
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /KH-SNN Tuyên Quang, ngày     tháng 2 năm 2023 
  

 

KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2023 
 

Căn cứ Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh, Kế hoạch 

phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản tỉnh Tuyên Quang năm 2023; 

Căn cứ các Kế hoạch của UBND tỉnh: Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 

04/12/2019, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai 

đoạn 2019-2025; Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 28/8/2020 Phòng, chống bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2020-2025; Kế 

hoạch số 11/KH-UBND ngày 21/01/2021, thực hiện chương trình Quốc gia 

phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 

2021-2025; Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 05/4/2022 Phòng, chống bệnh Dại 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022 – 2030; Kế hoạch số 37/KH-

UBND ngày 25/02/2022, phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang, giai đoạn 2022-2030; 

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2023. 

Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, 

gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm tạo miễn dịch chủ động đối với dịch bệnh, đảm bảo cho đàn gia súc, 

gia cầm trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định. 

- Nâng cao nhận thức cho người chăn nuôi gia súc, gia cầm, cán bộ, chính 

quyền các cấp và các ngành có liên quan về công tác phòng bệnh cho vật nuôi 

theo quy định của Luật Thú y. 

2. Yêu cầu 

- Tiêm phòng bắt buộc 100% gia súc, gia cầm trong diện phải tiêm phòng tại 

thời điểm; đảm bảo công tác tiêm phòng nhanh gọn, đúng quy trình kỹ thuật. 

Tiêm phòng đúng chủng loại vắc xin, đúng đối tượng gia súc, gia cầm, đảm bảo 

kỹ thuật và an toàn cho người trực tiếp tham gia. 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người chăn nuôi chấp hành các 

quy định về phòng, chống dịch bệnh và ý nghĩa của việc tiêm phòng để chủ động 

thực hiện tiêm phòng cho gia súc, gia cầm. 

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

an toàn cho vật nuôi. Thực hiện thanh quyết toán vắc xin theo đúng thực tế và các 

quy định của nhà nước và của tỉnh. 



2 

 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Đối tượng, bệnh phải tiêm phòng bắt buộc bằng vắc xin 

- Đàn trâu, bò: Tiêm phòng bệnh Lở mồm long móng, bệnh Tụ huyết trùng và 

bệnh Viêm da nổi cục. 

- Đàn lợn: Tiêm phòng bệnh Dịch tả lợn, bệnh Tụ huyết trùng; riêng đàn 

lợn nái, Lợn đực giống tiêm phòng cả bệnh Lở mồm long móng. 

- Đàn dê: Tiêm phòng bệnh Lở mồm long móng. 

- Đàn gia cầm: Đàn gà tiêm phòng bệnh Niu-cát-xơn (gồm vắc xin La sô ta 

và vắc xin Niu cát xơn. Vắc xin La sô ta dùng cho gà dưới 02 tháng tuổi; vắc xin 

Niu cát xơn dùng cho gà 02 tháng tuổi trở lên); bệnh Cúm gia cầm; Đàn vịt tiêm 

phòng bệnh Dịch tả vịt, bệnh Cúm gia cầm. 

- Đàn chó, mèo: Tiêm phòng bệnh Dại. 

2. Thời gian thực hiện, số lượng gia súc, gia cầm tiêm phòng 

a) Thời gian tổ chức tiêm phòng 

- Tổ chức tiêm phòng 02 vụ chính trong năm gồm: Vụ Xuân - Hè (tháng 3, 

tháng 4), vụ Thu - Đông (tháng 9, tháng 10). 

- Tổ chức “Tháng cao điểm” thực hiện tiêm phòng để tập trung chỉ đạo, 

đôn đốc và triển khai thực hiện công tác tiêm phòng đạt hiệu quả cao nhất. 

+ Vụ Xuân - Hè: Từ 15/3 đến 15/4. 

+ Vụ Thu - Đông: Từ 15/9 đến 15/10. 

- Thực hiện tiêm phòng bổ sung thường xuyên cho số gia súc, gia cầm 

chưa được tiêm phòng trong đợt chính và số gia súc, gia cầm mới phát sinh thuộc 

đối tượng phải tiêm phòng.  

b) Số lượng gia súc, gia cầm dự kiến tiêm phòng/vụ năm 2023 

Số lượng gia súc, gia cầm trong diện tiêm phòng dự kiến là: 

TT Huyện, thành phố Trâu (con) Bò (con) Lợn (con) Gia cầm (con) Chó (con) 

Tổng cộng 72.760 32.966 457.353 4.949.100 95.904 

1 Sơn Dương 15.370 11.120 1.153.750 1.153.750 22.688 

2 Yên Sơn 10.258 7.419 1.425.450 1.425.450 20.625 

3 Hàm Yên 10.513 3.484 719.550 719.550 19.575 

4 Thành phố 2.500 3.107 290.550 290.550 9.007 

5 Chiêm Hoá 17.828 2.234 1.032.850 1.032.850 15.402 

6 Na Hang 8.294 2.974 167.700 167.700 5.654 

7 Lâm Bình 7.998 2.627 159.250 159.250 2.954 

3. Phạm vi, cơ chế hỗ trợ và kỹ thuật tiêm phòng 

a) Phạm vi tiêm phòng: Trên địa bàn toàn tỉnh. 

b) Cơ chế hỗ trợ các loại vắc xin tiêm phòng 

- Trên địa bàn toàn tỉnh: Hỗ trợ vắc xin tiêm phòng bệnh Lở mồm long 

tiêm phòng đàn trâu, bò, lợn nái, lợn đực giống của các hộ chăn nuôi, trang trại 

của hộ gia đình, cá nhân. 

