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KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng vắc xin phòng chống dịch bệnh cho 

gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện năm 2020 

 

Căn cứ Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật trên 

cạn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ kết quả công tác Chăn nuôi và thú y năm 2020, để thực hiện công tác 

phòng, chống dịch bệnh đối với đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện trong năm 

2020 được tốt, đảm bảo phát triển ổn định ngành chăn nuôi của huyện. UBND 

huyện xây dựng kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm năm 2020, cụ 

thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tiêm phòng vắc xin nhằm tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm 

để phòng chống bệnh: Lở mồm long móng (LMLM), tụ huyết trùng trâu, bò, dịch 

tả lợn,… niu-cát-xơn, tụ huyết trùng (THT) đối với gia cầm, nhằm giảm thiểu 

thiệt hại do dịch bệnh gây ra, góp phần cho chăn nuôi phát triển ổn định. 

2. Yêu cầu 

Thực hiện các biện pháp dự phòng chủ động tại cộng đồng; tăng cường 

tuyên truyền về vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh, an 

toàn thực phẩm. 

Huy động sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị, xã hội và cộng đồng 

vào công tác phòng, chống dịch khi dịch xảy ra trên địa bàn. 

Đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng vắc xin đạt trên 80% tổng đàn gia súc thuộc 

diện tiêm phòng trên địa bàn huyện, đáp ứng miễn dịch để phòng chống được 

dịch bệnh. 

Đảm bảo kinh phí, thuốc, hoá chất, lực lượng và các trang thiết bị cho 

công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Các cơ quan chuyên môn; cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn nghiêm túc 

triển khai thực hiện, xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đối tượng tiêm phòng 
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a) Đối với trâu, bò: Tiêm vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng 

(LMLM), Tụ huyết trùng (THT), tiêm toàn bộ trâu, bò khỏe mạnh, bê, nghé từ 

sáu tháng tuổi trở lên. 

b) Đối với lợn: Tiêm vắc xin phòng bệnh dịch tả lợn thực hiện 01 lần/năm; 

Tiêm cho lợn đực giống, lợn nái, lợn choai từ sau cai sữa đến 04 tháng tuổi. 

c) Đối với gia cầm: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để các 

hộ gia đình chủ động thực hiện việc tiêm phòng các loại bệnh như: Niu-cát-xơn, 

tụ huyết trùng. 

2. Thời gian thực hiện 

a) Đối với trâu, bò tiêm vắc xin phòng bệnh LMLM:  

- Thực hiện tiêm đợt 1: Tháng 3 - 4  năm 2020; 

- Thực hiện tiêm đợt 2: Tháng 9 - 10 năm 2020. 

b) Đối với lợn: Tiêm vắc xin phòng bệnh dịch tả lợn 01 đợt chính được 

thực hiện trong tháng 5, 6 năm 2020. Ngoài tiêm phòng đợt chính, thực hiện 

tiêm phòng bổ sung tái đàn, số lợn mới phát sinh đến tuổi tiêm phòng.  

3. Cơ chế chính sách 

a) Vắc xin: 

- Vắc xin LMLM, dịch tả lợn: Do Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lạng 

Sơn cung ứng theo kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2020 

trên địa bàn tỉnh tại Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn;  

- Vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp nông 

nghiệp của huyện để hỗ trợ mua vắc xin. 

b) Tiền công tiêm phòng: 

Tiền công chi trả cho lực lượng tham gia tiêm phòng thực hiện theo 

Thông tư số 283/2016/TT-BTC, ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính; 

Tiền công tiêm phòng vắc xin LMLM, dịch tả lợn do ngân sách tỉnh chi trả; 

công tiêm phòng các loại vắc xin khác do người chăn nuôi chi trả. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chủ động xây 

dựng kế hoạch và phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp nông nghiệp năm 2020 để hỗ 

trợ mua vắc xin tụ huyết trùng đối với trâu, bò và hỗ trợ một phần tiền công tiêm. 

2. Giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện chủ động cung ứng các 

loại vắc xin đảm bảo đủ số lượng, chủng loại, kịp thời. Phối hợp với Trung tâm 

văn hóa, thể thao và truyền thông huyện tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch 

bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm. 

3. UBND các xã, thị trấn thống kê tổng hợp số lượng gia súc, gia cầm trên 

địa bàn, chỉ đạo công tác tuyên truyền sâu rộng đến hộ chăn nuôi, phối hợp chặt 
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chẽ với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức triển khai thực hiện việc 

tiêm phòng vắc xin đạt kết quả cao nhất, đảm bảo đúng tiến độ và thời gian theo 

yêu cầu. 

UBND huyện phân bổ và giao chỉ tiêu thực hiện, căn cứ vào số liệu tổng 

hợp đàn gia súc hiện có của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

(Có biểu chỉ tiêu tiêm phòng vác xin cho gia súc năm 2020  kèm theo) 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị 

trấn nghiên túc triển khai thực hiện có hiệu quả./. 
 

 

Nơi nhận:     
- Sở Nông nghiệp&PTNT;                                                                 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trục HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, các Phó Chánh VPHĐND-UBND huyện; 

- Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp;   

- UBND các xã, Thị Trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: Văn thư.                                                             

Q. CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng Thị Thêm 
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Biểu Chỉ tiêu kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2020 
(Kèm theo kế hoạch số  24/KH-UBND, ngày  17 tháng 02 năm 2020 

 của UBND huyện Tràng Định) 

Số 

T

T 

Đơn vị xã, thị 

trấn 

LM 

LM 

trâu, 

bò 

(Lượt 

con) 

cả 

năm 

LM 

LM 

trâu, 

bò 

(Lượt 

con) 

1 vụ 

THT 

trâu, 

bò 

(Lượt 

con) 

TMT 

trâu, 

bò 

(Lượt 

con) 

Dịch 

tả, 

THT 

lợn 

(Lượt 

con) 

Lép 

tô 

(lươ

t 

con) 

NCX, 

THT 

gia 

cầm 

(Lượt 

con) 

Dại 

chó, 

mèo 

(Lượt 

con) 

1 Đại Đồng 324 162 80 100 100 50  500 

2 Đề Thám 1.132 566 100 100 200 50  350 

3 Chi Lăng 248 124 50  100 50  200 

4 Hùng Sơn 556 278 100 100 100 50  200 

5 Tri Phương 636 318 100 100 100 50  250 

6 Quốc Khánh 996 498 150 100 250 50  250 

7 Chí Minh 588 294 100 100 200   50 

8 Kim Đồng 498 249 100  200   70 

9 Tân Tiến 172 86 50  100   50 

10 Vĩnh Tiến 66 33      20 

11 Cao Minh 94 47   100   30 

12 Đoàn Kết 226 113 50  100   70 

13 Khánh Long 146 73      20 

14 Tân Yên 194 97      20 

15 Kháng Chiến 212 106 50 100 100 50  120 

16 Hùng Việt 248 124 70  50 50  80 

17 Quốc Việt 648 324 150 100 300   230 

18 Trung Thành 354 177 100  100   40 

29 Tân Minh 928 464 100 100 100   50 

20 Đào Viên 584 292 100 100 100   50 

21 Đội Cấn 356 178 50  100   50 

22 Thất Khê     100 50  300 

 Tổng 9.206 4.603 1.500 1.000 2.500 450 35.000 3.000 

 

 

 

 

 


