
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
THI XA CU'A LO flc Lip - T'  do - I-I4nh phtic 

S: /UBND-KT Ct'a /6, ngây tháng 9 nám 2022 

Vê vice triên khai cong tác tiêm phOng 
cho dan vat nuôi vu Thu 2022 

KInh gü'i: 

- Thu trung các phông, ban ngành, don vi cap Thi; 

- Chü tjch UBND các phu'ô'ng. 

Thirc hin Cong van s 905/UBND.NN ngày 15/2/2022 cüa UBND tinh Ngh 

An v tp trung chi dao, thrc hin cong tác tiêm phOng gia siic, gia crn närn 2022; Kê 

hoach s 3 1/KH.UBND ngày 24/2/2022 cüa UBND thj xã Cüa Lô ye phOng chông 

djch cho dan gia s1ic, gia cm näm 2022; Cong van so 71 2/CNTY-QLDB ngày 

24/8/2022 cüa Chi ciic Chãn nuôi vã Thi y ye tiêrn phông cho din vt nuOi vit Thu 

näm 2022. 

D tao  rnin djch chü dng cho dan 4t nuôi, han  ch thp nht thit hai  do djch 

bnh gay ra cho ngành chãn nuôi và si1c khóe con ngui. UBND thj xã yeu câu 

Truo'ng các phOng, don vj lien quan, LTBND các phrng tp trung triên khai rnt so 

ni dung sau: 

1. UBND các phu'ông: 

- Xây dirng k hoach và t chirc tiêrn phông cho dan gia suc, gia cam vii Thu 

trên dia bàn phii hop vi diu kiên thuc t, darn bão tiêrn dü, khong dê sot tong dan vat 

nuôi d dircc khào sat, thông kê. Tiêrn phông các bnh truyên nhim bat buc theo 

Thông tu s 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 3 1/5/2016 cüa B nông nghip vã 

PTNT, quy djnh v phOng chng djch bnh dng 4t trên can; 

- Tang cuè'ng cong tác tuyên truyn trén h thng phát thanh phurng, khOi 

v 1?i  Ich cüa vic tiêm phOng, d& tuçmg tiêrn, loai  väc xin, thai gian tiêm, trách 

nhim cüa ngithi chän nuOi trong tiêm phông gia sac, gia cam dé ngu'O'i dan huâng 
ü'ng, phi hop thirc hin; 

- Xu pht nhU'ng t chüc cá nhân không ch.p hành tiêrn phOng djnh kSi  väc 
xin các bnh bt buc cho dan v.t nuOi theo quy dinh (Theo diu 7, chu'o'ng 11 tai 

Nghj djnh so 90/2017/ND-CP, ngày 3 1/7/2017 Vi pham quy djnh ye phOng chOng dch 
dng vt trên can). Ngoài ra, các h không chap hãnh tiêrn phOng vãc xin các bnh bat 
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buôc theo quy dinh, nu djch xáy ra buôc phái tiêu hüy sé không duyc hu'ôg chInh 

sách h tro cüa nhà nrc; 

- Can di b trI trIch ngân sách h trg kinh phi phtc vçi cong tác tiêrn phOng 

cho dan 4t nuôi vu Thu trên dja bàn dt hoac vuçlt chi tiêu giao; 

- Chü tjch UBND các phithng chiu trách nhim toàn din trithc UBND thj xã 

v kt qua tiêm phông v Thu nám 2022( Co chi tiêu giao kern theo) 

* Các 1oi vc xin tiêm phông bat buc: 

+ Trâu bô: Tii huyêt triing, L morn long móng; 

+ Lçin: Tiêm phông tii huyt trñng và djch ta 1ç'n; 

+ Chó, rnèo: tiêm phông vac xin Di 

* Dôi vi vãc xin tix nguyen: tiêrn vãc xin Cirn gia cam (the dc lçi'c cao) 

Newcasson, Tai xanh, Ri mm long rnóng... 

