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KẾ HOẠCH 

Triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc  

 trên địa bàn xã Chư Đang Ya năm 2022. 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 24/8/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Chư Păh về việc Kế hoạch triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc 

năm 2022. 

 Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch Triển khai tiêm phòng vắc xin cho 

đàn gia súc trên địa bàn xã Chư Đang Ya năm 2022 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

Tiêm phòng vắc xin tạo miễn dịch chủ động đối với bệnh Viêm da nổi cục, 

Lở mồm  long móng cho đàn trâu, bò; các bệnh Tụ huyết trùng cổ điển cho đàn 

lợn; tại các vùng nguy cơ cao phát sinh dịch bệnh, kết hợp với các biện pháp phòng 

bệnh khác như vệ sinh thú y, khử trùng tiêu độc… nhằm bảo vệ, phát triển sản xuất 

chăn nuôi, góp phần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

2. Yêu cầu: 

- Triển khai tiêm phòng phải đồng bộ, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có 

liên quan. Tuyên truyền, vận động được hộ chăn nuôi tích cực tham gia thực hiện. 

- Tổ chức thực hiện đúng theo kế hoạch, đúng đối tượng, địa điểm, đạt tỷ lệ 

và hiệu quả cao; Hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra.  

- Triển khai tiêm phòng phải đảm bảo hiệu quả, không để lãng phí, thất 

thoát. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI: 

1. Công tác tuyên truyền:  

Tuyên truyền rộng rãi cho người dân chăn nuôi về mục đích ý nghĩa, lợi ích 

kinh tế của việc tiêm vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi và tác hại của các loại dịch 

bệnh nguy hiểm, không có thuốc điều trị đặc hiệu. Thực hiện tuyên truyền trong 

các cuộc họp thôn, làng  và các buổi sinh hoạt hội viên, đoàn viên của các đoàn 

thể, các lớp tập huấn, băng rôn tuyên truyền tại nhà văn hóa các thôn làng và các 

điểm tập trung đông người người dân dễ nhìn, và dễ đọc… 

2. Số lượng vắc xin, thời gian, địa điểm, đối tượng tiêm phòng: 

2.1 Vắc xin Tụ huyết trùng: 
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- Chủng loại: Vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò chủng P52 kèm theo thuốc 

chống phản ứng Navet Cafein.  

- Số lượng: 1.000 liều vắc xin và thuốc chống phản ứng. 

- Địa điểm: 7/7 Thôn, làng. 

- Thời gian: Từ ngày 07/11 đến ngày 07/12/2022. 

- Đối tượng: Trâu, bò khỏe mạnh thuộc diện tiêm phòng. 

2.2 Vắc xin Viêm da nổi cục: 

- Chủng loại: Vắc xin Viêm da nổi cục trên trâu bò, bệnh dại chó. 

- Số lượng: 1.600 liều viêm da nổi cục, 50 liều vắc xin dại chó.  

+ Vắc xin : Viêm da nổi cục trên trâu bò 1.600 liều, vắc xin dại chó 50 liều. 

- Địa điểm: 7/7 Thôn, làng. 

- Thời gian: Từ ngày 16/9 đến ngày 29/9/2022 

- Đối tượng: Trâu, bò khỏe mạnh thuộc diện tiêm phòng. 

2.3 Vắc xin Lở mồm long móng: 

- Chủng loại: Vắc xin Lở mồm long móng Type O và A. 

- Số lượng: 4.400 liều. (02 đợt) 

+ Vắc xin : Lở mồm long móng  1000 liều. 

- Địa điểm: 7/7 Thôn, làng. 

- Thời gian: Từ ngày 03/10 đến ngày 04/11/2022 

- Đối tượng: Trâu, bò khỏe mạnh thuộc diện tiêm phòng. 

3. Đơn vị thực hiện: Uỷ ban nhân dân xã Chư Đang Ya. 

4. Nhân lực tiêm phòng:  

Cán bộ Thú Y chịu trách nhiệm đi tiêm.  

5. Phương thức triển khai:   

- Triển khai đồng loạt tại  7/7 thôn, làng trên địa bàn xã;  

  - Sau khi tổ chức tiêm phòng , khi đi tiêm thôn nào, cán bộ thú y sẽ có thông 

báo cụ thể với thôn trưởng thôn đó. 

   III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:  

  Thực hiện theo Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 24/8/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện Chư Păh về việc Kế hoạch triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn 

gia súc năm 2022. 

 

 



3 
 

 

 

   IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:    

- Đề nghị Ban nhân dân các thôn, làng, thông tin, tuyên truyền trên hệ thống 

truyền thanh của địa phương để nâng cao nhận thức của người dân về công tác 

phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; 

- Thông báo cho người chăn nuôi thời gian tiêm phòng để hộ chăn nuôi chủ 

động phối hợp, thực hiện; Quản lý chặt chẽ vắc xin được hỗ trợ đảm bảo đúng đối 

tượng theo quy định;  

Trên đây là Kế hoạch Triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc trên địa 

bàn xã Chư Đang Ya năm 2022. Yêu cầu Ban nhân dân các thôn, làng phối hợp 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- BND 07 thôn, làng 

- Lưu: VP.                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Nội 
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