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                             Kính gửi:      

- UBND các huyện, thành phố; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Trung tâm Khuyến nông. 

  

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, từ đầu năm 2021 đến nay 

trên địa bàn tỉnh xảy ra một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, 

gia cầm như bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) trên đàn trâu, bò; bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi (DTLCP); bệnh Lở mồm long móng (LMLM) trên đàn gia súc; bệnh 

Dại trên đàn chó; bệnh Cúm gia cầm; bệnh Tụ huyết trùng trâu bò (THT) … và 

đang có chiều hướng nguy cơ lây lan ra diện rộng, do thời tiết đang trong giai 

đoạn chuyển mùa làm giảm sức đề kháng của vật nuôi, mặt khác do tỷ lệ tiêm 

phòng một số loại vắc xin đợt 1 đạt thấp so với kế hoạch nên chưa đáp ứng được 

yêu cầu miễn dịch để phòng, chống dịch bệnh của động vật (THT trâu bò đạt 

46% so với kế hoạch; LMLM đạt 34% so với kế hoạch; Dại chó đạt 74% so với 

kế hoạch). 

 Thực hiện Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 30/11/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên 

cạn năm 2021 tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Để triển khai công tác tiêm phòng vắc 

xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2021 kịp thời và hiệu quả, tăng sức đề 

kháng của gia súc, gia cầm, Sở nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, 

thành phố, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm khuyến nông tỉnh thực hiện 

một số nội dung sau:  

 1. UBND các huyện, thành phố 

a) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn 

rà soát số lượng đàn gia súc, gia cầm để triển khai tiêm phòng vắc xin đợt 2 năm 

2021 có hiệu quả, đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt 80% so với tổng đàn. Giao trách 

nhiệm cho UBND các xã, phường, thị trấn tập trung lực lượng và chỉ đạo quyết 

liệt công tác tiêm phòng;  

b) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phố biến các chủ trương, 

chính sách các quy định của pháp luật về công tác thú y để nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm cho người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia 

cầm. Hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, 
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thường xuyên và định kỳ vệ sinh khử trùng tiêu độc tại cơ sở chăn nuôi và môi 

trường xung quanh;  

c) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn đăng ký, tiếp nhận từ Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y vắc xin (được hỗ trợ: LMLM và Dại chó, mèo), trang thiết bị phục vụ 

cho công tác tiêm phòng theo kế hoạch; cấp phát đầy đủ cho các xã, phường, thị 

trấn phục vụ công tác tiêm phòng đạt hiệu quả cao nhất. Quản lý, sử dụng và 

giám sát vắc xin đúng yêu cầu kỹ thuật, không gây lãng phí;   

d) Đối với vắc xin được hỗ trợ từ ngân sách: 

- Triển khai tiêm phòng vắc xin LMLM gia súc: Sử dụng vắc xin LMLM 

đơn giá type O tiêm cho đàn trâu, bò trên địa bàn. Số lượng vật nuôi thuộc diện 

phải tiêm phòng đạt từ 80% tổng đàn trở lên.  

- Tiếp tục triển khai tiêm phòng bổ sung vắc xin Dại chó mèo: Tổ chức, 

vận động người dân tiếp tục tham gia tiêm phòng vắc xin dại cho chó, mèo đảm 

bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 80% so với tổng đàn; đối với đàn chó nuôi tại khu 

vực đã, đang có bệnh Dại phải được tiêm phòng dại triệt để 100% số con trong 

diện tiêm; thường xuyên tổ chức tiêm phòng bổ sung vắc xin Dại để duy trì tỷ lệ 

miễn dịch quần thể, ngăn ngừa bệnh dại phát sinh và lây lan (khuyến khích tổ 

chức tiêm phòng tập trung đối với những nơi có điều kiện nhằm tăng tỷ lệ tiêm 

phòng cho đàn chó, mèo). 

- Thời gian tiêm phòng: Triển khai đồng loạt trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ 

25/10/2021 đến hết ngày 25/11/2021; kết thúc đợt tiêm phòng lập hồ sơ thanh 

quyết toán theo quy định gửi về Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh trước ngày 

10/12/2021.  

- Chế độ báo cáo: Kết thúc đợt tiêm phòng đề nghị UBND các huyện, 

thành phố báo cáo kết quả gửi về Sở Nông nghiệp & PTNT (bản mềm qua hộp 

thư: chicucthuylangson@gmail.com) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

a) Phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố 

cung cấp đầy đủ, kịp thời vắc xin và vật tư phục vụ cho công tác tiêm phòng đạt 

hiệu quả cao nhất. Kết thúc đợt tiêm phòng, tổng hợp kết quả và thủ tục thanh 

quyết toán theo quy định; 

b) Phân công cán bộ phụ trách địa bàn phối hợp với địa phương thực hiện 

đồng bộ một số giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ tiêm phòng; giám sát, theo dõi 

quản lý sử dụng vắc xin và cập nhật tiến độ tiêm phòng. Tham mưu tổng hợp 

báo cáo kịp thời.  

3. Trung tâm Khuyến nông 

mailto:chicucthuylangson@gmail.com
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Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến cho người chăn nuôi về lợi 

ích của việc tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm để từ đó người dân nâng 

cao nhận thức và tích cực hưởng ứng tham gia tiêm phòng; tăng cường tuyên 

truyền hướng dẫn cho người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn 

sinh học, chăm sóc vật nuôi sau tiêm phòng bệnh… 

 Đề nghị UBND các huyện, thành phố, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung 

tâm Khuyến nông tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình 

chỉ đạo, thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về Sở Nông nghiệp và 

PTNT để phối hợp xử lý kịp thời./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TS-KTTH; 

- TTDVNN các huyện, TP; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Thu 
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