
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VItT  NAM 
TH!  xA CU'A LO Dc 1p - Tti' do - Hinh phñc 

S: /UBND - KT Ci'ca Lô, ngày tháng 3 nárn 2022 

V/v trin khai cong tác tiêm 
phông dan vt nuôi vii xuân 2022 

KInh gri: 
- Thu tru&ng các phông, ban, dan vj cp thj có lien quan; 
- Chu tich  UBND các phu'ô'ng. 

Thixc hiên Cong van s 905/UBND.NN ngày 15/02/2022 cüa UBND tinh Ngh 
An ye vic tp trung chi dto cong tác tiêrn phông cho dan gia süc, gia cam närn 2022; 
Cong van so 144 /CNTY-QLDB, ngày 03/3/2022 cüa Chi ciic Chän nuôi và Thiii y ye 
triên khai cong tác tiêrn phông vAc xin và chInh sách ho trçY trong 1Tnh vrc th y; Kê 
hoch so 3 1/KH-UBND ngày 24/2/2022 cüa UBND thj xã Cüa Lô ye phông chông djch 
bnh gia süc, gia cam và thüy san nàrn 2022. Dê chu dng phông, chOng djch bnh cho 
dan vt nuôi vii xuân nãrn 2022. UBND thj xã yêu câu Tru'Ong các phông, ban, dan vi 
lien quan, Chñ tjch UBND các phu'ông triên khai rnt so ni dung sau: 

1. UBND các phuông 
- Xây dirng kê hoch và tO chirc tiêm phông cho dan gia süc, gia cam vi xuân 

trên dja bàn phii h9'p vói diêu kin thrc tê. Tiêrn phông các bnh truyên nhiêrn bat 
buc theo Thông ttr so 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 cüa B Nông 
nghip và PTNT, quy djnh ye phông chông djch bnh dng vt trCn cmn. 

-Tang cuing cOng tác tuyên truyên trên h thông phát thanh phuông, khOi ye 
1çi Ich cua vic tiêrn phông, dôi tuçYng tiern, loti vàc xin, thô'i gian tiêrn, trách 
nhim cüa ngui chàn nuOi trong tiêrn phông gia siic, gia cam dê ngui dan hung 
üng, phôi hcp thirc hin. 

- Xir phat nghiêm nhüng to chüc, cá nhân không chap hành tiêrn phông vc 
xin các bnh bat buc cho dan vat nuOi theo quy djnh (theo diêu 7, chu'ang II ti 
Nghj djnh 90/201 7/ND-CP ngây 31/7/2017 vi phrn quy djnh ye phông chông djch 
bnh dng vt tren can). Ngoài ra, các h khOng chap hành tiCm phông vãc xin các 
bnh bat buc theo quy djnh, nêu djch xây ra buc tiêu hüy se không du'çc hu&ng 
chInh sách h trq cüa nhà nu6c. 

- Giao Thu y phuông phôi hp can b khôi tO chuc cOng tác tiern phông cho 
dan vat nuôi kjp thai và chat lugng. Khi gia suc xây ra phán ung chet do tiem 
phông väc xin, UBND các phung báo ngay cho can b Trung tarn djch vi nOng 
nghip dê xr l', giárn sat, hu'Ong dn lam hO so' h trg theo quy djnh. 

- Xern xét bô trI trIch ngân sách h trçi kinh phi phiic vii cOng tác tiêrn phông 
cho dan vt nuôi vii xuân trCn dja bàn dt hoc vu'Q't chi tiêu giao. 

- Chü tjch UBND các phu'è'ng chjii trách nhirn tru'ó'c UBND thj xâ ye kt 
qua tiêm phông vv xuân närn 2022. 

* Tiêm phông các 1oii vac xin bat buc tiêrn: 
+ Trâu bO: tiêrn phông Tii huyêt triing, Viêrn da nOi cçic. 



Vö Van Hung 

+ Lgn: tiêm phông bnh Tii huyt tr1ing và Dch tá 1cm. 
+ Chó, mèo: tiêm phông väc xin Dui. 