- Thi gian tiêm phông: trin khai tr 20/9/2022 den ngây 20/10/2022: 

+ Tr 20/9 den 05/10/2022 Tiêrn phOng ti huyêt tning trâu bô, Ri morn long 

rnóng; 

+Tr 06/10 dn 20/10/2022 Tiêrn phông t1i huyêt trüng - djch tá 1cm và Dti 

chó (Riêng vác xin Dgi chó ccn tiêm bó sung cho nhih'ig con chu'a dupe tie/n trong 

vu xuán nám 2022). 

2. Phông Kinh tê: 

Chü trI, phM hçp vii các dan vj lien quan chi dao cong tác tiêm phOng, 

phOng chng djch bnh cho dan vt nuôi vii Thu nãm 2022. To chüc doàn kiêrn 

tra, giám sat cong tác tiêrn phông vii Thu nãm 2022. 

3. PhOng Tài chInh - Kê hoch: 

Xem xét b trI ngun kinh phi kjp thè'i phiic v1i cho cOng tác phông chông 

djch gia sñc, gia cm trong k hotch ngân sách thj xa nãrn 2022. 

4. Phông Van hoá Thông tin, Trung tam VHTT vã TT: 

Phôi hçmp vâi phông Kinh t, Trung tarn djch vi nông nghip, UBN{) cic 

phumng tang cumg cOng tác thông tin tuyên truyên ye các quy djnh trong cOng tác 

phông chng djch bnh; các bnh phái tiêm phông bat buc; lcmi Ich cüa cOng tác 

tiêm phông nhrn nâng cao nhân thirc, trách nhirn cüa nguO'i dan trong viëc thu'c 

hin cong tác tiêrn phông cho dan vt nuOi theo quy djnh cüa pháp luät. 
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5. Trung tam dlch vi nông nghip thj xã: 

- Phi hop vi các UBND phu'ng t chi.rc, triên khai cong tác tiêrn phOng, 

tng hop báo cáo Chi cuc Chän nuOi & Thiii y, UBND Th x (qua Phông Kinh tê); 

- Phân cOng, b trj can b k5 thut (ké Ca ngây nghi) tr11c tiêp xuông các 

khi, ho chãn nuôi chi dao, kim tra cong tác tiêm phông, giárn sat djch bnh vã 

giái quyt các sir cô xy ra trong thai gian tiêrn phông; 

- Thành 1p di tiêm phông hçip dng vâi các phu'ng có nhu câu ye lçrc 

luo'ng tiêm trin khai tiêm phông dan vat nuôi dOng tiên dC kê hoich dê ra; 

- T chirc thçrc hin nhim vu chuyên môn: Kiêm tra, tp huân k thuât, so 

kt, cung rng vc xin phuc vi cong tác tiêm phông dy dü, kjp thai; 

- Trên co s giá các 1oi vc xin do Chi cilc chãn nuOi va thO y cung cap, 

Trung tam djch vii nông nghip thông báo giá the các lo?i vãc xin dê nguoi 

dan duac biêt. 

UBND Thj xã yêu cu, Thu tru'Ong các phOng, ban, ngânh thi x)-rên quan, 

Chü tch UBND các phu'ng nghiêm tic trin khai 

Niinlzâi,: TM. UY BAN NHAN DAN 

- SO NN & PTNT (b/c); KT. CHU TICH 

PHO CHU TCH 

VO Vn Hung 

- Clii cuc Cliän nuôi Tht y tinh (b/c); 

- TT Thi u5', TT HDND thj xã (b/c); 

- Cliii tich, các PCT UBND thi x (b/c); 

- Các phOng, baii, iigânh lien quaii (T/h): 

- UBND các phrèiig (T/h); 

- Luu VT-UB.
, 
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UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM 

Till XA CIA LO Doe lap - Ti,I* do - Htnli Pliiic 

CHI TIEU, KE HOACH TIEM PHONG VAC XIN CHO DAN VAT NUOI VU THU NAM 2022 

Kern theo Cong van so: / UBND.KT ngãy tháng 11am 2022 ye triên khai tiêrn phông cho dan vIt nuôi vu Thu närn 2022 