- Đối với các xã có nguy cơ cao về bệnh Cúm gia cầm: Hỗ trợ vắc xin tiêm 



3 

 

phòng bệnh Cúm gia cầm. 

- Đối với các thôn đặc biệt khó khăn (thuộc xã khu vực I), xã khu vực II, xã 

khu vực III: Hỗ trợ vắc xin tiêm phòng bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò; bệnh Tụ 

huyết trùng trâu, bò, lợn; bệnh Dịch tả lợn; bệnh Niu cát sơn (bao gồm vắc xin 

Niu cát sơn và vắc xin La xô ta), bệnh Dịch tả vịt. 

+ Danh sách các thôn đặc biệt khó khăn (thuộc xã khu vực I), xã khu vực 

II, xã khu vực III thực hiện theo quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 

04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu 

vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021–2025 và Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Uỷ ban Dân 

tộc, phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021-2025). 

+ Các xã khu vực II, xã khu vực III được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 

được xác định là xã khu vực I (Điều 3, Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ), do đó chỉ có các thôn đặc biệt khó khăn mới được hỗ trợ vắc xin. 

c) Kỹ thuật tiêm phòng: Theo hướng dẫn của nhà sản xuất vắc xin và 

hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản. 

4. Lực lượng tham gia tiêm phòng 

 - Lực lượng tham gia tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tiêm phòng: 

Chính quyền, các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội ở địa phương (Mặt trận tổ quốc, 

Đoàn Thanh niên; Hội Phụ nữ; hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh...) 

 - Lực lượng tham gia chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tổ chức tiêm phòng: phòng Nông 

nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế thành phố; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, 

thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo kỹ thuật. 

 - Lực lượng trực tiếp tiêm phòng: Sử dụng lực lượng tại chỗ (nhân viên Chăn 

nuôi Thú y, Thú y viên thôn bản, người hành nghề Thú y trên địa bàn...), UBND cấp 

xã trưng tập những người có chuyên môn và có chứng chỉ hành nghề trên địa bàn 

tham gia vào công tác tiêm phòng. Mỗi xã, phường, thị trấn thành lập 1 - 2 đội (tổ) 

tiêm phòng, mỗi đội (tổ) có từ 3 - 5 người. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Nguồn ngân sách tỉnh: Hỗ trợ theo quy định tại Kế hoạch số 211/KH-

UBND ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh, Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia 

súc, gia cầm và thủy sản tỉnh Tuyên Quang năm 2023.  

2. Nguồn ngân sách các huyện, thành phố: Đề nghị Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố sử dụng ngân sách của địa phương để triển khai, tổ chức, hỗ trợ 

công tác tiêm phòng và xử lý các tình huống phát sinh trong tiêm phòng. 

3. Người chăn nuôi 

Chủ vật nuôi có trách nhiệm trả tiền mua vắc xin (không được hỗ trợ từ 

ngân sách) và tiền công tiêm phòng cho người trực tiếp tiêm phòng. 

Định mức tiền công tiêm phòng thực hiện theo khung giá quy định tại 

Thông tư số 283/2016/TT-BTC, ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo 

a) Công tác chỉ đạo: Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc, 

UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tổ chức thực hiện nghiêm túc và hiệu 

quả các Kế hoạch phòng chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm (Cúm gia cầm, 

Lở mồm long móng, Dịch tả lợn Châu Phi, Dại, Viêm da nổi cục, Thuỷ sản ...) đã 

được UBND tỉnh ban hành. 

b) Các cơ quan chuyên môn trực thuộc 

- Tham mưu xây dựng và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch tiêm phòng trên địa bàn 

huyện, thành phố; tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiêm phòng; kiện toàn Ban chỉ 

đạo phòng chống dịch, bệnh cấp huyện, giao nhiệm vụ cho từng thành viên trực tiếp 

chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc và có giải pháp triển khai tổ chức tháng cao điểm để tập 

trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tiêm phòng vụ Xuân - Hè (từ 15/3 đến 15/4/2023), 

vụ Thu Đông (từ 15/9 đến 15/10/2023) đảm bảo hoàn thành kế hoạch. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục Pháp luật về Chăn 

nuôi, Thú y và Thuỷ sản, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi 

phạm Pháp luật về Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản theo thẩm quyền. 

