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KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng vacxin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020 
 
 

Thực hiện Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về việc Quy định về phòng, chống dịch động vật trên 

cạn;  Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh về việc phòng, 

chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2019-2025; Kế 

hoạch số 238/KH-UBND ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc 

Phòng, chống dịch bệnh động vật và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020; Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 03/02/2020 

của UBND huyện Quảng Xương về việc Phòng, chống dịch bệnh động vật và 

tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Quảng Xương năm 2020 

 Để chủ động phòng tránh, ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh cho đàn gia 

súc, gia cầm; Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương ban hành kế hoạch tiêm 

phòng vacxin cho đàn gia súc, gia cầm và phòng dại đợt 2 năm 2020 (Có phụ 

lục giao chỉ tiêu kèm theo) với các nội dung sau: 

 1. Mục đích, yêu cầu: 

 - Tiêm vacxin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm nhằm tạo miễn dịch chủ 

động bảo vệ đàn gia súc, gia cầm đối với dịch bệnh. 

 - Tiêm phòng bắt buộc 100% gia súc, gia cầm trong diện tiêm phòng; đảm 

bảo công tác tiêm phòng nhanh, gọn, đúng quy trình kỹ thuật. 

 - Tiến hành tiêm phòng khi đã chuẩn bị đầy đủ các loại vacxin, vật tư, 

dụng cụ. Lực lượng tham gia tiêm phòng phải được tập huấn kỹ thuật đầy đủ, 

đáp ứng yêu cầu công việc theo quy định. 

 - Thực hiện tốt công tác theo dõi, giám sát sau khi tiêm phòng; lập sổ sách 

để ghi chép đầy đủ, chính xác kết quả tiêm phòng. Có biện pháp xử lý kịp thời 

các trường hợp phản ứng sau khi tiêm. 

 Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người trong quá trình thực hiện tiêm phòng. 

 2. Nội dung kế hoạch tiêm phòng 

 2.1. Đối tƣợng tiêm phòng và các bệnh bắt buộc tiêm phòng: 

 2.1.1. Đối với đàn trâu, bò, dê: 

 Tiêm vacxin phòng bệnh Lở mồm long móng, vacxin tụ huyết trùng trên 

địa bàn toàn huyện. 

 2.1.2. Đối với đàn lợn 

 * Tiêm phòng các loại Vác xin: 

 - Tiêm vacxin phòng bệnh dịch tả lợn (DTL), tụ - dấu lợn (TDL) trên địa 

bàn toàn huyện. 



 - Tiêm vacxin Lở mồm long móng cho đàn lợn nái, đực giống, các loại 

lợn ở trại giống, trang trại, gia trại. Khi có dịch thực hiện tiêm phòng toàn bộ gia 

súc mẫn cảm với bệnh trong vùng có ổ dịch cũ và vùng bị uy hiếp. 

 - Tiêm phòng vacxin phòng bệnh Tai xanh lợn (PRRS): tiêm vacxin tai xanh 

cho lợn ở vùng nguy cơ cao, ổ dịch cũ, các trang trại, gia trại lợn nái, đực giống. 

 - Tiêm vacxin phòng bệnh Lepto, phó thương hàn lợn tại những vùng đã xảy ra dịch. 

* Thực hiện theo các phƣơng án sau: 

- Đối với các trang trại, gia trại, cụm chăn nuôi lợn 

Các trang trại, gia trại, cụm chăn nuôi lợn chủ động thực hiện tiêm phòng 

các loại vắc xin phòng bệnh theo quy định đảm bảo các điều kiện và yêu cầu 

sau: 

+ Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện phối hợp cùng UBND xã, thị 

trấn trước khi thực hiện tiêm phòng hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng, các biện 

pháp an toàn sinh học cho các chủ trang trại, cán bộ kỹ thuật, công nhân của 

trang trại, gia trại, cụm chăn nuôi. 

+ Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức 

tiêm phòng vắc xin cho các trang trại, gia trại, cụm chăn nuôi lợn. Trong đó xây 

dựng cụ thể thời gian tổ chức tiêm phòng; thời gian cung ứng vắc xin, vật tư cho 

các trang trại, gia trại, cụm chăn nuôi tự tổ chức tiêm phòng; bố trí cán bộ ban 

chỉ đạo xã, thôn, cán bộ thú y xã (có thể cả thú y huyện hỗ trợ trong trường hợp 

trọng điểm chăn nuôi) để giám sát, hướng dẫn tiêm phòng và cấp giấy chứng 

nhận tiêm phòng. 

