
    

 

UBND TỈNH QUẢNG TRI 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

Số:   1585 /SNN-KHTC 

V/v đăng ký số lượng vắc xin 

LMLM thuộc vùng đệm năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Quảng Trị, ngày  01   tháng 10  năm 2019 

   

  

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện: Hải Lăng, Triệu Phong, Cam Lộ, 

             Gio Linh, Vĩnh Linh, thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị. 

 

Thực hiện Quyết định số 476/QĐ-BNN-TY ngày 17/02/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở 

mồm long móng giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch số 3300/KH-UBND ngày 

17/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm 

long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020 (sau đây gọi 

là ‘‘Kế hoạch’’), theo đó hàng năm các địa phương thuộc vùng đệm trong Kế 

hoạch chủ động thống kê số lượng gia súc trên địa bàn trong diện tiêm phòng, tổng 

hợp nhu cầu về số lượng vắc xin sử dụng tiêm phòng định kỳ 2 đợt /năm. 

Để có cơ sở báo cáo, làm căn cứ tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết 

định bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch năm 2020, Sở Nông Nghiệp và Phát triển 

nông thôn đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các cơ quan liên 

quan của địa phương thực hiện một số nội dung sau: 

1. Báo cáo số lượng tiếp nhận và sử dụng vắc xin LMLM thuộc Kế hoạch 

năm 2019 (theo phụ lục 1 đính kèm). Tóm tắt kết quả đạt được, khó khăn, vướng 

mắc và đề xuất của địa phương liên quan đến việc tiếp nhận và sử dụng vắc xin 

trong thời gian tới. 

 2. Căn cứ vào Kế hoạch đã được phê duyệt và tổng đàn trâu, bò hiện có của 

địa phương, đăng ký nhu cầu số lượng vắc xin Lở mồm long móng sử dụng trong 

năm 2020 (theo phụ lục 2 đính kèm). 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã gửi báo cáo và đăng ký số lượng 

vắc xin Lở mồm long móng về Sở Nông nghiệp và PTNT qua Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y  (bản mềm qua địa chỉ email: chicucchannuoithuyquangtri@gmail.com) 

trước ngày 10/10/2019  để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài chính xem xét bố 

trí kinh phí mua vắc xin LMLM năm 2020./.  
 

Nơi nhận:                         
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (B/c); 

- Sở Tài chính (để P/h); 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 
 



Phụ lục 2: Bảng đăng ký số lượng vắc xin LMLM thuộc vùng đệm năm 2020 

(Kèm theo công văn số         /SNN-KHTC, ngày      10/2019 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT) 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN……………… 

Số:          /UBND-NN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        ……………….., ngày       tháng ….năm 2019 

 

BẢNG ĐĂNG KÝ SỐ LƯỢNG VẮC XIN  

LỞ MỒM LONG MÓNG NĂM 2020 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

1. Đăng ký nhu cầu sử dụng vắc xin LMLM năm 2020 
 

Số lượng gia súc thuộc diện  

tiêm phòng năm 2020 (con) 
Số lượng vắc xin (liều) 

Tổng số 
Trong đó 

Tổng số 
Trong đó 

Trâu  Bò Đợt 1/2020 Đợt 2/2020 

      

      

      

2. Cam kết chịu trách nhiệm 

Chịu trách nhiệm về số lượng vắc xin đã đăng ký. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 

 (Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 



Phụ lục 1: Bảng tổng hợp số lượng vắcxin đã được cấp và đã sử dụng năm 2019 

(Kèm theo công văn số       /SNN-KHTC, ngày     /10/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN……………… 

Số:          /UBND-NN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        ……………….., ngày       tháng ….năm 2019 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG VẮC XIN 

LỞ MỒM LONG MÓNG ĐÃ TIẾP NHẬN VÀ SỬ DỤNG NĂM 2019 

 

1. Số lượng vắc xin  sử dụng năm 2019:  

Đợt 1/2019 Đợt 2/1019 

Ghi chú 

Số lượng vắc xin  đã tiếp nhận (liều) 

Số lượng trâu 

bò được tiêm 

phòng (con) 

Số lượng vắc xin  đã tiếp nhận 

(liều) 
Số lượng trâu 

bò được tiêm 

phòng (con) Tổng số 

Trong đó 

Tổng số 

Trong đó 

Ngân sách tỉnh 

(70%) 

Ngân sách 

huyện (30%) 

Ngân 

sách tỉnh 

(70%) 

Ngân sách 

huyện 

(30%) 

         

         

2. Khó khăn, vướng mắc và đề xuất: 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 

 (Ký tên, đóng dấu) 
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