
 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Sau hơn 2 tháng triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm 

năm vụ Thu năm 2019 nhưng kết quả tiêm phòng vẫn đạt rất thấp so với kế 

hoạch đề ra. Một số địa phương còn lơ là, chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo 

dẫn đến kết quả tiêm phòng đạt thấp. Tính đến ngày 14/10/2019, toàn tỉnh tiêm 

vắc xin LMLM trâu bò được 12.464 con, đạt 22,8% kế hoạch; tiêm vắc xin kép 

lợn được 21.800 con, đạt 25,56 % kế hoạch; tiêm bổ sung vắc xin tụ huyết trùng 

trâu bò được 6.592 con, tiêm bổ sung vắc xin Dại chó được 190 con; tiêm vắc xin 

cúm gia cầm được 149.278 con (xem phụ lục gửi kèm theo). 

Để công tác tiêm phòng vụ Thu năm 2019 đạt được kết quả theo kế hoạch 

và đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch, hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại do 

dịch bệnh gây ra, tạo điều kiện phát triển ngành chăn nuôi của tỉnh, Sở Nông 

nghiệp và PTNT đề nghị: 

1. UBND các huyện, thành phố, thị xã 

- Cần có các biện pháp chỉ đạo cụ thể để nâng cao kết quả tiêm phòng trên 

địa bàn; đưa nhiệm vụ tiêm phòng lồng ghép với nội dung xây dựng nông thôn 

mới và là chỉ tiêu thi đua, xếp loại cuối năm đối với xã, phường, thị trấn.  
- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn mở đợt cao điểm từ ngày 

15/10/2019 đến ngày 31/10/2019 chỉ đạo các thôn, bản, khu phố có tỷ lệ tiêm 

phòng đạt thấp tập trung thực hiện tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, để hoàn 

thành kế hoạch tiêm phòng vụ Thu năm 2019. Địa phương nào không hoàn thành 

kế hoạch thì Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã. 

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tăng cường công tác 

thông tin, tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm phòng, mối nguy hại của việc 

không tiêm phòng để xảy ra dịch bệnh; biểu dương những đơn vị thực hiện tốt, 

phê bình những đơn vị lơ là trong chỉ đạo và thực hiện công tác tiêm phòng cho 

đàn gia súc, gia cầm,... bằng các hình thức phong phú, thiết thực để người dân 

hiểu và tự giác thực hiện.  

- Đối với những hộ chăn nuôi trốn tránh việc tiêm phòng vắc xin cho vật 

nuôi phải xử lý theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 7, Nghị định số 

90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định về xử lý vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực thú y và không được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ của 

Nhà nước về chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm theo quy 

định. 

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y  

- Phối hợp các địa phương đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra công tác tiêm phòng. 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1671 /SNN-KHTC Quảng Trị, ngày  14  tháng  10  năm 2019 

V/v đẩy mạnh công tác tiêm phòng 

gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2019. 

 



- Cung ứng kịp thời đầy đủ số lượng, chủng loại các loại vắc xin theo kế 

hoạch và nhu cầu đăng ký của các địa phương, người chăn nuôi. 

- Chỉ đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh 

công tác tiêm phòng từ nay đến cuối năm 2019 nhằm nâng cao tỷ lệ tiêm phòng 

+ Phân công cán bộ chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai tiêm phòng ở các xã, 

phường, thị trấn; Tổng hợp kết quả tiêm phòng báo cáo cho UBND huyện, thành 

phố, thị xã những địa phương thiếu tích cực, thiếu kiên quyết trong việc triển 

khai và tổ chức tiêm phòng vụ Thu năm 2019. 

+ Đối với đàn lợn: Tập trung chỉ đạo tiêm triệt để vắc xin kép đạt 100% 

tổng đàn nhằm giúp cho việc xác định nhanh bệnh Dịch tả lợn châu Phi và giảm 

thiệt hại do phát bệnh tụ huyết trùng và phó thương hàn. 

+ Đối với trâu, bò: Tổ chức tiêm dứt điểm vắc xin LMLM kết thúc trước 

ngày 25/10/2019 đạt trên 80% tổng đàn, đặc biệt ở các vùng nguy cơ cao; Tiêm 

nhắc lại mũi 2 cho gia súc mới được tiêm lần đầu theo quy định. Tiếp tục rà soát 

danh sách tiêm phòng vụ Xuân 2019 để tổ chức tiêm phòng vắc xin tụ huyết 

trùng đạt trên 80% tổng đàn. 

+ Đối với đàn chó: Rà soát, tổ chức tiêm bổ sung vắc xin dại chó đạt 100% 

tổng đàn.  

+ Đối với gia cầm: Tổ chức tiêm vắc xin cúm gia cầm cho đàn gia cầm tại 

các trang trại, gia trại trên địa bàn. Tiêm nhắc lại mũi 2 sau 28 ngày. 

+ Phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo thú y cơ sở giám sát 

việc tiêm phòng tại các trang trại, gia trại chăn nuôi lợn sử dụng vắc xin từ các 

nguồn nội bộ, nguồn khuyến mãi từ các đại lý thức ăn chăn nuôi, nhân viên tiếp 

thị để tổng hợp số liệu báo cáo nhằm đánh giá đúng thực chất về công tác tiêm 

phòng trên địa bàn quản lý. 

3. Chủ vật nuôi 

- Chấp hành nghiêm túc việc tiêm phòng và thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh cho động vật; định kỳ tiêu độc khử trùng chuồng trại và trả phí 

theo quy định.  

4. Đề nghị các cấp hội, đoàn thể phối hợp tuyên truyền đến các hội viên 

nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành về công tác tiêm phòng và phòng, 

chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn; khuyến cáo người chăn 

nuôi thực hiện tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. 

Sở Nông Nghiệp và PTNT đề nghị các địa phương, các đơn vị liên quan 

quan tâm chỉ đạo, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc (báo cáo); 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Trung tâm Khuyến nông; 

- Đài PTTH, Báo Quảng Trị; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hội LHPN; Hội Nông 

dân, Đoàn TNCSHCM tỉnh; 

- Phòng NN&PTNT (Phòng Kinh tế) các huyện, TP, TX; 

- Lưu: VT, KHTC.   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Trần Thanh Hiền 



Phụ lục: Kết quả tiêm vắc xin cho gia súc, gia cầm vụ Thu 2019 

(Số liệu tính đến ngày 10/10/2019) 
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1 Vĩnh Linh 11.000 700 6,36 15.000 2.850 19,00 7.110 30 -   7.000 

2 Gio Linh 12.169 0 0,00 12.000 1.390 11,58 -  350 10 26.000 

3 TP Đông Hà 900 325 36,11 1.800 300 16,67 -  250 56 4.800 

4 Triệu Phong 4.800 20 0,42 20.000 7.710 38,55 -  1.350 -   26.900 

5 TX Quảng Trị  1.400 375 26,79 5.000 480 9,60 -  190 30 -   

6 Hải Lăng 4.000 2.925 73,13 20.000 7.240 36,20 -  2.450 94 84.578 

7 Cam Lộ 3.400 2.369 69,68 4.000 420 10,50 -  1.472 -   -   

8 Đakrông 7.000 800 11,43 2.000   0,00 -  -   -   -   

9 Hướng Hóa 10.000 4.950 49,50 5.500 1.410 25,64 -  500 -   -   

  Cộng 54.669 12.464 22,80 85.300 21.800 25,56 7.110 6.592 190 149.278 
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