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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Số:       

 

Ngọc Hồi, ngày        tháng       năm   

  

KẾ HOẠCH 

Triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng  

phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản năm 2019 

  

Căn cứ Thông báo số 40/TB-CCCNTY, ngày 01/11/2019 của Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y Kon Tum về việc triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng phòng, 

chống dịch bệnh động vật thủy sản năm 2019. 

Để triển khai thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch 

bệnh động vật thủy sản năm 2019 đạt kết quả, UBND huyện ban hành kế hoạch 

thực hiện như sau: 

I. Mục đích yêu cầu: 

1. Mục đích: 

- Nhằm chủ động năn chặn các chủng vi rút, vi khuẩn gây bệnh nguy hiểm 

trên động vật thủy sản, bằng biện pháp nhăn chặn đường lây truyền của vi rút, vi 

khuẩn trên quần thể thủy sản và đảm bảo an toàn dịch bệnh trong môi trường. 

- Hạn chế và ngăn chặn sự phát sinh, bùng phát và lây lan dịch bệnh trên 

quần thể thủy sản, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường. 

2. Yêu cầu: 

- Tổ chức thực hiện yêu cầu có sự phối hợp thống nhất chặt chẽ giữa các cơ 

quan đơn vị liên quan từ huyện xuống cơ sở và thực hiện theo hướng dẫn của các 

cơ quan chuyên môn. 

- Phải đảm bảo tuyệt đối cho người và động vật thủy sản và phương tiện, 

dụng cụ trong quá trình thực hiện khử trùng tiêu độc (KTTĐ). 

- Người tham gia KTTĐ phải được trang bị đầy đủ dụng cụ và bảo hộ, cũng 

như kiến thức về sử dụng hóa chất theo đúng quy định hướng dẫn và đủ sức khỏe 

hoàn thành công việc được giao. 

II. Phạm vi, cách thức và hóa chất sử dụng tiêu độc, khử trùng. 

1. Phạm vi, đối tượng tiêu độc, khử trùng: 

 - Phạm vi: Ao, hồ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn các xã, thị trấn: Plei Kần, 

Đăk Xú, Pờ Y, Đăk Kan và Sa Loong. 

- Đối tượng: 

+ Ao nuôi thủy sản hộ gia đình và các cơ sở nuôi thủy sản tập trung: khử 

trùng, sát khuẩn và khử mùi đối với môi trường nước nuôi trồng thủy sản. Ưu tiên 

những ao đã từng xảy ra dịch bệnh, đang nhiễm bệnh hoặc nghi ngờ có mầm bệnh; 

 + Phát quang, dọn dẹp khu vực xung quanh bờ ao, khu sản xuất; 
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 + Vệ sinh, tiêu độc khử trùng các phương tiện, dụng cụ phục vụ trong nuôi 

trông thủy sản như: thuyền, dụng cụ đựng thức ăn, vợt, lồng lưới.... 

 2. Cách thức tiến hành, hóa chất sử dụng: 

 Tất cả các khu vực ao, hồ, lồng bè nuôi trước khi phun hóa chất sát trùng 

phải làm sạch đối tượng khử trùng tiêu độc. Cụ thể: Đối với ao nuôi: phát quang, 

dọn dẹp khu vực xung quanh bờ ao, khu sản xuất; đối với lồng bè nuôi và các 

phương tiện, dụng cụ phục vụ trong nuôi trồng thủy sản: vệ sinh lồng lưới bằng 

biện pháp cơ học (lau chùi, quét dọn, cạo, cọ rửa...). 

2.1. Cách thức: Hòa tan hóa chất khử trùng trong nước, sau đó tạt đều trên mặt 

ao nuôi, nồng độ theo hướng dẫn của nhà sản xuất (có bản phô tô hướng dẫn kèm 

theo). Hộ nuôi thủy sản tự thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thú y xã, thị trấn. 

2.2.  Hóa chất: 

- Loại hóa chất: Sodium Chlorite 20%, số lượng: 500 kg; phân bổ cụ thể 

như sau: 

TT Đơn vị 

Diện tích dự kiến 

khử trùng (2 lần/tháng) 

(ha) 

Hóa chất 

(Kg) 
Ghi chú 

1 Thị trấn 3 80  

2 Đăk Xú 4 130  

3 Pờ Y 5 150  

4 Đăk Kan 3.5 80  

5 Sa Loong 3 60  

Tổng cộng 18.5 500  

* Ghi chú: Số hóa chất trên tập trung cấp cho những ao nuôi thuộc vùng 

nguy cơ cao về dịch bệnh thủy sản, những ao nuôi đã và đang có dịch bệnh xảy ra. 

