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BÁO CÁO 

Kết quả sử dụng hóa chất trong công tác phòng,  

chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Can Lộc 

 

  

Căn cứ Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về việc Quy định hướng dẫn trình tự, hồ sơ thủ tục thực hiện một số 

chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông 

thôn mới, đô thị Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025;  

Thực hiện  Văn bản số 10/CNTY-TY ngày  10/01/2022 của  Chi cục Chăn nuôi 

và thú y về việc hỗ trợ hóa chất phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.  Quyết định 

số 1136/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 của UBND huyện Can Lộc về việc phân bổ hóa 

chất sát trùng cho các địa phương thực hiện phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

Uỷ ban nhân dân huyện Can Lộc xin báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

1. Tổ chức triển khai, thực hiện: 

- Hóa chất: 

+ Tiếp nhận: Số lượng hóa chất: 1.000 lít, chủng loại: Vetvaco-Iodine 1 lít. 

+ Đã sử dụng: Số lượng hóa chất: 1.000 lít, chủng loại: Vetvaco-Iodine 1 lít. 

(Kèm theo danh sách các đơn vị/địa phương được cấp phát hóa chất thực 

hiện công tác tiêu độc, khử trùng theo quyết định 1136/QĐ-UBND của UBND 

huyện). 

+ Số lượng các loại hóa chất: 0 lít còn tại kho cấp huyện.  

- Diện tích phun tiêu độc khử trùng: 230.000 m
2
.  

2. Kết quả đạt được: 

Sau khi tiếp nhận hóa chất tại Chi cục Chăn nuôi và thú y, UBND huyện Can 

Lộc đã giao Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi 

huyện cấp cho các xã thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi. Các xã tổ chức phun tập trung tại các ổ dịch cũ, điểm tiêu hủy, điểm chợ, lò 

giết mổ….số còn lại cấp phát cho các hộ dân có lợn bị bệnh chết buộc phải tiêu hủy 

trong thời gian trước đó, trực tiếp phun tiêu độc khử trùng tại chuồng trại và khu 

vực xung quanh. 

- Số xã, thị trấn thực hiện: 18/18 xã, thị trấn, tổng 1.000 lít. 



- Các lò giết mổ gia súc và các chợ: cấp từ 5 đến 12 lít (cấp chung theo xã 

quản lý). 

3. Kiến nghị, đề xuất 

 Dịch tả lợn Châu phi, viêm da nổi cục trâu bò xảy ra năm 2021 đã làm tổn 

thất rất lớn đàn lợn của nhân dân. Ngoài thiệt hại rất lớn về kinh tế, thì môi trường 

cũng ô nhiễm, vì vậy đề nghị Chi cục Chăn nuôi và Thú y, đề xuất UBND tỉnh tiếp 

tục hỗ trợ thêm hóa chất, tiêu độc khử trùng trên địa bàn huyện trong  năm 2022./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Chi cục Chăn nuôi Thú y; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng NN&PTNT huyện; 

- Trung tâm ƯDKHKT&BVCTVN; 

- Lưu: VT.  
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