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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường
đợt 3 năm 2021 trên địa bàn thành phố Tam Kỳ
Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/05/2016 Ban hành quy
định về phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn; Thông tư số 24/2019/TTBNNPTNT ngày 24/12/2019; Thông tư 09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2021
về sửa đổi, bổ sung một số điều tại thông tư số 07/2016/ TT-BNNPTNT ngày
31/5/2016;
Căn cứ Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh
Quảng Nam về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn
tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2020-2025;
Căn cứ Quyết định số 5981/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của UBND
thành phố Tam Kỳ về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh DTLCP trên
địa bàn thành phố Tam Kỳ, giai đoạn 2020-2025;
Căn cứ Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh
Quảng Nam về việc khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát
phòng, chống dịch bệnh VDNC ở trâu, bò;
Căn cứ Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh Quảng
Nam về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh dại ở động vật.
UBND thành phố Tam Kỳ yêu cầu UBND các xã, phường xây dựng Kế
hoạch triển khai thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường đợt
3/2021 trên địa bàn thành phố với các nội dung cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích:
- Nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường trong Chăn nuôi, để tiêu diệt các mầm
bệnh truyền nhiễm nguy hiểm bệnh động vật nói chung, đặc biệt các bệnh như
bệnh VDNC ở trâu, bò, bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP), bệnh Lỡ mồm long
móng (LMLM), bệnh Dại động vật, bệnh cúm gia cầm, bệnh Viêm da nổi cục
(VDNC),….. nói riêng.
- UBND các xã, phường và các Phòng, Ban, Hội, Đoàn thể tiếp tục triển
khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định của
Luật Thú y, chỉ đạo của Chính Phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam, Thành
ủy, UBND thành phố Tam Kỳ và các hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.
Trong đó công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng tiêu diệt mầm bệnh đóng vai trò
hết sức quan trọng làm giảm nguy cơ lây lan và phát tán mầm bệnh.
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2. Yêu cầu:
- 100% xã, phường xây dựng Kế hoạch thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc,
khử trùng theo đúng nội dung hướng dẫn tại Công văn số 1558/HDSNN&PTNT ngày 26/9/2018 của Sở Nông nghiệp & PTNT và Thông tư số
07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016; Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT
ngày 24/12/2019; Thông tư 09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2021 về sửa đổi,
bổ sung một số điều tại thông tư số 07/2016/ TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của
Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng chống dịch bệnh động vật trên
cạn. Trong đó, đặc biệt chú ý đến các thôn, khối phố các hộ có dịch bệnh
DTLCP, bệnh VDNC ở trâu, bò, bệnh LMLM, bệnh Cúm gia cầm…. một số nội
dung như: Địa điểm, diện tích, lượng hóa chất và tiêu độc, khử trùng, cách thức
tiến hành, tần suất và thời gian thực hiện gửi về Trung tâm Kỹ thuật Nông
nghiệp để tổng hợp gửi phòng Kinh tế báo cáo tham mưu UBND thành phố.
Đồng thời chủ động triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh đúng
theo nội dung chỉ đạo của UBND thành phố.
- UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện tháng
vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường đợt 3/2021 đảm bảo đúng quy định.
- Đặc biệt phải đảm bảo 100% các thôn, khối phố và các hộ có lợn mắc
bệnh DTLCP buộc phải tiêu hủy và các thôn, khối phố có ổ dịch LMLM, bệnh
VDNC ở trâu, bò, chợ mua bán sản phẩm có nguồn gốc từ động vật, cơ sở giết
mổ gia súc, gia cầm, cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm, nơi công cộng, đường
làng, ngõ xóm đều phải được vệ sinh sạch sẽ, tiêu độc khử trùng môi trường để
tiêu diệt mầm bệnh, để giảm thiểu nguy cơ bùng phát lại bệnh DTLCP, bệnh
LMLM, bệnh VDNC ở trâu, bò, bệnh cúm gia cầm và các bệnh truyền nhiễm
khác. Trong quá trình triển khai thực công tác tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng
môi trường phải có sự giám sát, hướng dẫn của cán bộ có chuyên môn.
- UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo các thôn, khối phố các chủ hộ có
dịch bệnh DTLCP, các hộ có ổ dịch LMLM, bệnh VDNC ở trâu, bò, bệnh cúm
gia cầm, cơ sở chăn nuôi lợn, cơ sở giết mổ, điểm giết mổ gia súc, các hộ gia
đình chủ động thực hiện vệ sinh trước, sau đó mới sử dụng hóa chất để phun tiêu
độc, nồng độ và liều lượng phun thực hiện theo đúng hướng dẫn của nhà sản
xuất.