+ Công tác cung ứng, vận chuyển, bảo quản vắc xin tại các điểm tiêm phải 

đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo yêu cầu an toàn sinh học, ngăn chặn 

lây lan dịch bệnh. Trong quá trình giao nhận vắc xin phải thực hiện nghiêm công 

tác tiêu độc khử trùng các loại dụng cụ, thùng đựng vắc xin, bên ngoài lọ vắc 

xin, người và phương tiên đều phải được phun tiêu độc khử trùng trước khi đem 

về trang trại, gia trại để tiêm (tùy điều kiện có thể pha thùng hóa chất sát trùng 

để nhúng sát trùng); trước khi đem vào khu trang trại để tổ chức tiêm phòng phải 

thực hiện để cách ly và tiêu độc khử trùng lại một lần nữa mới tổ chức tiêm 

phòng cho đàn lợn. 

- Đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ 

+ Đối với với các hộ chăn nuôi nhỏ lẽ, đan xen với khu dân cư không có 

điều kiện để tự tổ chức tiêm phòng được thì UBND các xã, thị trấn tổ chức các 

đội tiêm phòng để thực hiện theo hình thức cuốn chiếu như kế hoạch đã đề ra, 

đồng thời phải đảm bảo hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh. 

+ Các đoàn tổ chức tiêm phòng thực hiện đầy đủ quy định về phòng, 

chống dịch bệnh như mặc đầy đủ bảo hộ lao động, sát trùng bảo hộ lao động 

trước khi ra, vào hộ chăn nuôi; thực hiện thay kim tiêm, xi lanh cho mỗi hộ chăn 

nuôi, tuyệt đối không được sử dụng chung kim tiêm, xi lanh cho các đàn lợn của 

các hộ khác nhau; xilanh, kim tiêm, dụng cụ tiêm phòng sau khi sử dụng phải 

được đun sôi ít nhất 15 phút mới được sử dụng lại (không được sử dụng hóa 

chất để sát trùng). 



+ Toàn bộ các thành viên trong tổ tiêm phòng phải thực hiện nghiêm yêu 

cầu an toàn sinh học trong công tác tiêm phòng, thực hiên đúng quy trình kỹ 

thuật tiêm phòng theo quy định. 

 2.1.3. Đối với đàn gia cầm:  

 - Đối với cúm gia cầm: Thực hiện theo Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 

07/02/2020 về việc phòng, chống dịch và ứng phó với dịch bệnh cúm gia cầm 

trên địa bàn huyện. Tiêm vacxin cúm A/H5N6. 

 - Tiêm vacxin phòng các bệnh: Newcastle, dịch tả vịt, tụ huyết trùng gia 

cầm cho toàn đàn gia cầm. 

 2.1.4. Đối với đàn chó, mèo: 
 Tiêm vacxin phòng bệnh dại chó, mèo nuôi. 

2.1.5. Sau đợt tiêm phòng chính, thực hiện tiêm phòng bổ sung thường 

xuyên cho số gia súc, gia cầm chưa được tiêm phòng trong các đợt tiêm phòng 

chính và gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm mới phát sinh, đến tuổi tiêm phòng. 

 2.2. Tổ chức hội nghị triển khai: 

 * Cấp xã, thị trấn: Sau khi nhận được Kế hoạch tiêm phòng của huyện, 

các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm phòng 

cho đàn gia súc, gia cầm và phòng dại ở địa phương mình và nộp kế hoạch tiêm 

phòng của xã về UBND huyện qua (Phòng nông nghiệp và PTNT) trước ngày 

04 tháng 9 năm 2020. 

 2.3. Thời gian tiêm phòng: Từ ngày 07 tháng 9 năm 2020 đến ngày 27 

tháng 9 năm 2020. 

 2.4. Chuẩn bị vacxin, dụng cụ, hóa chất, phƣơng tiện phục vụ tiêm phòng. 

 - Phương tiện dụng cụ, hóa chất, bảo hộ lao động ... phải được chuẩn bị 

đầy đủ trước khi tổ chức tiêm phòng. 

 - Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện có kế hoạch mua vacxin, các loại vật 

tư, dụng cụ, hóa chất, .... để đáp ứng đảm bảo yêu cầu của công tác tiêm phòng theo 

quy định. Cung ứng cho các xã, thị trấn theo tiến độ thời gian tiêm phòng, đầy đủ số 

lượng và đảm bảo chất lượng. 

