
ỦY 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 14  tháng 9  năm 2022

THÔNG BÁO
V/v: Thống kê và đăng ký vác xin tiêm phòng

cho đàn gia súc, gia cầm 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/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y;
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. 

Công văn số: 1229/UBND – DVNN, ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân huyện Tứ Kỳ Về việc tập trung, tăng cường công tác tiêm phòng và phòng 
chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, vật nuôi vụ Thu năm 2022. Nay Ủy ban 
nhân dân xã Đại Hợp thông báo như sau:
         1. Đề nghị các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, kê khai và đăng ký số 
lượng vác xin để tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vật nuôi vụ Thu năm 2022.

2. Đối tượng tiêm phòng.
a. Đối với đàn lợn: Tiêm vác xin Dịch tả lợn và vác xin Tụ dấu lợn để 

phòng bệnh Dịch tả lợn, bệnh Đóng dấu và bệnh Tụ huyết trùng cho đàn lợn.
b. Đối với đàn bò: Tiêm vác xin Tụ huyết trùng để phòng bệnh Tụ huyết 

trùng cho đàn bò.
c. Đối với đàn chó nuôi: Tiêm phòng bắt buộc vác xin Rabisin cho toàn bộ 

đàn chó trong diện tiêm phòng để phòng bệnh dại cho đàn chó nuôi.
d. Đối với đàn gia cầm: Tiêm vác xin Cúm gia cầm để phòng bệnh Cúm gia 

cầm cho đàn gia cầm.
e. Đối với đàn chó nuôi: Tổ chức thống kê toàn bộ đàn chó nuôi trong nhân 

dân để phục vụ cho công tác tiêm phòng, phòng chống bệnh dại trên đàn chó nuôi 
vụ Thu năm 2022. 

3. Thời gian: Thời gian đăng ký vác xin tiêm phòng cho đàn gia súc, gia 
cầm, và thống kê đàn chó nuôi từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 18 tháng 9 năm 2022.



- Ngày 19 tháng 9 năm 2022 Ban Chăn nuôi Thú y xã tổng hợp và đăng ký 
vác xin với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện.

Việc thống kê và thu lệ phí tiêm phòng cho đàn chó nuôi. UBND xã giao cho 
các Ông, bà Trưởng, phó thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, công an viên và 
thanh toán viên ở các thôn.

4. Lệ phí tiêm phòng.
 Năm 2022 nhà nước tiếp tục hỗ trợ giá vác xin tiêm phòng cho đàn lợn, đàn 

bò và đàn gia cầm. Hộ chăn nuôi chỉ nộp phí theo quy định.
a. Đối với đàn lợn: Hộ chăn nuôi nhận vác xin về tự tiêm, nộp phí là  2.000 

đồng/1 liều, gồm 2 loại vác xin; vác xin Dịch tả và vác xin Tụ dấu lợn.
Hộ chăn nuôi nhờ thú y viên đến tiêm nộp phí tiêm phòng là 15.000 đồng/ 1 con.
b. Đối với đàn bò:  Phí tiêm phòng là 20.000 đồng/ 1 con.
c. Đối với đàn chó nuôi:  Phí tiêm phòng là 20.000 đồng / 1con.
Hộ đăng ký tiêm tại nhà: Phí tiêm phòng là 30.000 đồng / 1 con.
d. Đối với đàn gia cầm: Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí tiêm phòng cho đàn 

gia cầm. 
* Thời gian tiêm phòng Ủy ban nhân dân xã sẽ thông báo cụ thể sau.
Trên đây là nội dung Thông báo về việc Thống kê và đăng ký vác xin tiêm 

phòng cho đàn gia súc, gia cầm, vật nuôi vụ Thu năm 2022. Ủy ban nhân dân xã đề 
nghị các hộ chăn nuôi nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt Luật Thú y và 
chủ động đăng ký tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2022 đạt kết 
quả cao./.

Nơi nhận:
- Đài truyền thanh (để tuyên truyền);
- Trưởng thôn (để thực hiện);
- Ban CNTY (để thực hiện)
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ánh Dương
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