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KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng định kỳ cho đàn vật nuôi đợt II năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2022 của UBND 

huyện về việc tiêm phòng định kỳ cho đàn vật nuôi trên địa bàn huyện Bạch Thông 

năm 2022; 

Căn cứ Văn bản số 1546/UBND-TTDVNN ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân huyện Bạch Thông về việc triển khai tiêm phòng định kỳ cho đàn vật 

nuôi đợt II năm 2022; 

Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh cho đàn vật nuôi, tạo miễn dịch cho đàn vật 

nuôi, hạn chế lây lan dịch bệnh. UBND xã Vũ Muộn ban hành Kế hoạch tiêm 

phòng định kỳ cho đàn vật nuôi lần II năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Chủ động tạo kháng thể phòng chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm 

cho đàn vật nuôi, nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn 

gia súc, gia cầm, mang lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi. 

- Góp phần khống chế và tiến tới thanh toán một số bệnh truyền nhiễm nguy 

hiểm, góp phần vào việc phát triển chăn nuôi bền vững. 

- Nâng cao nhận thức cho người dân, để họ chủ động tự giác áp dụng các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. 

2. Yêu cầu: 

- Các Ban, ngành liên quan cần chỉ đạo sát sao trong việc triển khai tiêm vác 

xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi coi đây là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách và trách 

nhiệm của toàn dân, huy động toàn dân hưởng ứng tham gia tiêm phòng. 

- Các Ban, ngành, các trưởng thôn tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân 

chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và ý nghĩa của 

việc tiêm vác xin phòng bệnh để người dân hiểu và tự giác thực hiện. 

- Tiêm đúng chủng loại vác xin, đúng đối tượng vật nuôi cần tiêm. 

- Tỷ lệ tiêm phòng đối với đàn trâu, bò đạt 80% trong diện tiêm trở lên. 

- Đối với đàn chó, mèo đạt 85% trở lên so với tổng đàn. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Đối tượng tiêm phòng: 

- Vật nuôi khỏe mạnh cụ thể như sau: 

+ Vác xin THT Trâu, bò, bê, nghé tiêm từ 06 tháng tuổi trở lên. 

+ Tiêm vác xin LMLM cho bê, nghé tiêm từ 02 tháng tuổi trở lên. 

+ Chó tiêm phòng bổ sung những con chưa được tiêm trong đợt 1 từ 01 tháng 

tuổi trở lên.  



2. Phạm vi triển khai: 10 thôn trong toàn xã 

3. Các loại vac xin tiêm phòng: 

- Trâu, bò, bê, nghé tiêm vắc xin: Tụ huyết trùng, lở mồm long móng. 

- Chó, mèo tiêm vắc xin: Phòng bệnh dại. 

(Tiêm phòng Vắcxin cho lợn, dê và các loại gia cầm do nguồn kinh phí có hạn 

nên không có hỗ trợ vắc xin. Nhưng việc phòng bệnh là cần thiết nên đề nghị các 

thành viên trong BCĐ và các trưởng thôn tuyên truyền, vận động bà con tự mua 

vắc xin về tiêm).  

4. Liều lượng, đường tiêm: Theo hướng dẫn của nhà sản xuất vắc xin. 

5. Thời gian và lịch triển khai tiêm phòng Dại chó và trâu, bò 

Lịch tiêm phòng Dại chó, vácxin THT và LMLM cho Trâu, Bò 

Tt Tên thôn Thời gian tiêm 
Người thực 

hiện 

BCĐ xã phụ trách 

thôn 

1 Khuổi Khoang  Sáng 26/9/2022 Thú y viên Triệu Đức Tài 

2 Nà Khoang Sáng 27/9/2022 Thú y viên Hứa Thị Hiền 

3 Đon Quản Sáng 28/9/2022 Thú y viên Đinh Duy Khánh 

4 Đâng Bun Sáng 29/9/2022 Thú y viên Hoàng Ngọc Đoá 

5 Nà Kén Chiều 29/9/2022 Thú y viên Lường Văn Thông 

6 Tân Lập Sáng 30/9/2022 Thú y viên Ngân Đức Văn  

7 Còi Có Chiều 30/9/2022 Thú y viên Đinh Quang Duy 

8 Choóc Vẻn Sáng 01/10/2022 Thú y viên Đinh Như Phóng 

9 Tốc Lù Sáng 02/10/2022 Thú y viên Đinh Như Hoạt 

10 Lủng Siên Sáng 03/10/2022 Thú y viên Đinh Thị Mơ 

- Tiêm vác xin Viêm da nổi cục sẽ triển khai tiêm riêng sau khi đã tiêm phòng 

song 2 loại vác xin THT và LMLM.  

5.1. Tổ chức hội nghị, tuyên truyền 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm xã phối hợp với trưởng 

thôn trực tiếp tổ chức họp dân, tuyên truyền công tác tiêm phòng trên địa bàn thôn 

được phân công phụ trách xong trước ngày 24/9/2022. 

5.2. Giám sát sau tiêm phòng 

- Theo dõi đàn vật nuôi sau tiêm phòng, nếu phát hiện đàn vật nuôi phản ứng 

thì báo ngay cho Thú y viên để thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo an 

toàn cho vật nuôi. 

