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Số:  01/CT-UBND            Đà Nẵng, ngày 09 tháng 01 năm 2007
   

CHỈ THỊ
Về việc triển khai Tháng hành động vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch 

cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người
_________________________

Thực hiện Chỉ thị số 29/2006/CT-TTg ngày 8 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A 
(H5N1) ở người và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc 
triển khai Tháng hành động vệ sinh tiêu độc, khử trùng (Công văn số 3495/BNN-TY 
ngày 29 tháng 12 năm 2006), Chủ tịch UBND thành phố chỉ thị:

1. Giám đốc các sở, ban, ngành, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND 
các quận, huyện tổ chức phát động “Tháng hành động vệ sinh tiêu độc, khử trùng 
phòng, chống dịch cúm gia cầm” trên địa bàn thành phố từ ngày 08 tháng 01 đến ngày 
08 tháng 02 năm 2007 với các nội dung chủ yếu sau:

a) Tổ chức công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng ở các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, 
mua bán gia cầm và các nơi công cộng trên địa bàn thành phố:

- Đối với các cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung: Chủ cơ sở tiến hành phát quang 
cây cỏ xung quanh chuồng trại nuôi gia cầm, quét dọn thu gom phân rác để đốt hoặc 
chôn, khơi thông cống rãnh, tiêu độc toàn bộ chuồng trại, khu vực chăn nuôi và vùng 
phụ cận chu kỳ mỗi tuần 3 lần. 

- Đối với chăn nuôi hộ gia đình: Chủ hộ phải thực hiện nuôi nhốt gia cầm; quét dọn 
sạch sẽ nơi nuôi nhốt gia cầm, phân rác thu gom để đốt hoặc chôn sau đó tiến hành phun 
hóa chất xử lý môi trường mỗi tuần 2 lần.

- Đối với cơ sở giết mổ gia cầm tập trung: Chủ cơ sở phải thường xuyên vệ sinh, 
tiêu độc, khử trùng nơi nuôi nhốt gia cầm và nơi giết mổ. 

- Đối với các chợ buôn bán gia cầm sống và thịt gia cầm phải quét dọn và phun 
thuốc khử trùng khu vực bán gia cầm, lồng nhốt gia cầm cuối mỗi buổi chợ; các phương 
tiện vận chuyển, lồng nhốt gia cầm phải được phun thuốc khử trùng khi vào, ra khỏi 
chợ. Những quầy bán thịt gia cầm phải được vệ sinh sạch sẽ và phun thuốc tiêu độc, sát 
trùng cuối mỗi buổi chợ. Giao Trung tâm Y tế dự phòng thành phố phối hợp với Công 



ty Quản lý các chợ Đà Nẵng, UBND các quận (huyện) và các hộ kinh doanh triển khai 
thực hiện.

b) Tổ chức quét dọn, vệ sinh phun thuốc tiêu độc, khử trùng ở những nơi công 
cộng, đường làng ngõ xóm chu kỳ mỗi tuần 1 lần.

2. Kinh phí thực hiện:
a. Ngân sách thành phố đảm bảo kinh phí phun thuốc khử trùng, tiêu độc ở các nơi 

công cộng, các chợ trên địa bàn thành phố và các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ.
b. Chủ trang trại chăn nuôi gia cầm, cơ sở giết mổ tập trung tự lo vật tư, kinh phí 

tổ chức thực hiện dưới sự giám sát của Chi cục Thú y và chính quyền địa phương.
3. Sở Thủy sản - Nông lâm: Chỉ đạo Chi cục Thú y: Cung ứng, hướng dẫn, sử 

dụng thuốc sát trùng tiêu độc, theo dõi giám sát quá trình thực hiện; huy động lực lượng 
thú y tham gia chiến dịch vệ sinh, tiêu độc, khử trùng và phòng, chống dịch cúm gia 
cầm.

 4. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Y tế các quận, huyện, y 
tế xã, phường và mạng lưới y tế cơ sở tham gia công tác tiêu độc khử trùng.

5. Sở Tài chính chịu trách nhiệm thẩm định dự toán kinh phí phần ngân sách 
thành phố đảm bảo tại tiết a, Điểm 2 Chỉ thị này.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các cơ quan thông tấn, 
báo chí, các tổ chức, hội, đoàn thể trên địa bàn thành phố tuyên truyền vận động nhân 
dân quán triệt thực hiện tốt và có hiệu quả công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các 
quận, huyện và thủ trưởng các cơ quan đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và báo 
cáo kết quả về Chủ tịch UBND thành phố để theo dõi và chỉ đạo./. 

                                          CHỦ TỊCH

Trần Văn Minh


