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KẾ HOẠCH 
Tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu 2022 

 

Thực hiện Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND 

tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia 

cầm và động vật thủy sản năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 51/KH-SNN ngày 13/12/2021 của Sở Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn Hà Nam về phòng chống dịch bệnh động vật năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 22/02/2022 của UBND huyện Bình 

Lục về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 17/KH-CN&TY ngày 18/8/2022 của Chi cục Chăn 

nuôi và thú y tỉnh Hà Nam về tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm 

vụ Thu năm 2022; 

Uỷ ban nhân dân huyện Bình Lục xây dựng Kế hoạch tiêm vắc xin phòng 

bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu  năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

 1. Mục đích 

 Tiêm phòng vắc xin nhằm mục đích tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc, 

gia cầm để chống lại những tác nhân gây bệnh, giúp cho chăn nuôi phát triển, tạo ra 

những sản phẩm động vật có chất lượng tốt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 

góp phần bảo vệ sức khỏe con người và môi trường sinh thái, hạ giá thành trong 

chăn nuôi. 

 2. Yêu cầu 

- Mọi tổ chức, cá nhân có chăn nuôi gia súc, gia cầm phải nghiêm túc thực 

hiện việc tiêm phòng bắt buộc cho đàn gia súc, gia cầm theo quy định. 

- Việc tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2022 cần 

có sự tập trung chỉ đạo, đảm bảo nhanh, gọn, thực hiện đúng yêu cầu, kỹ thuật 

và đúng thời gian quy định, đạt tỷ lệ cao. 

- Đối với từng loại bệnh, từng loài vật nuôi tỷ lệ tiêm phòng phải đạt như sau: 

+ Bệnh Lở mồm long móng (LMLM): Đàn trâu, bò, dê, lợn nái, lợn đực 

giống tiêm phòng đạt tỷ lệ trên 80% tổng đàn.  
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+ Bệnh Tụ huyết trùng trâu, bò: Tiêm phòng đạt tỷ lệ trên 70% tổng đàn 

tại nơi có ổ dịch cũ, vùng có nguy cơ cao. 

+ Bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò: Tiêm cho trâu, bò đạt trên 80% tổng đàn. 

+ Bệnh Dịch tả lợn: Tiêm đàn lợn nái, lợn đực giống và lợn thịt tiêm phòng 

đạt tỷ lệ trên 70% tổng đàn.  

+ Bệnh Tụ huyết trùng, đóng dấu lợn: Tiêm phòng đạt tỷ lệ  70% tổng đàn. 

+ Bệnh Phó thương hàn lợn: Phấn đấu tiêm phòng đạt 70% tổng đàn. 

+ Bệnh Tai xanh: Tiêm cho đàn lợn trong diện phải tiêm phòng. 

+ Bệnh Dại trên đàn chó, mèo: Phấn đấu tiêm phòng đạt tỷ lệ trên 70% tổng đàn. 

+ Bệnh Cúm gia cầm, Niu-cát-xơn, Gumboro, Dịch tả vịt, Viêm gan siêu vi 

trung tiêm cho đàn gia cầm, thuỷ cầm tiêm phòng đạt 70 % tổng đàn. 

II. ĐỐI TƯỢNG GIA SÚC, GIA CẦM CẦN TIÊM PHÒNG 

Đối tượng tiêm phòng: Tất cả các loại gia súc, gia cầm khỏe mạnh đến 

tuổi tiêm phòng hoặc hết thời gian miễn dịch phải tiêm phòng bắt buộc theo quy 

định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân tỉnh.  

1. Đối với đàn trâu, bò, dê: 

 - Đàn trâu, bò: Tiêm phòng bệnh LMLM, bệnh Viêm da nổi cục, bệnh tụ 

huyết trùng. 

 - Đàn dê: Tiêm phòng bệnh LMLM và bệnh đậu dê. 

2. Đối với đàn lợn: Tiêm vắc xin phòng bệnh LMLM, tai xanh, dịch tả … 

cụ thể như sau: 

2.1. Tiêm vắc xin phòng bệnh LMLM: Tiêm phòng cho đàn lợn nái, lợn 

đực giống trong diện tiêm phòng.  