* Dôi vi vac xin tir nguyen: Tiêrn vãc xin Ciiim gia cam (the dng lirc cao), 
Newcastle; Tai xanh, L mom long móng... 

- Thèi gian tiêm phông: triên khai ttir 15/3/2022 den 15/4/2022 
+ Tü 15/3 - 27/3/2022: Tiêm phông Viêm da nôi ciic Trâu bô vâ Tii huyêt 

trñng-Djchtãlcin 
+ T1r 28/3 - 15/4/2022: Tiêm phông ti1 huyêt trüng trâu bô, Dai  Chó 
2. Phông Kinh tê 
Chü trI, phôi hçip các do'n vi lien quan chi do cOng tác tiêrn phông, phông 

chông djch bnh cho dan vat nuôi vi xuân. Thành 1p doàn kiêrn tra, chi dao,  don 
dôc cong tác tiêm phông vii xuân nãrn 2022. 

3. Phông Tài chInh - Kê hoch 
Xem xét bô trI nguOn kinh phi kjp thô'i phic v11 cho cong tác phông chông 

dch gia süc, gia cam trong kê hoach  ngân sách thj xã narn 2022. 
4. Phông Van hoá Thông tin, Trung tam Van hóa TT và TT: 
Phôi hcip phông Kinh tê, Trung tarn djch vii nông nghip, UBND các 

phiiông tang cu&ng cong tác thông tin tuyên truyên ye các quy djnh trong cOng tác 
phông chOng djch bnh; các bnh phái tiêm phông bat buc; 1çi Ich cüa cOng tác 
tiêm phông nhärn nâng cao nhn thirc, trách nhirn cüa ngui dan trong vic thirc 
hin cong tác tiêrn phông cho dan v.t nuôi theo quy djnh cüa pháp lut. 

5. Trung tam djch viii nông nghip thj xã 
- PhOi hçp UBND các phung to chirc, triên khai cOng tác tiêrn phông, tOng 

hcp báo cáo Chi ciic Chän nuOi & Thi y, UBND thj xã (qua phàng Kinh tê); 
- Phân công, bô ti-i can b k thut (kê cã ngày nghi) tr1rc tip xung các 

khôi, h chàn nuoi chi dao,  kiêm tra cOng tác tiêrn phông, giárn sat djch bnh và 
giâi quyêt các sir cO xây ra trong thôi gian tiêrn phông. 

- Thành 1p di tiêrn phông hqp dOng v1d các phung có nhu câu ye lirc 
lung tiêm triên khai tiêm phông dan vt nuOi diing tiên d kê hoach de ra. 

- To chi:i'c thirc hin nhirn vu chuyên môn: Kiêrn tra, tp huân k thuât, so 
kêt, cung irng väc xin phc vii cOng tác tiêrn phông day dü, kjp thè'i. 

- Trên co sigiá các loai vãcxin do Chi cvc  chãn nuOi và Th y cung cap, 
thông báo giá cii the các loai väc xin dê ngu'?ñ dan duqc biêt. 

UBND thj xã yêu câu Thu tru'ö'ng các phông, ban, do'n vi lien quan, Chü tjch 
UBND các phung nghiêrn ti.ic triên khai .Q 

No'i izliân: M. UY BAN NHAN DAN 
- Si NN & PTNT (b/c); KT. CHU TICH 
- Chi cuc Chän nuôi Thii y tinh (b/c); PHO CHU TICH 
- TT Thi ui', TT HDND thi xà (b/c); 
- Chü tjch, các PCT UBND thj xA; 
- Các phOng, ban, ngãnh lien quan (T/h); 
- UBND các phu?ng (T/h); 
- Luu VT - 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NA] 
THI XA CU'A LO Dôc tap - Tu' do - Hanh Phüc 

CIII TIEU, KE HOJCH TIEM PHONG VAC XIN CHO DAN VT NUOI VIJ XUAN NAM 2022 

Kern theo Cong van so: /UBND.KT ngày tháng 3 nãrn 2022 Vê triên khai tiêrn phông cho dan vt nuOi vii xuân nãrn 2022 

