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KẾ HOẠCH
Tiêm vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục cho đàn trâu bò năm 2021
Căn cứ Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 21/5/2021 của UBND huyện
Mường Khương, kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục
cho trâu bò năm 2021.
Uỷ ban nhân dân thị trấn Mường Khương xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm
vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục cho trâu bò năm 2021 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
Tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục cho đàn trâu bò hiện
có trên địa bàn đảm bảo an toàn dịch bệnh, ổn định sản xuất chăn nuôi.
2. Yêu cầu
- Thành lập các tổ tiêm phòng, tổ chức tiêm phòng vắc xin triệt để,
theo hình thức cuốn chiếu, tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 90% tổng đàn, đảm bảo
an toàn cho người tiêm phòng và vật nuôi, tránh thất thoát, lãng phí vắc xin.
- Mỗi thôn, tổ dân phố tổ chức đóng từ 1-2 gióng, giá cố định trâu, bò
phục vụ cho công tác tập trung tiêm phòng.
II. Nội dung kế hoạch
1. Số lượng văc xin: 200 liều/05 thôn;
2. Tiến độ thực hiện
- Thời gian tổ chức tiêm phòng vắc xin: Buổi chiều từ 16h00 đến 20h;
thực hiện trong ngày 17/6/2021.
(Có lịch tiêm phòng chi tiết các thôn, TDP kèm theo).
3. Kinh phí thực hiện
- Ngân sách Tỉnh hỗ trợ 100% tiền mua vắc xin, tiền công tiêm phòng.
- Ngân sách thị trấn: Xem xét hỗ trợ chi phí đóng gióng, giá cố định trâu
bò (Mức hỗ trợ căn cứ vào khả năng cân đối của nguồn Ngân sách thị trấn).
III. Tổ chức thực hiện
1. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật: Trực tiếp xuống thôn,
TDP phối hợp với cán bộ phụ trách thôn chỉ đạo việc đóng gióng, giá cố định
trâu bò, thông báo kế hoạch, lịch tiêm phòng cho người chăn nuôi biết, tuyên
truyền người chăn nuôi chấp hành nghiêm việc tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn
trâu bò. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc phải kịp thời báo
cáo UBND thị trấn để chỉ đạo giải quyết.
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2. Thành lập tổ công tác tiêm phòng tại các thôn, TDP thành phần gồm:
Cán bộ phụ trách thôn, Khuyến nông viên, Công an viên, Trưởng thôn, Bí thư
chi đoàn và các thành phần hưởng phụ cấp trong thôn, TDP. Tổ công tác tiêm
phòng có nhiệm vụ tổ chức đóng gióng, giá cố định trâu bò, tuỳ điều kiện thực
tế tại thôn đảm bảo có ít nhất 01 gióng, giá cố định trâu bò; tuyên truyền vận
động nhân dân đưa trâu bò đến điểm tập trung để tiêm phòng. Lập danh sách các
hộ chăn nuôi không chấp hành tiêm phòng cho trâu bò báo cáo UBND thị trấn
để xử lý theo quy định.
3. Khuyến nông thị trấn, Thú y thị trấn: Tham mưu UBND thị trấn xây
dựng kế hoạch, lên lịch tiêm phòng đến từng thôn; hướng dẫn đóng gióng, giá cố
định đảm bảo chắc chắn, đúng yêu cầu kỹ thuật; liên hệ Trung tâm Dịch vụ nông
nghiệp huyện tiếp nhận vắc xin, sắp xếp thú y xã bạn, thú y tình nguyện tham
gia tiêm phòng tại thôn. Kết thúc tiêm phòng tổng hợp báo cáo kết quả bằng văn
bản, thực hiện quyết toán vắc xin theo quy định.
Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh Viêm da
nổi cục trâu bò năm 2021, yêu cầu các ban ngành, đoàn thể nghiêm túc triển khai
thực hiện./.
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