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KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng vắc xin định kỳ cho đàn vật nuôi  

trên địa bàn huyện Ba Bể năm 2022 

 

Thực hiện Công văn số 221/SNN - CNTY ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Sở 

Nông nghiệp & PTNT tỉnh về việc triển khai công tác tiêm phòng định kỳ cho đàn vật 

nuôi đợt 1 năm 2022. 

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, UBND 

huyện xây dựng kế hoạch tiêm phòng vắc xin định kỳ cho đàn vật nuôi trên địa bàn 

huyện năm 2022, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Chủ động trong công tác phòng, chống dịch cho đàn vật nuôi, mang lại hiệu 

quả kinh tế cho người chăn nuôi. 

- Tăng cường công tác chỉ đạo và sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc 

tiêm phòng cho đàn vật nuôi. 

- Tạo miễn dịch chủ động, đảm bảo cho đàn vật nuôi trên địa bàn huyện phát 

triển ổn định. 

- Nâng cao nhận thức cho người dân, cán bộ chính quyền các cấp, các ngành có 

liên quan về công tác phòng dịch bệnh cho vật nuôi. 

- Tiếp tục khống chế và tiến tới thanh toán các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm 

góp phần phát triển chăn nuôi bền vững. 

2. Yêu cầu 

- Việc tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của 

các cấp, các ngành và trách nhiệm của toàn dân, huy động toàn dân hưởng ứng, tham 

gia công tác tiêm phòng. 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động người chăn nuôi chấp hành các quy định về 

phòng, chống dịch bệnh và ý nghĩa của việc tiêm phòng để người dân chủ động thực 

hiện tiêm phòng cho đàn vật nuôi. 

- Tiêm phòng đúng chủng loại vắc xin, đúng đối tượng vật nuôi, đảm bảo kỹ 

thuật và an toàn cho cán bộ tham gia. 

- Tập trung chỉ đạo tiêm phòng đúng thời gian, đảm bảo đáp ứng miễn dịch, an 

toàn cho vật nuôi. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 
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1. Đối tượng tiêm: Tiêm phòng cho gia súc khoẻ mạnh: 

- Bê nghé: từ 6 tháng tuổi trở lên. 

- Chó: từ 03 tháng tuổi trở lên. 

2. Loại vắc xin: 

- Trâu, bò: Tiêm vắc xin Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng. 

- Chó, mèo: Tiêm vắc xin Dại. 

3. Chỉ tiêu kế hoạch giao: Theo Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 

15/02/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể về việc ban hành Phương án phòng, 

chống dịch bệnh động vật trên cạn và động vật thủy sản trên địa bàn Ba Bể năm 2022. 

4. Thời gian và lịch triển khai tiêm phòng: 

- Đợt 1: Triển khai tiêm phòng từ ngày 01/3/2022 đến ngày 24/4/2022, từ ngày 

25/4/2022 đến ngày 06/5/2022 các xã, thị trấn rà soát và tiêm phòng bổ sung (đối với 
vắc xin Dại tiêm phòng cho đàn chó, mèo từ ngày 16/02/2022); tổng hợp báo cáo kết 

quả tiêm phòng đợt 1 về Ban Chỉ đạo phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi và 

cây trồng huyện (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) qua Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

huyện trước ngày 15/5/2022. 

- Đợt 2: Triển khai tiêm phòng từ ngày 01/9/2022 đến ngày 30/10/2022; từ ngày 

01-10/11/2022 các xã, thị trấn rà soát và tiêm phòng bổ sung; tổng hợp báo cáo kết 

quả tiêm phòng đợt 2 về Ban Chỉ đạo qua Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 

trước ngày 25/11/2022. 

III. CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH TRIỂN KHAI TIÊM PHÒNG 

1. Đối với vắc xin: Kinh phí mua vắc xin phục vụ triển khai tiêm phòng từ 

nguồn kinh phí tỉnh. 

2. Lệ phí tiêm phòng: Thực hiện theo Quyết định số 50/QĐ-SNN ngày 

06/3/2017 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn về việc quy định 

giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

Văn bản số 283/HD-TY ngày 25/8/2017 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc 

Kạn hướng dẫn quản lý, sử dụng tiền dịch vụ tiêm phòng cho động vật trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn và Hướng dẫn số 55/CNTY-QLDB&CN ngày 12/02/2020 của Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai, thực hiện bảo hiểm trách nhiệm 

dân sự đối với chủ nuôi chó. 

- Đối với trâu, bò: Tổng chi phí thu 6.500 đồng/con, gồm: 

+ Mũi đầu: 4.600 đồng/lần/con 

+ Từ mũi thứ 2: 1.900 đồng/lần/con  

- Đối với chó, mèo: Tổng chi phí thu 15.000 đồng/con, gồm: 

+ Phí bảo hiểm: 9.500 đồng/con. 

