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Tràng Định, ngày 13 tháng 5 năm 2022 
V/v đôn đốc triển khai công tác  

tiêm phòng và phun tiêu độc  

khử trùng đợt 1 năm 2022 (lần 1) 

 

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND, ngày 23 tháng 02 năm 2022 của 

UBND huyện Tràng Định về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy 

sản nuôi trên địa bàn huyện Tràng Định năm 2022; Kế hoạch số 69/KH-UBND, 

ngày 12 tháng 3 năm 2022 của UBND huyện về Thực hiện tháng vệ sinh, tiêu 

độc khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 1 năm 2022 và Công văn số 

565/UBND-TTDVNN, ngày 19 tháng 4 năm 2022 của UBND huyện về việc 

tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và triển khai tiêm phòng 

vắc xin cho gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2022 trên địa bàn huyện.  

Tính đến ngày 10/5/2022, đã triển khai Tiêm Viêm da nổi cục được 297 

lượt con (đạt 44,66% so Kế hoạch); Tiêm Lở mồm long móng được 450 lượt 

con (đạt 11,1% so với Kế hoạch); Tiêm phòng Dại, chó mèo được 350 lượt con 

(đạt 0,07% so với Kế hoạch). Với kết quả tổng hợp sơ bộ triển khai tiêm phòng 

trên, UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc chỉ đạo 

triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Chỉ đạo lực lượng Thú y cơ sở khẩn trương tham mưu ban hành Kế 

hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND, ngày 23 tháng 02 năm 

2022 của UBND huyện về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản 

nuôi trên địa bàn huyện Tràng Định năm 2022 và Kế hoạch số 69/KH-UBND, 

ngày 12 tháng 3 năm 2022 của UBND huyện về Thực hiện tháng vệ sinh, tiêu 

độc khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 1 năm 2022, trên địa bàn đơn vị mình, 

để làm căn cứ xem xét trách nhiệm và chi trả, giải quyết các chế độ chính sách 

rủi ro về người, động vật liên quan (nếu có). Đến ngày 10/5/2022, các xã chưa 

xây dựng Kế hoạch gồm có: Quốc Việt, Quốc Khánh, Tri Phương, Thị trấn Thất 

Khê, Hùng Sơn, Đề Thám, Khánh Chiến, Tân Tiến, Khánh Long, Cao Minh, 

Tân Minh, Hùng Việt.     

2. Quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả và đảm bảo tiến độ 

theo yêu cầu tại Công văn số 565/UBND-TTDVNN, ngày 19 tháng 4 năm 2022 

của UBND huyện về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật 

và triển khai tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2022 trên địa 

bàn huyện.  
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3. Chỉ đạo lực lượng thú y khẩn trương tiếp nhận các loại Vắc xin viêm da 

nổi cục và lở mồm long móng, phòng dại chó, tại Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp huyện để triển khai ngay tại đơn vị mình, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. 

 - Các xã chưa nhận vắc xin Viêm da nổi cục gồm: Chí Minh, Kim Đồng, 

Quốc Khánh. 

- Các xã chưa nhận vắc xin Lở mồm long móng gồm: Kháng Chiến, 

Trung Thành, Tân Yên, Tân Tiến, Đề Thám, Đại Đồng, Hùng Sơn, Hùng Việt, 

Đoàn Kết, Kim Đồng, Quốc Khánh. 

- Các xã chưa nhận vắc xin Dại chó, mèo gồm: Kháng Chiến, Trung 

Thành, Tân Yên, Tân Tiến, Quốc Việt, Đại Đồng, Hùng Sơn, Cao Minh, Chí 

Minh, Tri Phương, Hùng Việt, Vĩnh Tiến, Đoàn Kết, Kim Đồng, Quốc Khánh, 

Khánh Long. 

4. Thường xuyên tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện về 

UBND huyện qua Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, để kịp thời tham 

mưu, cho ý kiến chỉ đạo. 

5. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã: Đại Đồng, Tri Phương, Chi Lăng, 

Hùng Sơn, Đội Cấn, Đề Thám, Cao Minh, Quốc Khánh (xã đã đạt chuẩn nông 

thôn mới) và Chủ tịch UBND xã Quốc Việt (xã phấn đấu xây dựng nông thôn 

mới năm 2022) quan tâm chỉ đạo Thú y viên nghiêm túc triển khai thực hiện 

đảm bảo đúng tiến độ và có hiệu quả; Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết, Trung 

Thành (là đơn vị chưa có Thú y viên) khẩn trương phối hợp với Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp huyện để triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ yêu cầu. 

Việc triển khai tiêm phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản 

nuôi thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 1 năm 

2022, là trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Nếu đơn vị nào thực 

hiện không đảm bảo tiến độ, yêu cầu thì đồng chí Chủ tịch UBND xã đó chịu 

trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về kết quả thực hiện của đơn vị mình. 

UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh; 

- Chánh, các Phó Chánh VPHĐND&UBND huyện; 

- Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 

- Lưu: Văn thư. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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