Lưu ý: Việc phun thuốc khử trùng chỉ được thực hiện sau khi đã được vệ
sinh cơ giới như quét dọn, cọ, rửa sạch sẽ...
II. Kế hoạch thực hiện:
1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/10/2021 đến hết ngày 05/11/2021.
2. Nội dung, địa điểm tiến hành vệ sinh, tiêu độc, khử trùng
2.1. Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm, cơ sở ấp trứng
a, Đối với cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung:
- Vệ sinh sạch sẽ chuồng trại và toàn bộ khu vực xung quanh trại, hằng
ngày quét dọn thu gom phân rác, chất độn chuồng, thức ăn còn thừa, lông (đối
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với gia cầm)… để đốt hoặc chôn hoặc đánh đống ủ vôi, khơi thông cống rãnh và
phát quang cây cỏ khu vực xung quanh chuồng trại;
- Thường xuyên kiểm tra các hố sát trùng tại cổng ra, vào trại, đảm bảo
trong hố luôn có đủ nước và dung dịch hóa chất sát trùng đủ tiêu chuẩn;
- Tiêu độc khử trùng bằng phun thuốc sát trùng hoặc rải vôi bột toàn bộ
chuồng trại, khu vực chăn nuôi và vùng phụ cận mỗi tuần 01 lần.
b, Đối với hộ chăn nuôi:
- Nuôi nhốt gia súc, gia cầm, cách ly chuồng nuôi với nơi ở;
- Vệ sinh sạch sẽ chuồng nuôi nhốt gia súc, gia cầm và khu vực xung
quanh chuồng nuôi nhốt;
- Cọ rửa, vệ sinh bề mặt chuồng trại trước khi phun thuốc sát trùng chuồng
trại; phun thuốc sát trùng hoặc rải vôi bột toàn bộ khu vực nuôi nhốt gia súc, gia
cầm, xung quanh chuồng trại mỗi tuần 01 lần.
c, Đối với các phương tiện, dụng cụ chuyên chở gia súc, gia cầm, sản
phẩm gia súc, gia cầm và thức ăn chăn nuôi:
Vệ sinh sạch sẽ, thu gom rác thải, phân để chôn hoặc đốt trước và sau mỗi
lần chuyên chở gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm trước khi ra vào cơ
sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, chợ buôn bán, điểm tập kết, thu
gom gia súc, gia cầm, khu vực tiêu hủy gia cầm.
2.2. Cơ sở, điểm giết mổ gia súc, gia cầm
- Nơi nhốt gia súc, gia cầm chờ giết mổ: Tổ chức vệ sinh, thu gom rác thải
để chôn hoặc đốt, sau đó phun tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực nhốt, giữ gia
súc, gia cầm sau khi gia súc, gia cầm được đưa đi giết mổ.
- Nơi giết mổ gia súc, gia cầm: Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng sau mỗi ca sản
xuất và cuối ngày sản xuất, giết mổ.
- Phát quang cây, cỏ xung quanh cơ sở, nhà xưởng, khơi thông cống rãnh.
- Định kỳ thực hiện tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn bộ cơ sở, điểm
giết mổ gia súc, gia cầm.
2.3. Chợ buôn bán, khu vực tập kết, thu gom gia súc, gia cầm
- Tách khu bán gia cầm riêng biệt tại chợ; bố trí hố khử trùng có chứa vôi
bột hoặc thuốc sát trùng tại các lối ra vào khu vực buôn bán, tập kết, thu gom gia
cầm, gia súc.
- Hằng ngày quét dọn vệ sinh và xử lý chất thải rắn trong chợ bằng biện
pháp chôn hoặc đốt hoặc đưa đến nơi xử lý theo quy định; tổ chức phun thuốc
khử trùng khu vực buôn bán, tập kết, thu gom gia súc, gia cầm và các vật dụng
liên quan vào cuối mỗi buổi chợ.
- Định kỳ hằng tuần thực hiện tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu
vực chợ buôn bán, tập kết, thu gom gia súc, gia cầm và khu vực xung quanh.
2.4. Nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm
- Thường xuyên quét dọn, vệ sinh sạch sẽ, khơi thông cống rãnh và thu
gom rác thải để xử lý.
