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

TỈNH NINH THUẬN 

 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-KTTH   Ninh Thuận, ngày           tháng 3 năm 2022 

V/v triển khai “Tháng vệ 

sinh, tiêu độc, khử trùng môi 

trường” lần 1 năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh. 

  

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện văn bản số 1199/BNN-TY ngày 02/3/2022 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 đã ban hành Kế hoạch số 1046/KH-UBND 

ngày 15/3/2022 về vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường trên địa bàn tỉnh năm 

2022, 

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

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

toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh cho phát triển chăn nuôi; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức phát động và triển 

khai “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường” lần 1 năm 2022 đồng loạt 

tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn, nhất là tại các vùng trọng điểm, vùng 

nguy cơ cao, thường xuyên xuất hiện dịch bệnh để tiêu diệt các loại mầm bệnh. 

Thời gian thực hiện đồng loạt bắt đầu từ ngày 25/03/2022; nội dung thực hiện 

theo hướng dẫn tại Phụ lục 08 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-

BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Kế 

hoạch số 1046/KH-UBND ngày 15/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

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, các Kế hoạch phòng, 

chống dịch bệnh động vật được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, chỉ đạo; đặc biệt 

chú trọng công tác rà soát, tiêm phòng cho đàn vật nuôi, chủ động giám sát, kịp 

thời phát hiện, xử lý dứt điểm các ổ dịch khi mới phát hiện ở phạm vi hẹp; báo 

cáo kịp thời tình hình dịch bệnh; thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm. 

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y cử cán bộ chuyên môn bám sát địa bàn để kiểm tra và hướng dẫn các 
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địa phương về các biện pháp kỹ thuật trong việc vệ sinh, khử trùng, tiêu độc, sát 

trùng các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, khu vực chăn 

nuôi hộ gia đình, chợ buôn bán động vật, sản phẩm động vật, nơi công cộng, 

đường làng, ngõ xóm; cân đối số lượng hóa chất phun khử trùng, tiêu độc để cấp 

cho các địa phương tổ chức triển khai; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng hợp 

báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

3. Giao các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh liên quan căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ phát động triển khai “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường” 

lần 1 năm 2022 trên địa bàn tỉnh theo nội dung tại mục 1 nêu trên; phối hợp với 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

huy động nhân lực, vật lực tham gia và thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo 

việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả. 

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

chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, quần 

chúng Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện Tháng vệ sinh, tiêu độc, 

khử trùng trên địa bàn tỉnh./. 

(Gửi kèm Kế hoạch số 1046/KH-UBND ngày 15/3/2022) 

 
Nơi nhận:  
- Như trên;  

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT. UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Báo Ninh Thuận, Đài PT&TH tỉnh; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Sản xuất 

Nam Thành Ninh Thuận; 

- VPUB: LĐ, VXNV, KTTH;  

- Lưu: VT.     HC         

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 
Lê Huyền 
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