TT Don Vj 

V1c xin tiêrn phông bat buc djnh k vi Thu hang mua TiCm phông vc xin 

LMLM cho trãu hO 

Hang cp Ghi chñ 

Trãu ho Tiêiu phOng kyn TiCm plOng Chó 

chi tiêu giao 
bô sung vçi Thu 

Tong 
dan 

ChI tiêu giao 
Tu huyêt trüng 

Tong 
dan 

Chi tiêu giao 
TilT -DT 

1 NghiTIui 0 0 129 103 0 0 - 
2 NghiTân 0 0 46 37 150 0 - 
3 Thu Thüy 0 0 0 50 0 

4 Nghi 1lôa 82 66 103 82 150 60 - 
5 Nghi Hãi 5 5 51 41 50 5 

6 NghiHuo'ng 258 206 637 510 600 95 

7 Nghi Thu 88 70 182 146 100 40 

Tôngcng 433 347 1.148 919 1.100 200 



cách 

eU/b 

'uI19 

uI19 

eu/b 

u/1p 

Giá vac xin 

(tng/Iku) 

7.000 dlliêu 

40.000 d/liêu 

4.850 d/liêu 

4.850 d/1iu 

14.000d/ Iiu 

TT Danh mitc DVT 

MIrc 

(dng, 

1 Tiêm phông cho träu bô 

Thu
Ghi Chñ 

lieu) 

UBND TH xA CTJ'A LO CQNG HOA XA HOT HU NGHA VIET NAM 
TRUNG TAM DV NONG NGHI1P Dc 1p  — Tv1 do — Hinh phñc 

S& 02 /TB -TTDVNN. Cica Lô, ngày 03 tPáng  3 nárn 2022. 

Thông báo giá väc xin, 
khung giá thu tiên cong tiêm phông cho dan vt flUj näm 2022 

KInh giri: - UBND các phumg. 

Can cü Thông tu 283/201 6/TT-B TC ngày 14/11/2016 C a B tài c.hmnh v quy 
dnh khung giá djch vi tiêrn phông, tiêrn dc khr trüng cho dng vat, chu.n doán 
thi y; Thông báo giá vac xin sô:109/TB-CNTY-HCTH ngày 17/2/2022 cüa Chi cue 
Chän nuôi và thñ y Ngh An. Nhäm darn bào cong tac tiern P hông cho dan gia sue, 
gia c.m trong và dr toán thu tiên väc xin, khung giá tiên cOng tiêrn phông näm 2022. 
Trung tam dch v11 nông ng1iip thj xA thông báo giá cung ig v&c xin, dnh rnirc tin 
cong tiêm phàng áp ding tr ngày 01/03 den 3 1/12/ 2022 nhu sau: 

1. Giá vc xin. 

TT Ten san phãm DVT Quy 

1 Vc xin Tii huyêt trüng trâu bO Lieu 10 ii 

2 Vc xin Viêrn da nM cuc Lieu 10 ii 

3 Vc xin THT ion loai Lieu 10 ii 

4 Vc xin Dich tã 1cm loai Lieu 10 ii 

5 Vc xin Dai chó Rabisin loai Lieu 10 ii 

2. Khung giá dlch  vii tiên cOng tiêm phông: 
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- Müi thr nht LnIcon 4.800d 

-Müithir2 Lânlcon 4.800d 

2 Tiêm phông cho dê và l 

- Müi thu1r nht LnIcon 3.000d 

-Müithu1r2 Ln1con 3.000d 

3 Tiemphông cho che mèo Lânlcon 6.000d 

Thy thuôc vào mi phuàng t chu1rc, can di thu phti hçp, nhm dam baa kinh 
phi phçic vi cong tác tiêm phông dt và vu9't chi tiêu Thj xã giao. 

Trung tam dch vi nOng nghip thông báo d UBND các phu'?mg duçc biêt vã 
thuc hiên./. 

No'inhân: 
-Nhistrên; 
- Phông Kinh tê; 
- Lxu TTDVNN./. 

GIAM DOC 
(K ten, dóng da'u) 
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