 2.5. Giám sát sau tiêm phòng: 

 Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện kết hợp với BCĐ tiêm phòng xã, 

thị trấn theo dõi gia súc, gia cầm sau tiêm phòng, nếu phát hiện gia súc, gia cầm 

phản ứng, thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn cho vật nuôi. 

 Thực hiện giám sát huyết thanh sau tiêm phòng và giám sát sự lưu hành 

của virus theo theo hướng dẫn của Chi cục chăn nuôi - Thú y tỉnh và Trung tâm 

dịch vụ Nông nghiệp huyện. 

 3. Tổ chức thực hiện. 

 3.1. Các phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện 

 * Phòng Nông nghiệp và PTNT: 

 - Là cơ quan tham mưu cho Ban chỉ đạo tiêm phòng, phòng chống dịch 

gia súc, gia cầm huyện có trách nhiệm triển khai kế hoạch, giao chỉ tiêu tiêm 

phòng cho các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện và phối hợp với các ngành, 

các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, phân công cán bộ bám sát cơ sở, chỉ đạo 

lực lượng chuyên môn thú y thực hiện đồng bộ công tác tiêm phòng.  



 - Cử lực lượng chuyên môn theo dõi giám sát quá trình tiêm phòng, đảm 

bảo tiêm phòng đạt , vượt chỉ tiêu giao và đúng quy trình. 

 - Thường xuyên kiểm tra đôn đốc phát hiện và báo cáo kịp thời những tồn 

tại yếu kém ®Ó tham mưu chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền xã, thị trấn hoàn thành kế 

hoạch tiêm phòng. 

 - Phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các ngành chức năng liên quan, tổ 

chức thực hiện tốt kế hoạch và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với UBND 

huyện và BCĐ tiêm phòng tỉnh. 

 - Tham mưu cho thường trực UBND huyện trích nguồn kinh phí hỗ trợ 

những gia súc, gia cầm xảy ra sự cố trong quá trình tiêm phòng.   

* Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện: 

- Phân công cán bộ xuống các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo công tác tiêm 

phòng. 

-Tổ chức tập huấn kỹ thuật tiêm phòng, cách bảo quản vacxin cho lực 

lượng tham gia tiêm phòng tại các xã. 

 - Tiếp nhận và cung ứng vacxin, vật tư đầy đủ, kịp thời phục vụ công tác 

tiêm phòng cho các xã, thị trấn. 

 - Hướng dẫn các biểu mẫu ghi chép, theo dõi gia súc, gia cầm tiêm phòng 

- ChØ ®¹o nh©n viªn thó y cÊp x·, tæ chøc c¸ nh©n hµnh nghÒ thó y trªn ®Þa 
bµn thùc hiÖn tiªm phßng ®óng quy ®Þnh. 

 * Phòng Y tế huyện: Phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT, chính 

quyền các cấp kịp thời xử lý các tình huống bất thường xảy ra trong thời gian 

tiêm phòng, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, sức khỏe cộng đồng. 

 * Phòng Tài nguyên và môi trường: Phối hợp với các phòng, ngành liên 

quan, chính quyền địa phương, hướng dẫn, đôn đốc làm vệ sinh, xử lý chất thải, 

bảo vệ môi trường. 

 * Phòng Tài chính kế hoạch: Chuẩn bị đủ kinh phí, phục vụ kịp thời các 

đợt tiêm phòng theo đúng quy định của nhà nước. 

 * Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm văn hóa, thể hao và du lịch 

huyện: 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; trách 

nhiệm của gia chủ trong việc tiêm phòng cho vật nuôi,... bằng các hình thức 

phong phú thiết thực, để nhân dân hiểu và tự giác, tích cực tham gia, thực hiện. 

 * Các phòng, ngành liên quan cấp huyện và đề nghị các tổ chức Đoàn thể 

– chính trị xã hội trên địa bàn huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao vận 

động đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân tích cực tham gia thực hiện kế 

hoạch tiêm phòng đợt 2 năm 2020 đạt kết quả tốt. 

 3.2. UBND các xã, thị trấn: 

 - Căn cứ vào kế hoạch của UBND huyện, xây dựng kế hoạch tiêm phòng của 

địa phương; củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo tiêm phòng; triển khai tiêm phòng theo 

đúng kế hoạch của UBND huyện. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm 

chính về kết quả tiêm phòng ở địa phương mình trước Chủ tịch UBND huyện. 