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- Định kỳ tổ chức phun hóa chất hoặc rắc vôi bột tẩy trùng.
2.5. Khu vực tiêu hủy gia súc, gia cầm và các sản phẩm gia súc, gia
cầm
Quét dọn, thu gom rác thải để xử lý chôn hoặc đốt; sau đó phun thuốc khử
trùng toàn bộ khu vực tiêu hủy gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm ngay
sau khi hoàn thành việc tiêu hủy, định kỳ tổ chức phun thuốc sát trùng hoặc rắc
vôi bột tẩy trùng.
3. Cách thức tiến hành, phương tiện, hóa chất, nhân lực và trang thiết
bị thực hiện
3.1. Cách thức tiến hành:
- Đối với trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung; cơ sở giết mổ tập trung:
Chủ cơ sở tự lo kinh phí, vật tư và tổ chức thực hiện, có sự giám sát của chính
quyền địa phương xã, phường và Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp.
- Chủ các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm; sản phẩm gia súc, gia
cầm: Chịu trách nhiệm chi trả kinh phí cho đội thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử
trùng cho phương tiện của mình hoặc tự thực hiện dưới sự giám sát của chính
quyền địa phương xã, phường và Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp.
- Chủ các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm; sản phẩm gia súc, gia
cầm trái phép chịu toàn bộ chi phí cho việc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trong
quá trình xử lý gia súc, gia cầm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.
- Đối với các khu vực chợ Tam Kỳ, chợ An Sơn, chợ Hòa Hương, chợ tươi
sống tại khu vực Siêu thị CoopMart, Trung tâm thương mại giao cho UBND các
xã, phường phối hợp với Ban quản lý Chợ Tam Kỳ tổ chức thực hiện tổng vệ
sinh và tiêu độc, khử trùng môi trường.
- UBND các xã, phường xây dựng Kế hoạch và tổ chức các đội vệ sinh và
phun thuốc, tiêu độc khử trùng toàn bộ các thôn, khối phố có dịch bệnh như:
(bệnh DTLCP, VDNC, LMLM, bệnh Cúm gia cầm), nơi công cộng, đường làng,
ngõ xóm, khu vực tiêu hủy gia súc, gia cầm theo quy định, những nơi có nguy
cơ cao dễ xảy ra dịch bệnh...
- Việc phun thuốc tiêu độc, khử trùng được thực hiện sau khi đã làm vệ
sinh, cụ thể như sau:
+ Vệ sinh: Được thực hiện trước, với mục đích là loại bỏ tất cả phân, rác
và các dụng cụ nhiễm bẩn mà không thể sát trùng được. Vệ sinh cơ giới bao
gồm việc “vệ sinh khô” (lau chùi, quét dọn, cạo hoặc nạo bỏ phân trên các dụng
cụ chăn nuôi và các bề mặt trong khu vực chăn nuôi) và “vệ sinh ướt” (cọ rửa
bằng dung dịch tẩy rửa hoặc nước xà phòng, dội rửa bằng nước sạch và để khô
ráo). Trong trường hợp có nhiều côn trùng trong khu vực chăn nuôi, sử dụng
thuốc diệt côn trùng trước khi vệ sinh cơ giới. Các chất thải (phân, rác, chất độn
chuồng và nước thải sau khi cọ rửa) phải được thu gom và xử lý theo quy định.
+ Tiêu độc, khử trùng: Được thực hiện ngay sau bước vệ sinh. Mục đích
là tiêu diệt các loại mầm bệnh bằng hóa chất sát trùng. Cán bộ Trung tâm Kỹ
thuật Nông nghiệp cùng với Đội tiêu độc, khử trùng xác định loại thuốc sát
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trùng, đọc kỹ nhãn thuốc để tính toán lượng thuốc cần sử dụng, cách pha chế và
các biện pháp an toàn trong sử dụng thuốc; thảo luận và thống nhất Kế hoạch
tiêu độc, khử trùng; sử dụng nước sạch, pha thuốc đúng nồng độ và phun đúng
lượng dung dịch thuốc đã pha trên một đơn vị diện tích. Việc phun thuốc tiêu
độc, khử trùng được thực hiện theo trình tự từ trên xuống dưới và từ trong ra
ngoài. Khu vực đã phun thuốc sát trùng phải được đánh dấu để không phun lặp
lại.