- Cấp phát hóa chất: UBND các xã, thị trấn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp; xác định vùng có nguy cơ cao về dịch bệnh thủy sản và tiến hành 

chọn hộ để triển khai và cấp hóa chất để khử trùng, tiêu độc 2 lần/tháng, mỗi lần 

cách nhau từ 10 đến 15 ngày theo hướng dẫn của Nhà sản xuất và của Cơ quan Thú 

y.  

- Liều lượng và cách sử dụng: Hòa tan hoàn toàn lượng Sodium Chlorite 

20% cần dùng trong các thùng nhựa hoặc xô nhựa có chứa nước sạch theo tỷ lệ 1 

kg Sodium Chlorite 20% hòa tan trong 10 lít nước. Không được đổ nước vào hóa 

chất, mà cho từ từ hóa chất vào thùng nước pha, sau đó tạt đều khắp mặt ao. Liều 

lượng sử dụng như sau: 

 + Phòng bệnh: 1,2 – 1,5 kg/1.000 m
3
/lần (mỗi lần cách nhau 10-15 ngày). 

 + Xử lý khi có dịch: 20-22 kg/1.000 m
3
/lần. 

 Lưu ý: Khi pha, hòa tan hóa chất phải sử dụng dụng cụ và que khuấy, 

không được dùng tay không để khuấy đảo; Không được hút thuốc trong khu vực 

bảo quản và trong thời gian sử dụng Sodium Chlorine 20%; Không để hóa chất 

tiếp xúc với chất hữu cơ, vật liệu dễ cháy và axít; Khi hóa chất vấy bẩn vào quần 
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áo phải dùng nhiều nước để tẩy rửa; Trường hợp hóa chất vương vãi trên sàn kho, 

phải thu dọn sạch ngay và rửa sạch bằng nhiều nước; Khi sử dụng Sodium 

Chlorine 20% người dùng phải trang bị đầy đủ bảo hộ, đảm bảo an toàn. 

II. Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/11/2019 đến ngày 05/12/2019 (Thanh 

quyết toán trước ngày 20/12/2019). 

III. Tổ chức thực hiện: 

1. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện: 

- Tổ chức tiếp nhận tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh và cấp hóa chất, vật 

tư cho các xã, thị trấn phục vụ công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng phòng, chống 

dịch bệnh động vật thủy sản năm 2019 theo kế hoạch. 

- Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn triển khai thực hiện tại các xã, thị trấn theo 

chỉ đạo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện và báo cáo quyết 

toán đúng thời gian theo quy định. 

2. UBND các xã, thị trấn: 

- Tổ chức tiếp nhận vật tư, hóa chất tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

huyện và cấp phát vật tư, hóa chất, hướng dẫn các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa 

bàn thực hiện vệ sinh khử trùng tiêu độc theo quy định;  

- Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện dọn dẹp vệ sinh cơ giới ao 

nuôi, lồng bè và các dụng cụ chuyên dùng trước khi triển khai vệ sinh, khử trùng 

tiêu độc và thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc theo quy định. 

- Lựa chọn hộ và cấp phát cho các hộ theo hướng dẫn của Trung tâm dịch vụ 

nông nghiệp huyện. 

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc vệ sinh, tiêu độc khử trùng phòng, chống 

dịch bệnh động vật thủy sản tại địa phương. 

3. Phòng Nông nghiệp và PTNT: Đôn dốc, theo dõi, kiểm tra việc triển 

khai thực hiện các nội dung trên, tổng hợp tình hình thực hiện và báo cáo UBND 

huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định. 

Trên đây là kế hoạch triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, 

chống dịch bệnh động vật thủy sản năm 2019. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các 

cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nghiêm túc 

triển khai thực hiện./.  
Nơi nhận:                                                                         
 - Chủ tịch; PCT UBND huyện;                                                     

 - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh (để biết); 

 - Phòng NN&PTNT (t/h); 

 - Trạm Chăn nuôi và Thú y (t/h); 

 - UBND các xã, thị trấn (t/h); 

 - Trang thông tin điện tử huyện (đưa tin);;  

 - Trung tâm VH-TT-DL và TT (đưa tin); 

 - Lưu VT – TH. 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vương Văn Tuyên 
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