
    UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐẠI HỢP

Số:       /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đại Hợp, ngày 22 tháng 9  năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc tiêm phòng vác xin phòng, chống bệnh Dại 

cho đàn chó nuôi vụ Thu năm 2022

Kính thưa toàn thể nhân dân; 
Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số: 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y;
Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hải Dương về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại;
Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện Tứ Kỳ về phát triển sản xuất chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh 
động vật năm 2022;

Công văn số: 1223/UBND-DVNN, ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân 
dân huyện Tứ Kỳ. Về việc Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp 
phòng, chống bệnh Dại ở động vật.

Nay Ủy ban nhân dân xã Đại Hợp thông báo như sau:
         1. Tổ chức tiêm phòng bắt buộc vác xin rabisin để phòng, chống bệnh Dại 
cho toàn bộ đàn chó nuôi trong nhân dân.
          2. Giao cho ban chăn nuôi thú y xã chủ động chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư 
phục vụ công tác tiêm phòng; các ông, bà trưởng, phó thôn phân công cán bộ ghi 
chép và theo dõi kết quả tiêm phòng.
          3. Các hộ chăn nuôi chó tiếp tục đăng ký và nộp lệ phí tiêm phòng với các 
ông, bà Trưởng, phó thôn, và thanh toán viên để được tiêm phòng vác xin phòng, 
chống bệnh Dại cho đàn chó nuôi. 
          4. Lệ phí tiêm phòng cho đàn chó là 20.000 đồng / 1con; Hộ đăng ký tiêm tại 
nhà là 30.000 đồng / 1 con.

5. Thời gian và địa điểm tiêm phòng.
5.1. Chiều thứ 7 ngày 24 tháng 9 năm 2022, tiêm phòng cho đàn chó nuôi của 

thôn Báo Đáp. 
- Thời gian: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30.
- Địa điểm: Tại Trung tâm văn hóa thôn Báo Đáp.



5.2. Sáng chủ nhật, ngày 25 tháng 9 năm 2022, tiêm phòng cho đàn chó nuôi 
của thôn Độ Trung.

- Thời gian: Từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30.
- Địa điểm: Tại Cổng nhà văn hóa thôn Độ Trung.
5.3. Chiều chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2022, tiêm phòng cho đàn chó nuôi 

của thôn Quảng Giang.
- Thời gian từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30.
- Địa điểm tiêm: Tại Sân Nhà văn hóa thôn Quảng Giang.
5.4. Trong thời gian tiêm tại các điểm Ban chăn nuôi Thú y đồng thời tổ 

chức đến tiêm cho các hộ đăng ký tiêm tại nhà.
* Lưu ý: 
Không tiêm vác xin Dại cho chó dưới 02 tháng tuổi và chó đang bị ốm phải 

điều trị. Tuy nhiên khi đã đủ tháng tuổi và điều trị khỏi bệnh chủ hộ chăn nuôi cần 
đăng ký tiêm phòng bổ sung ngay.    

Sau khi được tiêm vác xin phòng dại, bắt buộc vật nuôi phải được nhốt cũi, 
xích lại, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng vào khẩu phần ăn, đồng thời theo dõi chặt chẽ 
từ 10-15 ngày.

6. Việc tiêm phòng vác xin phòng, chống bệnh dại cho đàn chó nuôi là việc 
làm bắt buộc của các hộ chăn nuôi chó. Để chủ động làm tốt công tác phòng chống 
bệnh dại và tiến tới thanh toán bệnh dại.

Nếu hộ chăn nuôi chó không thực hiện việc tiêm phòng bắt buộc vác xin 
phòng bệnh dại cho đàn cho nuôi. Ủy ban nhân dân xã giao cho Công an xã phối 
hợp Ban chăn nuôi Thú y và các ông, bà trưởng thôn lập hồ sơ xử phạt vi phạm 
hành chính theo quy định của pháp luật. (Mức xử phạt hành chính theo khoản 3 
Điều 2 của Nghị định số 04/2020/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 
90/2017/NĐ- CP là từ 1.000.000 đồng – 2.000.000 đồng).

Trên đây là nội dung Thông báo về việc Tiêm phòng vác xin phòng chống 
bệnh dại cho đàn chó nuôi vụ Thu năm 2022. UBND xã đề nghị các hộ chăn nuôi 
chó cùng toàn thể nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt Luật Thú y, 
chủ động đăng ký và chuẩn bị cũi, xích đưa chó nuôi đến các địa điểm tiêm phòng 
đúng thời gian quy định, được an toàn và đạt kết quả cao./.
Nơi nhận:
- Đài truyền thanh xã (để tuyên truyền);
- Ban CNTY xã (để thực hiện);
- Trưởng thôn (để thực hiện);
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ánh Dương
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