TT Don V 

Tong dan gia sñc, gia cIrn 

Ghi 

Chii 

Trãu bô Tiêm phông lç'n Tiêm p hông Dti chó mèo 

Tong  

dan 
(con) 

Chi 

tiêu giao 
(con) 

TOng  

dtn 
(con) 

Clii 

tiêu giao 
(con) 

Ting  

din 
(con) 

Clii 

tiêu giao 
(con) 

1 Nghi Thus' 5 5 112 90 439 351 

2 NghiTan 5 5 98 78 125 100 

3 ]'huThüy 0, 0 35 28 110 88 

4 NghiHOa 133 106 127 102 157 126 

5 NghiHãi 5 5 45 36 350 280 

6 Nghilluong 264 211 450 360 560 448 

7 Nghilhu 65 52 74 59 416 333 

Tong cEng 477 384 941 753 2.157 1.726 



UBND TH! xA CIYA LO CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TRUNG TAM DV NONG NGHIEP Dc 1p — Tir do —  Hinh phüc 

S: 02 /TB -TTDVNN. Ci't'a Ló, ngày 03 tháng 3 nàm 2022. 

Thông báo giá vAc xin, 
khung ghl thu tiên cong tiêm phông cho dan vt nuôi 11am 2022 

KInh g1ri: - UBND các phuà'ng. 

Can cir Thông tu 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/20 16 cüa B tài chInhv quy 
dinh khung giá dich vii tiêrn phông, tiêrn dc khü' trüng cho dng vat, chuân doán 
thu y; Thông báo giá vàc xin so: 109/TB-CNTY-HCTH ngày 17/2/2022 cüa Chi ciic 
Chän nuôi và thu y Ngh An. NhAm darn bão cOng tác tiêrn phOng cho dan gia süc, 
gia cam trong và di,r toán thu tiên väc xin, khung giá tiên cong tiêm phOng närn 2022. 
Trung tarn djch vii nông nghip thj xã thông báo giá cung ng vãc xin, djnh rnirc tiên 
cong tiêm phOng áp diing tr ngày 0 1/03 den 3 1/12/ 2022 nhu sau: 

1. Giá väc xin. 

TT Ten sin plüIm DVT Quy each 
Giá vãc xin 

(c?ông/liêu) 

1 Vc xin Ti huyêt triing trâu bO Liu 10 1iu/1ç 7.000 d/1iu 

2 Vc xin Viêm da ni cuc Lieu 10 lieu/b 40.000 d/1iu 

3 Vc xin THT ion loai Lieu 10 lieu/b 4.850 d/1iu 

4 Vc xin Dich tâ ion Ioai Lieu 10 lieu/b 4.850 d/liu 

5 Vc xin Dai chó Rabisin loai Liu 10 lieu/b I 4.000d/ 1iu 

2. Khung giá dlch  viii tiên cOng tiêrn phông: 

TT Danh mile DVT 

Mac Thu 

(ciéing//iii) 

(1ii Chit 

1 Tiê;n phóng cho trait bó 



- Müi thir nht Ln/con 4.800d 

-Mflithir2 Lan/con 4.800d 

2 Tiêrn phông cho dê vi kn 

- Müi thu nhât Lan/con 3.000d 

- Müi thir 2 Lan/con 3.000d 

3 Tiêm phông cho chó inèo Lânlcon 6.000d 

Thy thuc vào rni phu'mg t chirc, can di thu phü hçp, nhrn darn báo kinh 

phi phiic vii cong tác tiêm phOng dt và vu'çYt chi tiêu Thi xã giao. 

Trung tarn djch v1i nông nghip thông báo d UBND các phu'à'ng du'9'c biêt và 

th?c hiên./. 

Noi nhân: 
- Nhu trên; 
- Phông Kinh t; 
- Luu TTDVNN./. 

GIAM DOC 
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