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KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch sô 117/KH-UBND ngày 10/9/2020 của UBND Thành phố Hà 

Tĩnh về việc tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020. 

Để chủ động ngăn ngừa dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm UBND xã Thạch 

Hạ ban hành Kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020 

như sau: 

1. Đối tượng tiêm phòng: 

Tất cả gia súc, gia cầm trên địa bàn xã Thạch Hạ (tiêm phòng 100% diện phải tiêm) 

1.1. Đối với bệnh Lở mồm long móng gia súc: tiêm phòng đạt miễn dịch bảo hộ trên 

85% tổng đàn trâu, bò. 

 1.2. Đối với bệnh Dại động vật: Tiêm đạt tỷ lệ trên 85% tổng đàn chó.  

 1.3. Đối với bệnh Cúm gia cầm độc lực cao: Đàn Gà tiêm đạt tỷ lệ trên 80% tổng 

đàn; đàn Vịt, Ngan tiêm 100% tổng đàn. 

 1.4. Đối với các bệnh: Tụ huyết trùng trâu, bò; Dịch tả lợn: Tụ huyết trùng lợn… 

Tiêm đạt tỷ lệ trên 85% tổng đàn. 

 2. Diện tiêm phòng: 

 Gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm phòng là gia súc, gia cầm trong phạm vi quy định 

phải tiêm phòng và có đủ điều kiện để tiêm phòng (không tính gia súc, gia cầm đang mắc 

bệnh, gia súc chửa kỳ cuối, gia súc mới sinh). 

3.Thời gian và cách thức tiến hành: 

3.1. Thời gian: Tổ chức tiêm đồng loạt từ ngày 20/9 đến 10/10/2020 

 3.2. Công tác chuẩn bị tiêm phòng: 

 Đối với xã: 

 - Triển khai kế hoạch tới tận các thôn, thông báo trên hệ thống loa truyền thanh xã, 

chọn địa điểm tiêm, thông báo cho các thôn để các thôn thông báo cho nhân dân biết 

 - Phối hợp với Trung tâm ƯDKHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi đăng ký , tiếp 

nhận và cung ứng đầy đủ các loại vắc xin cho các tổ tiêm, các tổ tiêm triển khai tiêm 

phòng đúng kế hoạch. 

 - Mời các ông bà là thú y viên về Họp quán triệt công tác tiêm phòng đợt 2/2020 

 - Trên cơ sở chỉ tiêu UBND xã đã giao, Ban thú y xã đăng ký vắc xin với Trung tâm 

ƯDKHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi trước ngày 10/9/2020 để Trung tâm đăng ký vắc 

xin với Chi cục chăn nuôi Thú y tỉnh. 

 - Các tổ công tác phối hợp với thôn trưởng các thôn để chỉ đạo tiêm phòng đạt kết 

quả cao nhất. 

 Đối với các thôn: 

 - Thông báo nhiều lần trên hệ thống loa truyền thanh của thôn về kế hoạch cũng như 

thời gian tiêm phòng để nhân dân được biết và thực hiện 
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 - Phối hợp với đội ngũ thú y viên triển khai việc tiêm phòng một cách có hiệu quả 

và đảm bảo đúng, đủ số lượng gia súc gia cầm phải tiêm. 

 - Báo cáo kết quả lên cho Ban thú y xã sau khi tiêm phòng kết thúc 

 Đối với người dân: 

 - Kê khai đúng, đủ số lượng gia súc gia cầm của gia đình mình chăn nuôi cho thôn 

trưởng 

 - Sau khi nghe thông báo của thôn và xã, đến ngày tiêm đề nghị các hộ phối hợp với 

đội ngũ thú y viên, thôn trưởng để thực hiện tiêm phòng cho gia súc gia cầm của mình 

đúng và đầy đủ   

 4. Kinh phí tiêm phòng: 

 4.1. Thực hiện theo công văn số 760/UBDN-NL về cơ chế kinh phí mua vắc xin 

LMLM phục vụ tiêm phòng, Nghị quyết số 123/NQ- HĐND ngày 13/12/2018 của hội 

đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh:  Hổ trợ kinh phí vắc xin tiêm phòng cho gia súc, gia cầm.  