 - Tổ chức Hội nghị triển khai, giao ban, sơ kết, tổng kết, phân công trách 

nhiệm cụ thể cho từng thành viên BCĐ trong công tác chỉ đạo, giám sát, đôn đốc 

công tác tiêm phòng tại các thôn, xóm đảm bảo đạt kế hoạch và đúng quy trình. 

 - Thống kê đàn gia súc, gia cầm của địa phương chính xác, lập kế hoạch 

tiêm phòng hàng ngày và cả đợt, thông báo trước cho người chăn nuôi kế hoạch 

tiêm phòng để hộ chăn nuôi chủ động nhốt gia súc, gia cầm và tham gia bắt giữ gia 

súc, gia cầm. 

 - Huy động đủ lực lượng tham gia công tác tiêm phòng theo đúng quy 

trình kỹ thuật, ghi chép và báo cáo đầy đủ theo quy định. Tổ chức thực hiện 

công tác tiêm phòng triệt để cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn. 

 - Tiếp nhận vacxin, vật tư, hóa chất, .... phục vụ công tác tiêm phòng. 

 - Xử phạt nghiêm minh chủ gia súc, gia cầm không thực hiện tiêm phòng bắt 

buộc theo quy định tại Nghị định 90/2017 ngày 31/7/2017 của Chính phủ. 

 Chuẩn bị kinh phí hỗ trợ gia súc, gia cầm bị sự cố trong quá trình tiêm phòng. 

 Giao phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với Trung tâm dịch 

vụ Nông nghiệp huyện và UBND các xã, thị trấn, các ngành chức năng có liên 

quan đôn đốc, theo dõi hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch 

nêu trên và định kỳ báo cáo tình hình thực hiện về UBND huyện và BCĐ tỉnh. 

 Căn cứ vào kế hoạch tiêm phòng của huyện, yêu cầu Trưởng Ban chỉ đạo 

tiêm phòng các xã, thị trấn cử cán bộ thú y của đơn vị mình, lên Trung tâm dịch 

vụ Nông nghiệp huyện nhận vác xin, để tiêm phòng đồng loạt trên địa bàn 

huyện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/cáo);                                                     
- Sở NN&PTNT (B/cáo); 
- TT HU, HĐND, UBND huyện (B/c); 

- Ban chỉ đạo sản xuất huyện (T/hiện) 

- UBND các xã, thị trấn (T/hiện);                  

- MTTQ, các đoàn thể cấp huyện (P/hợp);  
- Lưu VP, NN. 

 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Dự 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIAO  CHỈ TIÊU TIÊM PHÒNG CHO ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM ĐỢT 2 NĂM 2020 

( Kèm theo kế hoạch số       /KH-UBND ngày     tháng       năm 2020) 

TT 
Đơn vị 

(xã) 

Chó, mèo nuôi 

(con) 

Trâu, bò 

(con) 

Lợn  

(con) 

Gia cầm 

(con) 

1 Quảng Trường 1,100 130 177 30,123 

2 Quảng Khê 725 128 86 20,000 

3 Tiên Trang 820 151 210 35,800 

4 Quảng Bình 1,150 89 147 26,000 

5 Quảng Phúc 607 112 150 16,000 

6 Quảng Ngọc 467 219 367 16,200 

7 Quảng Hòa 856 275 753 26,400 

8 Quảng Long 758 209 745 15,350 

9 Quảng Hải 800 122 651 10,350 

10 Quảng Thạch 404 106 81 6,800 

11 Quảng Giao 400 79 193 8,200 

12 Quảng Hợp 675 231 550 18,000 

13 Quảng Định 560 218 223 32,000 

14 Quảng Lộc 400 146 85 12,000 

15 Quảng Lưu 860 182 421 12,128 

16 Quảng Thái 360 68 97 3,280 

17 Quảng Nham 392 28 27 3,840 

18 Quảng Trạch 702 131 630 10,388 

19 Quảng Yên 750 250 520 7,400 

20 Quảng Ninh 910 86 240 13,800 

21 Quảng Đức 650 84 435 15,000 

22 Quảng Nhân 800 52 342 10,300 

23 Quảng Chính 1,140 84 344 12,200 

24 TT Tân Phong 1,260 230 741 39,400 

25 Quảng Trung 780 71 148 6,000 

26 Quảng Văn 750 206 720 16,000 

  Cộng: 26 19,076 3,687 9,083 422,959 
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