6. Chỉ tiêu cụ thể cho từng thôn như sau: 

Stt Thôn 
Trâu, bò 

THT LMLM 

1 Khuổi Khoang 14 14 

2 Nà Khoang 99 99 

3 Đon Quản 53 53 

4 Đâng Bun 37 37 

5 Tân Lập 36 36 

6 Nà Kén 11 11 

7 Còi Có 38 38 



8 Choóc Vẻn 53 53 

9 Tốc Lù 90 90 

10 Lủng Siên 70 70 

 Tổng  501 501 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Lệ phí tiêm phòng: 

Đối với tiêm phòng dại chó: 

Thực hiện theo Văn bản số 55/CNTY-QLDB&CN ngày 12/02/2021 của Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh về việc triển khai, thực hiện bảo hiểm tránh nhiệm 

dân sự đối với chủ nuôi chó. Quy định mức thu lệ phí tiêm phòng vắc xin Dại chó: 

15.000 đồng/con, trong đó cụ thể chi như sau: 

 

TT Mục chi 

Mức 

chi  

(đ/con) 

Diễn giải 

1 Phí bảo hiểm 9.500  

2 

Chi phí phục vụ 

tiêm phòng 

vắcxin 
5.500 

 

- Thú y viên 2.000 Trực tiếp tiêm 

- Trưởng thôn 1.500 Triển khai, vận động, ghi chép… 

- Cấp xã 900 
Vận chuyển vắc xin, triển khai, đôn đốc, khen 

thưởng 

- Cấp huyện 700 
Vận chuyển, bảo quản vắc xin, kiểm tra, tuyên 

truyền, khen thưởng…  

- 
Chi cục Thú y 

tỉnh 
400 

Tuyên truyền, quảng cáo, kiểm tra khen thưởng 

2. Đối với tiêm vắc xin phòng bệnh trâu, bò, lợn, gia cầm 

Căn cứ Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính 

Quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, khử trùng, tiêu độc cho động vật, chẩn 

đoán thú y và kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật; Quyết định số 50/QĐ-SNN 

ngày 06/3/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn về việc Quy định giá 

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

Hướng dẫn số 283/TY-KD ngày 25/8/2017 của Chi cục Thú y tỉnh Bắc Kạn Hướng 

dẫn, sử dụng tiền dịch vụ tiêm phòng động vật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như sau:  

a. Mức thu lệ phí dịch vụ tiêm phòng đối với chủ gia súc:   

- Trâu bò:  

+ Mũi tiêm đầu: 4.600 đồng/con/lần tiêm. 

+ Mũi tiêm thứ hai: 1.900 đồng/con/lần tiêm. 

b. Sử dụng lệ phí dịch vụ tiêm phòng: 



- Người trực tiếp tiêm được trích lại 54% số tiền dịch vụ tiêm phòng để chi cho  

công tiêm phòng, trang bị vật tư, xi lanh, kim tiêm, bảo hộ lao động, xăng xe,… 

- Ban chỉ đạo cấp thôn trích lại 30% số tiền dịch vụ tiêm phòng để chi cho  

công tác tuyên truyền, lập danh sách các hộ tiêm phòng, xăng xe,… 

- Ban chỉ đạo cấp xã trích lại 8% số tiền dịch vụ tiêm phòng để chi cho công tác 

chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, vận chuyển, bảo quản vắc xin,… 

- Ban chỉ đạo cấp huyện trích lại 8% số tiền dịch vụ tiêm phòng để chi cho  

công tác tuyên truyền, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, bảo quản vắc xin,… 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

- Các Ban, ngành, trưởng thôn tuyên truyền, vận động và triển khai kế hoạch 

đến từng hộ chăn nuôi và thống kê tổng đàn, số vật nuôi trong diện tiêm báo cho 

Thú y viên để chuẩn bị vacxin, tổ chức tiêm phòng tại địa bàn quản lý. 

- Các thành viên trong ban chỉ đạo phối hợp với trưởng thôn tuyên truyền về 

công tác tiêm phòng, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các thôn, bản triển khai tiêm 

phòng đúng thời gian quy định. 

- Lưu ý:  

Hộ dân nào cố tình không tiêm phòng cho đàn vật nuôi sẽ thực hiện ký Biên 

bản Cam kết chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh xảy ra, lây lan và bị xử lý vi phạm 

theo quy định; Nhà nước không hỗ trợ đối với các hộ không tiêm phòng cho đàn 

vật nuôi, khi có dịch bệnh xảy ra gây thiệt hại.   

Đối với tiêm phòng Dại chó: Thực hiện theo Hướng dẫn của Chi cục Thú y 

tỉnh và để đảm bảo bảo thời gian cho công tác tiêm phòng các thôn thông tin cho 

các hộ chăn nuôi chỉ đến tiêm các hộ đã đăng ký tiêm phòng với Trưởng thôn, nếu 

có phát sinh số lượng gia súc cần tiêm phòng thêm phải báo với Thú y viên ít nhất 

01 ngày trước ngày tiêm phòng để còn chuẩn bị vácxin.  

Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng định kỳ cho đàn vật nuôi đợt II năm 2022 

của UBND xã Vũ Muộn. Yêu cầu các Trưởng thôn và các Ban, ngành có liên quan 

nghiêm túc triển khai, thực hiện đúng Kế hoạch./.  

 
Nơi nhận: 

* Gửi bản điện tử: 
- TT Dịch vụ Nông nghiệp huyện; 

- TT ĐU, TT HĐND xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Thành viên BCĐ; 

*Gửi bản giấy: 

- Các Trưởng thôn; 

- Lưu VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đàm Thị Hành 
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