 4.2. Kinh phí tổ chức, tuyên truyền, kiểm tra, chỉ đạo và bồi dưỡng cho đối tượng 

thực hiện nhiệm vụ tiêm phòng ở cấp nào thì do cấp đó chi trả. 

4.3. Chủ vật nuôi có gia súc, gia cầm phải trả tiền công tiêm phòng theo quy định, 

cụ thể như sau: 

 - Đối với trâu, bò: 
 + Tiền công tiêm: tiêm 1 mũi 4.000 đ; tiêm 2 mũi 5.000 đ/1 lần.  

- Đối với lợn:  

 + Tiền công tiêm: tiêm 1 mũi 2.000đ; 2 mũi 3.000đ/1 lần tiêm.  

- Gia cầm:  

+ Tiền công tiêm: tiêm 1 mũi 200đ/1 lần tiêm. 

- Dại chó: 

+ Tiền công tiêm: 5.000 đ/1 lần tiêm. 

5. Tổ chức thực hiện: 
5.1. Ủy ban nhân dân xã: 

- Trên cơ sở Kế hoạch của UBND Thành phố, UBND xã lập kế hoạch, triển khai 

công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu và tham gia tích cực, có hiệu quả vào chiến 

dịch tiêm phòng đợt 2 năm 2020. Xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành việc 

tiêm phòng cho vật nuôi của mình theo luật Thú y; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ; Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 20/3/2008  của UBND 

Tỉnh. 

- Cử cán bộ chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tiêm phòng 

tại các thôn, tổng hợp tình hình báo cáo kịp thời về UBND xã. 

- Đề nghị Trung tâm ƯDKHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi tổ chức tập huấn về 

kỷ thuật tiêm phòng, cách bảo quản, sử dụng vắc xin; cung ứng vắc xin kịp thời cho ban 

thú y xã và đội ngũ thú y viên, phân công cán bộ bám sát địa bàn, đôn đốc, hướng dẫn, 

kiểm tra việc thực hiện tiêm phòng của các thôn đảm bảo yêu cầu kỷ thuật. 

5.2. Ban thú y xã tham mưu cho UBND xã về kinh phí tổ chức thực hiện công tác 

phòng, chống dịch và kinh phí tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đạt kết quả 

cao nhất. 
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5.3. Các ban, nghành, đoàn thể cấp xã,theo chức năng và nhiệm vụ của mình  phối 

hợp với Ban thú y xã, các thôn trong công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 

năm 2020 đạt kết quả cao nhất. 

5.4. Các tổ chức, cá nhân có chăn nuôi gia súc, gia cầm nghiêm túc thực hiện các 

quy định về tiêm phòng vắc xin, tiêm đủ liều, đủ số mũi tiêm, đúng thời gian quy định. 

5.6. Các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch gia súc, gia cầm xã theo địa bàn 

đã được phân công thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác tiêm phòng vắc xin 

phòng bệnh đợt 2 năm 2020 đạt kết quả cao nhất, báo cáo tình hình cho thường trực Ban 

chỉ đạo tổng hợp báo cáo UBND xã và Thành phố. 

Đề nghị UBMT Tổ quốc xã và các tổ chức đoàn thể vận động, hướng dẫn hội viên, 

nhân dân thực hiện nghiêm túc Kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia 

cầm đợt 2 năm 2020. 

Yêu cầu Ban thú y xã phối hợp với Trung tâm ƯDKHKT và bảo vệ cây trồng, vật 

nuôi, các ban ngành có liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 
  Nơi nhận:                                                    
- TT Đảng ủy ; 

- TT HĐND xã ;    

- Đ/c Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- UBMTTQ và các đoàn thể cấp xã;; 

- Ban thú y xã; 

- Ban văn hóa, truyền thanh xã; 

- 11 thôn; 

- Lưu: VT UBND. 

. 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trương Thế Kỷ 
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