+ Chi phí phục vụ tiêm phòng vắc xin Dại: 5.500 đồng/con, trong đó: 

Người trực tiếp tiêm: 2.000 đồng/con để chi cho công tiêm phòng, trang bị vật tư 
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kim tiêm, xi lanh, bảo hộ lao động, xăng xe… 

Cấp thôn: 1.500 đồng/con để chi cho công tác tuyên truyền vận động, lập danh 

sách các hộ tiêm phòng, xăng xe… 

Cấp xã: 900 đồng/con để chi cho công tác tuyên truyền, chỉ đạo, kiểm tra, giám 

sát, bảo quản vắc xin, khen thưởng...  

Cấp huyện: 700 đồng/con để chi cho công tác tuyên truyền, tổ chức hội nghị cấp 

huyện, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, bảo quản vắc xin, khen thưởng... 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y: 400 đồng/con để chi cho công tác truyền thông lưu 

động về công tác tiêm phòng, tổ chức hội nghị cấp tỉnh, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, 

khen thưởng... 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.  Ban chỉ đạo phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi và cây trồng huyện 

Các thành viên trong Ban chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác tiêm 

phòng và phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi tại các địa bàn được phân công phụ 

trách đảm bảo hiệu quả theo kế hoạch. 

2. Phòng Nông nghiệp&PTNT 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác triển khai tiêm phòng vắc xin định kỳ 

cho đàn vật nuôi trên địa bàn huyện.  

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác 

chấp hành tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi. 

3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện tăng cường kiểm tra, công 

tác triển khai tiêm phòng vắc xin định kỳ cho đàn vật nuôi trên địa bàn.  

- Phân công cán bộ hướng dẫn về chuyên môn trong công tác triển khai tiêm phòng 

vắc xin định kỳ cho đàn vật nuôi đảm bảo hiệu quả và xử lý kịp thời các tình huống xảy 

ra trong quá trình tiêm. 

- Tiếp nhận và cung cấp đầy đủ các loại vắc xin, vật tư cần thiết để phục vụ công 

tác tiêm phòng cho các xã, thị trấn. 

- Trong thời gian tiêm phòng, tổng hợp, báo cáo tiến độ tiêm phòng trước 08 giờ 

thứ sáu hằng tuần về Ban chỉ đạo phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi và cây 

trồng huyện. 

- Tổng hợp, báo cáo tiến độ và kết quả tiêm phòng vắc xin định kỳ cho đàn vật 

nuôi từng đợt trên địa bàn huyện năm 2022 về UBND huyện (Phòng Nông &PTNT 

huyện) để tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT theo quy định.  

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ VN và các đoàn thể huyện: Phối hợp với các phòng, 

ban, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực 

hiện tốt công tác phòng, chống bệnh trên đàn vật nuôi đặc biệt là công tác tiêm phòng 

vắc xin định kỳ cho đàn vật nuôi.  
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5. UBND các xã, thị trấn 

- Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai tiêm phòng theo chỉ tiêu kế hoạch giao. 

- Tổ chức rà soát, thống kê số lượng đàn vật nuôi tại địa phương, trong đó có số 

lượng vật nuôi thuộc diện tiêm phòng gửi về UBND huyện (qua Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp) trước thời gian triển khai tiêm 10 ngày. 

- Cử cán bộ chuyên môn chủ động liên hệ với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

huyện tiếp nhận vắc xin, triển khai tiêm phòng định kỳ theo số lượng vắc xin phân bổ 

của huyện. 

- Củng cố và duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, 

gia cầm cấp xã; Phân công cán bộ phụ trách các thôn tuyên truyền, vận động nhân dân 

tự giác chấp hành tiêm vắc xin phòng cho đàn vật nuôi. 

- Chỉ đạo cán bộ phụ trách nông lâm, thú y viên, trưởng thôn triển khai tiêm 

phòng theo đúng thời gian theo kế hoạch. 

- Trong thời gian tiêm phòng, thực hiện báo cáo tiến độ tiêm phòng trước 16 giờ 

thứ năm hàng tuần về UBND huyện (qua Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp) để tổng 

hợp báo cáo theo quy định. 

- Kết thúc đợt tiêm tổng hợp và báo cáo kết quả tiêm phòng vắc xin về UBND 

huyện (qua Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp) để tổng hợp. 

Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng vắc xin định kỳ cho đàn vật nuôi trên địa bàn 

huyện Ba Bể năm 2022, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành liên quan và 

UBND xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc./.  
 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT ;          

- Chi cục Chăn nuôi & Thú y tỉnh; 

- TT HU, TT HDND huyện 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể huyện;                           

- Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện; 

- Trung tâm dịch vụ NN huyện;                    

- TV BCĐ  PC đói, rét, dịch bệnh  cho VN và CT huyện; 

- Trung tâm Văn hóa ,TT & TT; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT (Bản giấy). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trung Ngọc Mẫn 

 

 

 


		2022-02-18T16:56:53+0700


		2022-02-18T16:59:53+0700


		2022-02-18T16:59:45+0700


		2022-02-18T16:59:45+0700


		2022-02-18T17:00:49+0700