+ Kiểm tra: Đội trưởng chịu trách nhiệm kiểm tra toàn bộ khu vực tiêu
độc khử trùng để tránh bỏ sót, đảm bảo các hoạt động trong Kế hoạch tiêu độc,
khử trùng được thực hiện tốt.
+ Thu dọn: Tất cả các vật tái sử dụng như: Ủng cao su, găng tay cao su,
áo mưa và mũ phải được làm sạch bằng dung dịch tẩy rửa và khử trùng ở ngay
khu vực tiêu độc, khử trùng, sau đó cho vào túi và được khử trùng thêm một lần
nữa trước khi sử dụng lại. Thu gom tất cả các hộp đựng hóa chất đã hết, súc rửa,
sau đó làm bẹp hoặc đâm thủng và tiêu hủy. Hóa chất sát trùng chưa sử dụng hết
phải được giữ nguyên trong bao bì của nhà sản xuất. Tất cả mọi người tham gia
vào hoạt động tiêu độc khử trùng phải vệ sinh cá nhân với xà phòng và nước
sạch.
- Các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm chuẩn bị đủ máy móc, phương
tiện, hóa chất, vật tư để thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng hiệu quả và an
toàn.
3.2. Phương tiện, trang thiết bị thực hiện:
- Máy phun có động cơ: 20 máy (trong đó UBND xã, phường có 13 máy,
Trung tâm KTNN có 06 máy; Ban quản lý chợ Tam Kỳ 01 máy).
- Ngoài ra các tổ chức tiêu độc tập trung theo đợt, cá nhân, hộ chăn nuôi sử
dụng bình phun hóa chất bằng tay sẵn có để thực hiện phun tiêu độc, khử trùng
môi trường.
3.3. Hóa chất sử dụng: Sử dụng vôi bột, thuốc sát trùng, phun theo sự
hướng dẫn của Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và ngành chuyên môn.
- Về vôi bột: Chủ cơ sở và hộ chăn nuôi tự lo kinh phí mua vôi để vệ sinh,
tiêu độc khử trùng môi trường. Vôi bột được rải đều phủ kín xung quanh chuồng
trại chăn nuôi, hố ủ phân, lối đi, cổng ngõ ra vào hộ gia đình, chuồng trại chăn
nuôi: 01kg/m2; xử lý chất thải lỏng bằng vôi bột (nồng độ 20%)
- Về nước vôi: Tưới, quét phủ đều bề mặt được sát trùng (nền, tường, dụng
cụ chăn nuôi); pha 100-200g vôi bột/lít nước sạch, sử dụng 01 lít nước vôi/01m2.
- Về hóa chất (BenKocid, Bioxid, Iodine hoặc Chlorine hoặc các loại thuốc
sát trùng khác) dùng để phun tiêu độc, khử trùng, cách sử dụng theo hướng dẫn
của nhà sản xuất (01 lít hóa chất BenKocid, Bioxede, Iodine, IF, Asicid…….
sau khi pha loãng với nước phun cho 1.800 đến 2.000 m2 trong một lần phun
tiêu độc khử trùng).
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* Lưu ý:
- Để đảm bảo an toàn, người thực hiện việc phun tiêu độc khử trùng phải
sử dụng bảo hộ lao động đủ tiêu chuẩn, đúng cách, đọc kỹ hướng dẫn trước khi
sử dụng thuốc. Gia súc, gia cầm phải được cách ly trước khi phun tiêu độc khử
trùng, không rải vôi bột trực tiếp vào trong chuồng nuôi gia súc, gia cầm.
- Những địa điểm ngoài trời, trong điều kiện thời tiết không nắng ráo nên
sử dụng vôi bột để đảm bảo hiệu quả sát trùng
III. Công tác tổ chức thực hiện:
1. Phân công nhiệm vụ
1.1. UBND các xã, phường:
- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức ra quân thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc,
khử trùng môi trường đợt 3/2021 toàn bộ các thôn, khối phố có dịch bệnh như:
DTLCP, bệnh VDNC, LMLM, bệnh Cúm gia cầm, khu vực tiêu hủy gia súc, gia
cầm theo quy định, những nơi có nguy cơ cao dễ phát dịch bệnh, dễ xảy ra dịch
bệnh, nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm.
