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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          

Số:         /UBND-NN&PTNT  Như Xuân, ngày        tháng 4 năm 2021 
V/v tăng cường chỉ đạo thực hiện 

tiêm phòng vắc xin gia súc, gia 

cầm đợt 1/2021 và tiêm phòng 

vắn xin Viêm da nổi cục trâu, bò 

trên địa bàn huyện. 

  

 

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 10/3/2021 của UBND huyện 
Như Xuân về tiêm phòng vacxin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2021; đến nay 
sau hơn 01 tháng triển khai thực hiện, tiến độ tiêm phòng vacxin cho đàn gia súc, 
gia cầm đợt 1/2021 trên toàn huyện đạt như sau: Vacxin dại chó mèo tiêm được 
7.430 liều, đạt 63% diện tiêm; Vacxin Tụ huyết trùng trâu bò tiêm được 3.750 liều, 
đạt 53% diện tiêm; Vacxin LMLM trâu bò tiêm được 3.775 liều, đạt 53% diện 
tiêm; Vacxin Dịch tả lợn tiêm được 3.010 liều, đạt 18,2% diện tiêm; Vacxin Tụ 
dấu lợn tiêm được 2.890 liều, đạt 17,5% diện tiêm; Vacxin cúm gia cầm H5N1 
tiêm được 83.400 liều, đạt 28,4% diện tiêm; Vắc xin Viêm da nổi cục trâu bò tiêm 
được 6.625 liều, đạt 93,4% diện tiêm (Chi tiết theo phụ lục). Nhìn chung các xã, 
thị trấn đã tích cực triển khai thực hiện tiêm phòng các loại vacxin cho đàn gia súc, 
gia cầm đợt 1/2021, tiêm phòng vắc xin viêm da nổi cục trâu bò đạt kết quả cao; 
tuy nhiên tiêm phòng vắc xin cho đàn lợn và gia cầm còn chậm, tỷ lệ tiêm đạt thấp;  
hiện nay còn một số xã chưa nhận vắc xin triển khai tiêm phòng cho đàn lợn và gia 
cầm như xã Cát Tân, Cát Vân, Thanh Xuân, Thượng Ninh; các xã Thanh Lâm, 
Xuân Hòa chưa triển khai tiêm vắc xin cho gia cầm. 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đang diễn biến rất 
phức tạp, dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu bò xảy ra trên đàn trâu bò của 48 hộ dân, 
tại 31 thôn, 9 xã trên địa bàn huyện (gồm các xã Xuân Bình, Bãi Trành, Tân Bình, 
Bình Lương, Thanh Hòa, Thanh Lâm, Thanh Quân, Thanh Phong, TT Yên Cát); 
bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, cúm gia cầm có nguy cơ bùng phát, lây lan rất cao. Để 
thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và tiêm phòng vacxin cho đàn gia 
súc, gia cầm đợt 1/2021, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, 
các phòng, đơn vị có liên quan tập trung thực hiện các nội dung sau: 

 1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

 + Khẩn trương đăng ký lượng vắc xin Viêm da nổi cục cho đàn trâu bò 
thuộc diện tiêm chưa được tiêm phòng về Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp, tổ chức 
tiêm phòng triệt để 100% diện tiêm; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa 
bàn quản lý, xử lý kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống dịch theo quy định; 
đồng thời thường xuyên rà soát, thực hiện tiêm phòng bổ sung cho đàn trâu bò còn 
lại chưa được tiêm phòng trong đợt 1. 

+ Tập trung chỉ đạo thực hiện tiêm phòng vacxin cho đàn gia súc, gia cầm 
đợt 1/2021 hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao xong trước 30/4/2021. 



+ Trang bị đầy đủ vật tư, dụng cụ cho công tác tiêm phòng như tủ lạnh bảo 
quản vacxin, xilanh tiêm phòng. Bảo quản, sử dụng có hiệu quả các loại vác xin 
theo quy định.  

+ Thực hiện tốt quy trình kỹ thuật và thủ tục hành chính trong công tác tiêm 
phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm theo hướng dẫn. 

+ Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền đối với công tác 
tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 

 2. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 

 + Chuẩn bị đầy đủ về vacxin, thuốc thú y, hoá chất và các vật tư cần thiết 
cung ứng cho các xã thực hiện công tác tiêm phòng đợt 1/2021 và tiêm phòng vắc 
xin Viêm da nổi cục cho đàn trâu bò. 

 + Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt quy trình kỹ 
thuật và thủ tục hành chính trong công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm 
đợt 1 năm 2021. 

 3. Phòng Nông nghiệp và PTNT: Theo dõi, đôn đốc thực hiện công tác tiêm 
phòng vacxin gia súc, gia cầm đợt 1/2021 và công tác phòng, chống dịch bệnh gia 
súc, gia cầm trên toàn huyện. 

  Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các nội dung 
nêu trên, nếu để dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp do chủ 
quan, lơ là trong chỉ đạo phòng, chống dịch và tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia 
cầm thì Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 
UBND huyện./. 

Nơi nhận:                                                                                    
- Như trên;                                                                                          

- Chủ tịch UBND huyện (b/c); 

- PCT kinh tế UBND huyện;  

- Các ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- Thành viên BCĐ huyện; 

- Phòng NN&PTNT, Trung tâm DVNN; 

- Lưu: VT. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Đức Đồng 
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