2.2. Tiêm vắc xin phòng bệnh dịch tả: Tiêm phòng cho tất cả các loại lợn 

khỏe mạnh trong diện tiêm phòng: lợn nái, lợn đực giống, lợn thịt và lợn con. 

2.3. Tiêm vắc xin  phòng bệnh phó thương hàn: Tiêm phòng cho lợn nái 

chửa từ tháng thứ 3 đến trước ngày đẻ 15 ngày, lợn con theo mẹ từ 21 ngày tuổi 

trở lên.  

2.4. Tiêm vắc xin phòng bệnh tai xanh: Tiêm phòng cho lợn con khỏe 

mạnh từ 14 ngày tuổi trở lên; lợn đực giống, lợn nái trước khi phối giống.  

3. Đối với đàn chó, mèo: 

Tiêm phòng cho tất cả các loại chó, mèo khỏe mạnh từ 2 tháng tuổi trở lên 

chưa được tiêm phòng hoặc hết thời gian miễn dịch.  

4. Đối với đàn gia cầm, thuỷ cầm: 

- Tiêm vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm; 
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- Tiêm phòng các bệnh khác cho đàn gia cầm, thủy cầm: 

+ Đàn gà: Tiêm phòng bệnh Newcastle, Tụ huyết trùng, Gumboro… 

+ Đàn thủy cầm vịt, ngan: Tiêm vắc xin phòng bệnh dịch tả vịt, viêm gan 

siêu vi trùng và bệnh tụ huyết trùng. 

III. KINH PHÍ TIÊM PHÒNG:  

- Đối với những loại vắc xin được tỉnh hỗ trợ: người chăn nuôi phải chi trả 

công cho người đi tiêm phòng. Cụ thể: 

+ Hỗ trợ vắc xin Lở mồm long móng: Tiêm phòng cho đàn trâu, bò, dê, lợn 

nái, lợn đực giống trên địa bàn toàn huyện. 

+ Hỗ trợ vắc xin Viêm da nổi cục: Tiêm phòng cho đàn trâu, bò. 

+ Hỗ trợ vắc xin Dịch tả: Tiêm phòng cho tất cả các loại lợn. 

+ Hỗ trợ vắc xin Dại: Tiêm phòng cho đàn chó, mèo. 

- Đối với các bệnh không được tỉnh hỗ trợ vắc xin, các hộ chăn nuôi phải 

chi trả kinh phí mua vắc xin và công tiêm phòng.  

- Riêng các trang trại nuôi gia công của các doanh nghiệp trên địa bàn 

huyện không được tỉnh hỗ trợ vắc xin, phải chủ động bố trí kinh phí tổ chức 

tiêm phòng cho đàn vật nuôi của mình. 

IV. THỜI GIAN TRIỂN KHAI: 

Thời gian tiêm phòng vụ Thu trong tháng 9 và tháng 10. 

- Từ ngày 30/8/2022 - 05/9/2022 UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai 

Kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2022 

với các xã, thị trấn. 

- Từ ngày 06/9-12/9 các xã, thị trấn xây dựng và triển khai kế hoạch tiêm 

phòng vụ Thu năm 2022 cho đàn vật nuôi của địa phương mình. 

- Ngày 12/9 các xã, thị trấn báo cáo tổng đàn gia súc, gia cầm và đăng ký 

số lượng vắc xin vụ Thu với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện. 

- Ngày 19/9/2022 các xã, thị trấn nhận vắc xin Dịch tả lợn, Dại chó, mèo; 

LMLM, VDNC tại kho của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện. 

- Từ ngày 20/9 - 20/10/2022 các xã, thị trấn tổ chức tiêm vắc xin phòng 

bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. 

- Ngày 24/10/2022 các xã, thị trấn báo cáo kết quả tiêm phòng về Ủy ban 

nhân dân huyện (qua Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện tổng hợp). 

* Tiêm phòng bổ sung trong các tháng 11,12 như sau: 

+ Tháng 11: Từ ngày 10 – 20 tháng 11. 

