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Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.  

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh, Kế 

hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản năm 2019 trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang; 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-SNN ngày 

01/3/2019 Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2019; 

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và hoàn thành 

Kế hoạch của UBND tỉnh giao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị 

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan khối đoàn thể tỉnh phối hợp triển khai 

công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu – Đông năm 2019 với 

những nội dung chính sau: 

1. UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo công tác tiêm phòng 

cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu – Đông năm 2019: 

1.1. Công tác chỉ đạo, triển khai 

- Rà soát lại Kế hoạch tiêm phòng vụ Thu - Đông để đảm bảo Kế hoạch 

tiêm phòng sát với thực tế đàn gia súc, gia cầm hiện có trên địa bàn. 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật cấp huyện, thành 

phố, tổ chức hội nghị triển khai công tác tiêm phòng vụ Thu - Đông năm 2019 trên 

địa bàn, phân công cụ thể các thành viên Ban chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra 

giám sát và chịu trách nhiệm về kết quả tiêm phòng trên địa bàn được phân công. 

- Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể phối hợp với UBND các xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tăng cường tổ chức tuyên truyền sâu, rộng đến toàn 

thể nhân dân, hội viên, đoàn viên để mọi người nhận thức rõ ý nghĩa, tác dụng 

của việc tiêm phòng và trách nhiệm của chủ vật nuôi với cộng đồng từ đó tự 

giác, chủ động chấp hành tiêm phòng cho gia súc, gia cầm. 

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế thành phố, Trung 

tâm Dịch vụ nông nghiệp: Tham mưu tổng hợp, đăng ký số lượng từng loại vắc 

xin với Chi cục Chăn nuôi và Thú y; thực hiện và chỉ đạo công tác tiêm phòng, 

tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả tiêm phòng theo quy định. 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn: 

+ Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật cấp xã; xây 

dựng Kế hoạch và lịch tiêm phòng chi tiết đến từng thôn, xóm, bản, tổ nhân dân;  
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+ Tổ chức tuyên truyền sâu, rộng và cụ thể các cơ chế chính sách của tỉnh 

trong công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; các quy định về trách 

nhiệm của chủ vật nuôi và biện pháp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

thú y tới toàn thể nhân dân trên địa bàn. 

+ Phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo trực tiếp 

chỉ đạo triển khai, kiểm tra và đôn đốc thực hiện tiêm phòng, quản lý, sử dụng 

vắc xin theo đúng quy định, hoàn thành kế hoạch tiêm phòng được giao, trực 

tiếp tham mưu, đề xuất và xử lý các tình huống phát sinh trong tiêm phòng. 

+ Chỉ đạo các Trưởng thôn, bản, tổ nhân dân tổ chức họp nhân dân quán 

triệt Kế hoạch tiêm phòng của UBND cấp huyện, xã, lịch tiêm phòng, tuyên 

truyền cho nhân dân trong thôn, bản, tổ nhân dân về trách nhiệm của chủ vật 

nuôi trong việc phòng chống dịch bệnh và các loại bệnh phải tiêm phòng bắt 

buộc, cơ chế hỗ trợ của tỉnh trong tiêm phòng và vận động chủ vật nuôi ký cam 

kết thực hiện tiêm phòng, kết thúc vụ tiêm phòng công khai kết quả tại thôn, 

bản, tổ nhân dân để nhân dân kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện. Chịu trách 

nhiệm về kết quả tiêm phòng trên địa bàn. 

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm quản lý 

việc sử dụng vắc xin và xác nhận kết quả tiêm phòng trên địa bàn xã, phường, 

thị trấn. 

- Kết thúc vụ tiêm phòng UBND huyện, thành phố thẩm định kết quả tiêm 

phòng trên địa bàn gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

1.2. Thời gian thực hiện, số lượng gia súc, gia cầm tiêm phòng, các bệnh 

phải tiêm phòng bắt buộc 

Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-SNN, ngày 01/3/2019 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT và số lượng gia súc, gia cầm hiện có trên địa bàn, đề nghị UBND các 

huyện, thành phố rà soát xây dựng kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia 

cầm vụ Thu – Đông năm 2019 cụ thể, phù hợp đảm bảo các bệnh phải tiêm 

phòng bắt buộc đạt tỷ lệ tiêm phòng theo quy định. 

 1.3. Cơ chế hỗ trợ tiêm phòng  

- Đối với các hộ chăn nuôi thuộc huyện Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa: 

Được hỗ trợ vắc xin Lở mồm long móng tiêm phòng cho đàn trâu, bò. 

- Đối với các xã đặc biệt khó khăn, xã khu vực II, khu vực III: Hỗ trợ các 

loại vắc xin Tụ huyết trùng tiêm phòng cho đàn trâu, bò, lợn; vắc xin phòng 

bệnh Niu cát sơn (gồm cả vắc xin La sô ta) cho đàn gà; vắc xin phòng bệnh Dịch 

tả vịt cho đàn vịt. 

- Đối với các xã, phường, thị trấn không được hỗ trợ vắc xin: Chủ vật nuôi 

phải trả kinh phí mua vắc xin cho người trực tiếp tiêm phòng. 

- Tiền công tiêm phòng: Chủ vật nuôi phải trả công tiêm phòng cho người 

trực tiếp tiêm phòng theo quy định tại Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 của Bộ Tài chính. 
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2. Đề nghị các cơ quan khối đoàn thể tỉnh 

Tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 03/KH-UBND 

ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật, 

thủy sản năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố tổ 

chức tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên để thực hiện có hiệu 

quả công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu - Đông 2019; xử lý 

nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp không chấp hành tiêm 

phòng bắt buộc cho gia súc, gia cầm để dịch bệnh phát sinh, lây lan trên địa bàn. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị thuộc Sở 

Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-SNN ngày 01/3/2019 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT, Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2019, chủ động tổ 

chức triển khai thực hiện, cụ thể: 

3.1. Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

- Chủ động phối hợp với các ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố 

tăng cường công tác tuyên truyền, vận động chủ vật nuôi thực hiện công tác tiêm 

phòng và phòng chống dịch bệnh cho động vật. 

- Cung ứng đầy đủ vắc xin đảm bảo kịp thời theo đúng tiến độ tiêm phòng 

của UBND các huyện, thành phố. 

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

hợp, cung ứng kịp thời theo tiến độ tiêm phòng của các xã, phường, thị trấn; lập 

bảng biểu tổng hợp kết quả tiêm phòng đảm bảo đúng quy định; vắc xin được hỗ 

trợ đúng đối tượng được hưởng, tránh thất thoát, lãng phí. Hướng dẫn nhân viên 

chăn nuôi thú y xã, phường, thị trấn quản lý, sử dụng vắc xin; kỹ thuật tiêm 

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

- Kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo tiến độ 10 ngày một lần kết quả 

tiêm phòng trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định, báo cáo kịp thời những khó 

khăn, vướng mắc với Sở Nông nghiệp và PTNT để có các biện pháp chỉ đạo 

thực hiện. 

- Kết thúc vụ tiêm phòng, tổng hợp báo kết quả tiêm phòng, số lượng vắc 

xin đã sử dụng, số lượng vắc xin không thể tiêm hết trong các ngày tiêm phòng 

(nếu có) báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND tỉnh thanh, quyết 

toán vắc xin theo quy định. 

3.2. Trung tâm Khuyến nông  

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động các 

hộ chăn nuôi thực hiện tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. 

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

việc tuyên truyền, vận động và tổ chức triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc, 

gia cầm đảm bảo hiệu quả. 
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Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành phố 

và các sở, ngành, đoàn thể có liên quan phối hợp, chỉ đạo công tác tiêm phòng 

cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu - Đông năm 2019 đảm bảo hoàn thành Kế 

hoạch, góp phần bảo vệ gia súc, gia cầm phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (Phối hợp); 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Hội Nông dân tỉnh   

- Hội LHPNVN tỉnh        (Phối hợp);  

- Tỉnh đoàn Thanh niên  

- Báo Tuyên Quang 

- Đài PTTH tỉnh 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y  (Thực hiện); 

- Trung tâm Khuyến nông   

- Phòng KH – TC Sở; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

    

 

 

 

Nguyễn Đại Thành 
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