- Chủ động cung ứng các loại vắc xin không được hỗ trợ đảm bảo đáp ứng 

nhu cầu vắc xin phục vụ tiêm phòng trên địa bàn. 

c) Uỷ ban nhân dân cấp xã 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cấp xã để trực tiếp chỉ đạo 

triển khai, kiểm tra và đôn đốc thực hiện công tác tiêm phòng trên địa bàn. Xây 

dựng Kế hoạch tiêm phòng chi tiết đến từng thôn, xóm, bản, tổ nhân dân; huy 

động lực lượng và tổ chức thực hiện tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn gia súc, 

gia cầm đảm bảo hoàn thành Kế hoạch. 

- Phối hợp, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tập trung tổ chức tuyên truyền sâu, 

rộng đến toàn thể nhân dân ý nghĩa, tác dụng của việc tiêm phòng cho gia súc, gia 

cầm; cơ chế hỗ trợ tiêm phòng của tỉnh và tự giác, chủ động chấp hành; thường 

xuyên giám sát, kiểm tra công tác tiêm phòng, quản lý, sử dụng vắc xin, theo đúng 

quy định, xác nhận kết quả tiêm phòng trên địa bàn, chủ động tổ chức triển khai xử 

lý triệt để các tình huống phát sinh theo quy định. 

- Chỉ đạo trưởng các thôn, xóm, bản, tổ nhân dân tổ chức họp dân, quán 

triệt Kế hoạch tiêm phòng, lịch tiêm phòng, trách nhiệm của chủ vật nuôi trong 

việc tiêm phòng cho động vật; các loại bệnh phải tiêm phòng bắt buộc và ký cam 

kết thực hiện tiêm phòng; tổ chức thực hiện tiêm phòng theo Kế hoạch, công khai 

kết quả tiêm phòng tại thôn, bản, tổ nhân dân để nhân dân kiểm tra; chịu trách 

nhiệm về kết quả tiêm phòng trên phạm vi thôn, xóm, bản, tổ nhân dân.  

- Yêu cầu Chủ vật nuôi chấp hành tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho 

đàn gia súc, gia cầm theo quy định; nếu không chấp hành việc tiêm phòng và áp 

dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc cho vật nuôi theo quy định sẽ không 

được hưởng hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước khi có dịch bệnh và thiên tai xảy ra. 

2. Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản 

- Chủ động phối hợp với các ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, 
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thành phố tăng cường công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động người dân thực 

hiện tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đảm bảo hoàn thành Kế hoạch. 

- Cung ứng đầy đủ các loại vắc xin được cấp đúng tiến độ tiêm phòng của 

các huyện, thành phố. Hướng dẫn kỹ thuật bảo quản, sử dụng vắc xin, kỹ thuật tiêm 

và xử lý các tình huống phát sinh trong tiêm phòng. 

- Tổng hợp số lượng vắc xin đã sử dụng trong tiêm phòng theo quy định, kịp thời 

đề xuất các giải pháp để nâng cao tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và đề xuất xử 

lý đối với vắc xin được cấp còn dư thừa không thể tiêm hết trong ngày (nếu có). 

3. Trung tâm Khuyến nông 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp thường xuyên, hiệu quả 

với Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản và UBND các huyện, thành phố thực 

hiện công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện chăm 

sóc, nuôi dưỡng gia súc, gia cầm, các quy định về phòng, chống dịch bệnh cho gia 

súc, gia cầm, đặc biệt là tiêm phòng và vệ sinh thú y trong chăn nuôi.  

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố hướng 

dẫn, đôn đốc lực lượng cán bộ kỹ thuật của Trung tâm và nhân viên chăn nuôi thú y 

cấp xã trong việc hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình tiêm phòng; 

triển khai, hướng dẫn, đôn đốc công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. 

4. Đề nghị các sở, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh 

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức triển khai 

công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm; tuyên truyền vận động người dân, đoàn 

viên, hội viên thực hiện có hiệu quả công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm 

để người chăn nuôi tích cực, chủ động thực hiện nhằm phát triển chăn nuôi hiệu 

quả, bền vững; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố và các đơn 

vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành Kế hoạch tiêm 

phòng năm 2023. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh 

với Sở Nông nghiệp và PTNT để phối hợp giải quyết./. 
 

 
 KT. GIÁM ĐỐC 

 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (Báo cáo);  

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hùng 

- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, 

Thông tin và Truyền thông 

- Các Hội: Nông dân tỉnh, Cựu Chiến binh tỉnh, 

LHPHVN tỉnh 

- Tỉnh đoàn Thanh niên 

- Công an tỉnh 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Tuyên Quang 

- UBND các huyện, thành phố 

Phối 

hợp; 

- Giám đốc Sở (Báo cáo); 

- Các phó Giám đốc Sở; 

 

- Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản 

- Trung tâm Khuyến nông 

- Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở 

Thực 

hiện) 

- Trang website của Sở; 

- Lưu: VT, CNTYTS. 
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