- Thông báo cho các hộ chăn nuôi, cơ sở giết mổ, các chủ phương tiện
chuyên chở gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn xã, phường
quản lý, nắm rõ chủ trương của thành phố để tiến hành khử trùng tiêu độc, vệ
sinh môi trường phòng, chống bệnh gia súc, gia cầm đúng theo kế hoạch; phối
hợp các phòng, ban đơn vị liên quan kiểm tra giám sát tình hình thực hiện tháng
vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường tại địa phương.
1.2 Ban Quản lý chợ Tam Kỳ: Phối hợp với UBND các phường tổ chức
thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại các khu vực chợ An Sơn, chợ Tam Kỳ,
chợ Hòa Hương, chợ tươi sống tại khu vực Siêu thị CoopMart.
1.3. Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp:
- Hỗ trợ BQL chợ Tam Kỳ, UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch và
hướng dẫn và thực hiện giám sát công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi
trường trên địa bàn thành phố đúng theo quy định.
- Chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ thuốc sát trùng, vật tư (khẩu trang,
găng tay, bảo hộ chống dịch) để dự phòng trong công tác phòng, chống dịch và
cung cấp cho UBND các xã, phường để triển khai thực hiện tháng vệ sinh, tiêu
độc môi trường trong chăn nuôi đợt 3/2021 đạt hiệu quả đúng theo kế hoạch đã
ban hành.
- Phối hợp với Phòng Kinh tế theo dõi, đôn đốc các địa phương và đơn vị
liên quan triển khai thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường đúng
theo Kế hoạch đã ban hành.
1.4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố:
Chủ động phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan của thành phố
thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về tháng hành động vệ sinh, tiêu
độc, khử trùng môi trường trong chăn nuôi đợt 3/2021 trên địa bàn thành phố và
tăng cường đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người biết
và thực hiện.
1.5. Đề nghị các Hội, Đoàn thể thành phố: Phối hợp với các Phòng, ban
chức năng liên quan của thành phố tuyên truyền về tháng hành động vệ sinh,

7

tiêu độc, khử trùng môi trường trong chăn nuôi đến các hội viên, đoàn viên biết
để hưởng ứng và tham gia tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường nhằm
phòng, chống dịch bệnh DTLCP, bệnh LMLM, bệnh VDNC, bệnh Cúm gia cầm
và các bệnh truyền nhiễm nguy hiễm khác trên đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn
thành phố đạt hiệu quả.
2. Công tác báo cáo:
Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo theo quy định: Sau tháng thực hiện
vệ sinh, tiêu độc khử trùng các đơn vị liên quan như: Trung tâm Kỹ thuật nông
nghiệp, UBND các xã, phường, Ban quản lý chợ Tam Kỳ tổng hợp báo cáo kết
quả quá trình thực hiện về UBND thành phố theo dõi và chỉ đạo.
Phòng Kinh tế phối hợp Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp phân công cán
bộ kỹ thuật theo dõi, đôn đốc, giám sát công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi
trường đợt 3/2021 ở từng địa phương, việc sử dụng hóa chất, vật tư hỗ trợ đạt
hiệu quả, tránh lãng phí.
VI. Kinh phí thực hiện:
- Thành phố hỗ trợ thuốc sát trùng, vật tư để thực hiện đợt vệ sinh, tiêu
độc khử trùng môi trường đợt 3 năm 2021 trên địa bàn thành phố theo Kế hoạch
của UBND thành phố đã ban hành.
- Kinh phí chi trả công lao động phổ thông thực hiện phun hóa chất tiêu
độc khử trùng trong công tác phòng, chống bệnh được thực hiện theo Quyết định
số 1210/QĐ-UBND ngày 06/04/2018.
- Những gia trại, trang trại, cơ sở giết mổ động vật tập trung, cơ sở ấp
trứng gia cầm, cơ sở kinh doanh giống gia súc, gia cầm: Tự lo vật tư, kinh phí,
tổ chức thực hiện có sự giám sát hướng dẫn của TT Kỹ thuật Nông nghiệp,
chính quyền và cán bộ thú y địa phương.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử
trùng môi trường đợt 3/2021 trên địa bàn thành phố. Yêu cầu Thủ trưởng các
Phòng, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các xã, phường, các tổ chức, cá
nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng thời gian quy
định./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh Quảng Nam (B/c);
- Sở NN&PTNT, BCĐ tỉnh PCD (B/c);
- Chi Cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh (B/c);
- TVTU, TTHĐND, UBND tp (B/c);
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Các Hội, đoàn thể tp;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT, KT, (Bi).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao

