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 ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ PHÚC YÊN 
 

 

Số:              /UBND-KT 
 

 

 V/v tiêm phòng vắc xin cho gia súc, 

gia cầm và phun khử trùng, tiêu độc 

đợt 1 năm 2021  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  

Phúc Yên, ngày       tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - Các phòng, ban, đơn vị thành phố; 

 - UBND các xã, phường. 
ơ  

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 31/3/2021 của UBND thành phố 

Phúc Yên về việc tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc môi 

trường chăn nuôi năm 2021. 

Căn cứ Văn bản số 837/SNN&PTNT-CN&TY ngày 04/5/2021 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc về việc tiêm phòng vắc xin, phun khử trùng tiêu độc môi 

trường chăn nuôi đợt 1 năm 2021. 

Để triển khai thực hiện tốt công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia 

cầm và phun khử trùng tiêu độc (KTTĐ) chuồng trại, môi trường chăn nuôi đợt 

1/2021 trên địa bàn thành phố. UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên 

quan, UBND các xã, phường triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phòng Kinh tế: 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan, cơ quan chuyên môn 

triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ. Trong quá trình triển 

khai, đề nghị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid - 19 theo quy định. 

- Thành lập các Tổ chỉ đạo công tác tiêm phòng kiểm tra, giám sát, đôn đốc 

công tác triển khai tiêm phòng vắc xin, phun KTTĐ môi trường chăn nuôi tại các xã, 

phường; kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc xảy ra trong quá trình tổ chức, thực 

hiện. 

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn đăng ký số lượng vắc xin tiêm phòng, hóa 

chất phun KTTĐ trên địa bàn thành phố; giám sát, quản lý chặt chẽ vật tư, vắc xin, 

hóa chất KTTĐ được hỗ trợ từ ngân sách, không để thất thoát, lãng phí. 

- Dự trù kinh phí tổ chức thực hiện qua phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định 

trình UBND thành phố quyết định. 

- Tổng hợp, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện cho các cấp theo quy định. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch:  

Căn cứ theo Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 31/3/2021 của UBND thành 

phố Phúc Yên về việc tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc 

môi trường chăn nuôi năm 2021, thẩm định kinh phí trình UBND thành phố phê 

duyệt. 
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3. Trạm Chăn nuôi & Thú y  

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức đoàn thể thành 

phố tuyên truyền về công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, khử trùng tiêu 

độc và các cơ chế chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến người chăn nuôi; 

- Phân công cán bộ phụ trách địa bàn thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn 

đốc đến cơ sở, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc về kỹ thuật trong quá 

trình thực hiện. 

- Phối hợp với phòng Kinh tế nhận đầy đủ vắc xin, hóa chất khử trùng tiêu 

độc, đảm bảo chất lượng, đúng chủng loại, cấp phát kịp thời cho các xã, phường. 

Hướng dẫn bảo quản, sử dụng, vắc xin, hóa chất khử trùng tiêu độc tránh thất thoát, 

lãng phí; hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ và hồ sơ thanh quyết toán theo đúng quy 

định. 

- Tổng hợp, báo tiến độ, kết quả hàng ngày về UBND thành phố (qua phòng 

Kinh tế) để tổng hợp báo cáo các cấp theo quy định. 

4. Trung tâm VHTT&TT: 

Tổ chức thông tin, tuyên truyền về công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia 

cầm, khử trùng tiêu độc và các cơ chế chính sách hỗ trợ của Nhà nước trên địa bàn 

để người chăn nuôi chủ động phối hợp thực hiện. 

5. UBND các xã, phường: 

- Xây dựng Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm và phun 

KTTĐ môi trường chăn nuôi đợt 1/2021 trên địa bàn, đảm bảo tổ chức, thực hiện 

hiệu quả, đúng tiến độ theo qui định. 

- Thời gian triển khai tiêm phòng, phun KTTĐ: Từ ngày 06/5/2021 đến hết 

ngày 31/5/2021; căn cứ vào thực tế triển khai tại địa phương, các xã, phường có thể tổ 

chức phun KTTĐ cùng với thời gian tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm; 

- Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và treo băng rôn tuyên 

truyền để người dân nắm được thời gian, địa điểm, loại vắc xin tiêm phòng cho từng 

loại gia súc, gia cầm; hiểu rõ cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh; ý nghĩa, tác dụng 

của công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm và khử trùng, tiêu độc 

chuồng trại, môi trường chăn nuôi, từ đó tích cực thực hiện (có bài phát thanh kèm 

theo). 

- Thành lập các Tổ tiêm phòng của xã, phường đảm bảo thực hiện về chuyên 

môn, tiến độ tiêm phòng theo Kế hoạch của UBND thành phố. Tùy theo điều kiện 

thực tế, tổ chức hình thức tiêm phòng cho phù hợp, ưu tiên thực hiện theo hình thức 

cuốn chiếu. 

- Lập danh sách tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm, phun khử trùng 

tiêu độc môi trường chăn nuôi đảm bảo chính xác, cụ thể số lượng gia súc, gia cầm 

thực tế được tiêm phòng và hộ chăn nuôi được phun KTTĐ theo quy định. Không 

được ký thay, ký khống. 
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- Thu hồi vỏ lọ các loại vắc xin, hóa chất sử dụng ngay trong 05 ngày kể từ 

ngày kết thúc đợt tiêm phòng và phun KTTĐ để tổ chức tiêu hủy đảm bảo vệ sinh 

môi trường. 

- Chủ động sử dụng nguồn kinh phí của địa phương hỗ trợ cho công tác tiêm 

phòng gia súc, gia cầm, khử trùng tiêu độc trên địa bàn đảm bảo theo quy định. 

- Quản lý chặt chẽ các loại vật tư, vắc xin, hóa chất, kinh phí hỗ trợ công tác 

tiêm phòng từ ngân sách và các hộ chăn nuôi đóng góp, không để thất thoát, lãng 

phí; Tổng hợp, lập hồ sơ quyết toán số lượng vắc xin, hóa chất và vật tư đã sử dụng 

để hỗ trợ theo quy định. 

- Hàng ngày tổng hợp báo cáo tiến độ tiêm phòng vắc xin, phun khử trùng tiêu 

độc môi trường chăn nuôi về UBND thành phố (qua Trạm Chăn nuôi & Thú y) để 

tổng hợp báo cáo UBND thành phố theo quy định. 

6. Đề nghị các phòng, ban liên quan, các Đoàn thể thành phố: 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, nhân viên cơ 

quan, đoàn viên, hội viên trong hệ thống hưởng ứng thực hiện tốt kế hoạch. 

UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND các xã, 

phường triển khai tổ chức thực hiện tốt nội dung trên./. 

Nơi nhận: 

- TTTU, TTHĐND TP (b/c); 

- Sở NN&PTNT; 

- CPCT, CPVP UBND TP; 

- Như trên; 

- Trạm CN&TY TP; 

- Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Trọng Lợi 
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BÀI PHÁT THANH 
TUYÊN TRUYỀN VỀ TIÊM PHÒNG VẮC XIN GIA SÚC, GIA CẦM  

VÀ KHỬ TRÙNG TIÊU ĐỘC ĐỢT 1/2021 

(Kèm theo Văn bản số:      /UBND-KT ngày    tháng 5 năm 2021) 
 

 

Tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc môi trường 

chăn nuôi là biện pháp chủ động, tích cực, hiệu quả để phòng, chống các bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm ở vật nuôi; đặc biệt vắc xin an toàn đối với gia súc, gia 

cầm, kể cả gia súc đang mang thai và gia cầm đang đẻ trứng; vắc xin còn tạo miễn 

dịch qua nhau thai, qua trứng, sữa cho gia súc, gia cầm sinh ra từ con mẹ đã được 

tiêm phòng.  

 Đợt 1/2021, toàn thành phố tổ chức tiêm phòng 06 loại bệnh: Một là bệnh 

Cúm gia cầm; Hai là bệnh Lở mồm long móng (LMLM) gia súc; Ba là bệnh Tai 

xanh ở lợn; Bốn là bệnh Dịch tả lợn; Năm là bệnh Tụ huyết trùng trâu, bò; Sáu là 

bệnh Dại ở chó, mèo và phun khử trùng tiêu độc chuồng trại môi trường chăn 

nuôi tập trung.   

Ngân sách nhà nước hỗ trợ:   

- 100% tiền mua các loại vắc xin: Cúm gia cầm để tiêm phòng cho đàn gà của 

các hộ có quy mô chăn nuôi từ 3.000 con trở xuống và đàn vịt, ngan trên địa bàn 

tỉnh; vắc xin LMLM typ O&A, vắc xin Tụ huyết trùng để tiêm phòng cho đàn trâu, 

bò; vắc xin Tai xanh, Dịch tả và LMLM typ O tiêm phòng cho đàn lợn nái, lợn đực 

giống. 

- Hỗ trợ kinh phí mua hoá chất phun khử trùng, tiêu độc chuồng trại, môi 

trường chăn nuôi. Định mức 0,05 lít/hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

Hộ chăn nuôi phải trả tiền:  

Công tiêm phòng các loại vắc xin nói trên và công phun khử trùng tiêu độc. 

Riêng đối với tiêm phòng vắc xin Dại cho chó, mèo người chăn nuôi phải trả tiền 

vắc xin và công tiêm.  

Để công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm và phun khử trùng, 

tiêu độc đảm bảo hiệu quả: 

Đề nghị các hộ chăn nuôi: Đăng ký số lượng gia súc, gia cầm với Trưởng 

thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố, Nhân viên thú y cấp xã để được tiêm phòng; dắt trâu, 

bò; mang chó, mèo đến điểm tiêm phòng tập trung của địa phương; nhốt, cố định gia 

súc, bắt giữ gia cầm khi cán bộ Thú y đến tiêm phòng; vận động bà con trong thôn, 

xóm cùng chấp hành tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi của gia đình mình. Thực 

hiện tiêm phòng đầy đủ vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm của gia đinh không làm 

phát sinh, lây lan dịch bệnh cho đàn vật nuôi. 

(Căn cứ một số nội dung trên UBND cấp xã viết bài phát thanh cho phù hợp 
với điều kiện của từng địa phương đảm bảo công tác tuyên truyền trong chiến dịch 

tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc môi trường chăn 
nuôi đợt 1/2021 đạt hiệu quả). 
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