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

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

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:  

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Tổ chức thực hiện Tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường trên địa 

bàn huyện, thành phố, cụ thể như sau: 

a) Thời gian thực hiện: 01 tháng, bắt đầu từ ngày 01/4/2021 đến hết ngày 

01/5/2021. Nội dung và cách thức tiến hành: Theo hướng dẫn tại Phụ lục 08 

ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPNTT ngày 31/5/2016 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lưu ý sử dụng các loại hóa chất có 

khả năng tiêu diệt véc tơ truyền bệnh (Ký sinh trùng máu, Viêm da nổi cục...)  

b) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, 

giám sát các trang 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 vệ sinh, khử 

trùng, tiêu độc môi trường theo quy định. 

c) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức các đội làm 

tổng vệ  sinh, phun thuốc sát trùng cho khu vực chăn nuôi hộ gia đình, chợ 

buôn bán động vật sống ở nông thôn, nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm, 

khu nhốt giữ  động vật.... việc phun khử trùng được thực  hiện sau khi đã 

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

d) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tổ chức 

thực hiện công tác tiêm phòng và tiêm phòng bổ sung vắc xin cho đàn vật nuôi; 

hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh 

học, an toàn dịch bệnh. Tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

theo quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y; kế 

hoạch,  văn bản chỉ đạo của tỉnh; đồng thời chủ động giám sát, kịp thời phát hiện, 

V/v triển khai thực hiện Tháng tổng vệ sinh, 

 khử trùng, tiêu độc môi trường 
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xử lý dứt điểm các ổ dịch khi mới phát hiện, ở phạm vi hẹp; báo cáo dịch bệnh; 

thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.  

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Kiểm tra, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện Tháng 

vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tiêu độc môi trường nhằm chủ động tiêu diệt mầm 

bệnh, đảm bảo hiệu quả và phù hợp với thực tế của địa phương.  

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với Ủy ban nhân dân  

huyện, thành phố rà soát, tổ chức thực hiện công tác tiêm phòng và tiêm phòng 

bổ sung vắc xin cho đàn vật nuôi; trong đó chú trọng nâng cao tỷ lệ tiêm phòng 

vắc xin cho đàn vật nuôi. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tổ chức kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố trong việc thực hiện Tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi 

trường; theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất kịp thời các biện 

pháp chỉ đạo với Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

3. Sở Y tế: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng 

dẫn, kiểm tra, chỉ đạo công tác tổ chức triển khai thực hiện Tháng vệ sinh, khử 

trùng, tiêu độc môi trường của các huyện, thành phố; chỉ đạo Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh, các cơ sở y tế tăng cường giám sát nguy cơ dịch bệnh động vật 

lây sang người tại cơ sở và tham gia hỗ trợ các địa phương thực hiện. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể phối 

hợp với các cấp chính quyền tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân 

tích cực hưởng ứng tham gia Tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường. 

5. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang chủ động bố trí thời 

lượng phát sóng, đưa tin tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân trong 

tỉnh nhận thức đầy đủ về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, đặc 

biệt là nội dung, yêu cầu của Tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường./. 

 
Nơi nhận:  KT. CHỦ TỊCH 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

(báo cáo) 

PHÓ CHỦ TỊCH 
- Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các PCT UBND tỉnh;  
- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Phó CVP UBND tỉnh: Nguyễn Thanh; 
 

- Như trên (thực hiện);  

- Lưu VT, NLN (Toản). 
 

 

 Nguyễn Thế Giang 
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