+ Tháng 12: Từ ngày 01 – 10 tháng 12.  
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* Lưu ý:  

- Trong quá trình tiêm phòng phải thực hiện đúng quy trình kỹ thuật tiêm 

phòng đối với từng loại bệnh, từng lứa tuổi gia súc, gia cầm… 

- Đối với tiêm phòng bệnh dại chó, mèo: Do tính chất nguy hiểm của bệnh 

đối với tính mạng con người các xã, thị trấn cần tăng cường công tác tuyên truyền, 

vận động để chủ vật nuôi hiểu và tự giác chấp hành tốt việc tiêm phòng. Đối với 

các hộ nuôi chó, mèo thuộc diện tiêm phòng nhưng không chấp hành, yêu cầu 

chính quyền địa phương lập biên bản và sử lý theo quy định của pháp luật. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

Để kết quả tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu năm 

2022 đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND các 

xã, thị trấn, các ban, ngành chức năng có liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện 

tốt một số công việc cụ thể như sau:  

1. UBND các xã, thị trấn: 

- Củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch bệnh tại các xã, thị trấn. Phân công trách nhiệm cụ thể đối với các thành 

viên Ban chỉ đạo; trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác 

tiêm phòng tại các thôn, xóm. Xử lý nghiêm các hộ chăn nuôi không tiêm phòng 

cho gia súc, gia cầm theo quy định. 

- Các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị, triển khai thực hiện 

kế hoạch tiêm phòng cụ thể sát với điều kiện thực tế, phù hợp với từng điạ phương. 

- Tổ chức rà soát, kiểm kê tổng đàn; số lượng gia súc, gia cầm trong diện 

tiêm phòng; đăng ký nhu cầu số lượng vắc xin đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng cho 

từng loại vật nuôi như nội dung kế hoạch với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 

huyện. Bố trí lực lượng tham gia tiêm phòng; chuẩn bị trang thiết bị vật tư phục 

vụ tiêm phòng, ghi chép và báo cáo tiến độ, kết quả tiêm phòng theo biểu mẫu 

đã quy định gửi về Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện vào 15 giờ chiều thứ 2 

hàng tuần. Hoàn thiện và nộp các biểu mẫu tiêm phòng đối với những loại vắc 

xin được nhà nước hỗ trợ sau 07 ngày kết thúc tiêm phòng. 

2. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp: 

Căn cứ Kế hoạch tiêm phòng vụ Thu của Chi cục Chăn nuôi và Thú y ra 

thông báo lịch và công tiêm phòng cụ thể tới các xã, thị trấn; Hướng dẫn kỹ thuật 

tiêm vắc xin, tiếp nhận, cung ứng đầy đủ các loại vắc xin cho các xã, thị trấn theo 

kế hoạch và thời gian đã định. Phân công cán bộ phối hợp với các phòng ban liên 

quan kiểm tra, đôn đốc, công tác tiêm phòng tại các xã, thị trấn. Tổng hợp kết quả, 

báo cáo tiến độ tiêm phòng vụ thu về UBND huyện.  
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3. Phòng Nông nghiệp & PTNT: 

Phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện thường xuyên kiểm 

tra, đôn đốc công tác tiêm phòng tại các xã, thị trấn, đề xuất các phương án xử lý 

khi có sự cố xảy ra trong quá trình tiêm phòng trên địa bàn. 

4. Các cơ quan liên quan: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao 

huyện, Đài phát thanh các xã, thị trấn phối kết hợp với các tổ chức chính trị xã hội 

(Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội CCB, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...) tăng cường 

công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thông 

báo kế hoạch, lịch tiêm vắc xin cụ thể cho từng loại gia súc, gia cầm trong diện 

phải tiêm phòng ở từng thôn xóm cho các hộ chăn nuôi biết để chủ động thời gian 

thực hiện; đồng thời động viên, khuyết khích các hộ chăn nuôi hiểu rõ tác dụng 

của việc phòng bệnh bằng vắc xin từ đó tự giác chấp hành việc tiêm phòng cho 

đàn vật nuôi của mình. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị báo cáo kịp 

thời về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp &PTNT, Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp) để kịp thời tháo gỡ./. 

 

  Nơi nhận 

- Sở Nông nghiệp & PTNT;                       
- TT huyện uỷ, HĐND;                       

- Lãnh đạo UBND huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 

- Các thành viên BCĐ huyện; 

- Các cơ quan có liên quan; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Đức 
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