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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, kết quả triển khai tiêm 

phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2022 trên địa bàn tỉnh, cụ thể: 

Tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng (LMLM) được 43.221 con, đạt 78,6% 

so với kế hoạch đợt I/2022, bằng 39,3 so với kế hoạch năm; tiêm phòng vắc xin 

Tụ huyết trùng trâu, bò được 26.883 con, đạt 116,9% so với kế hoạch đợt 

I/2022, bằng 58,4% so với kế hoạch năm; tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục 

(VDNC) được 13.986 con đạt 53,8% so với kế hoạch năm 2022 (tiêm vắc xin 

VDNC chỉ tiêm trên đối tượng bò); tiêm phòng vắc xin THT và Newcastle cho 

đàn gia cầm được 1.255.139 lượt con đạt 104,6 % so với kế hoạch; tiêm phòng 

vắc xin Dại chó được 31.952 lượt con đạt 79,9 % so với kế hoạch.  

Nhìn chung công tác tiêm phòng được triển khai theo Kế hoạch, có sự vào 

cuộc của chính quyền địa phương. UBND các huyện, thành phố đã chủ động xây 

dựng và ban hành kế hoạch, giao chỉ tiêu tiêm phòng cho các xã, thị trấn. Tổng 

đàn trâu, bò giảm (18.907 con tương đương 17,1% ) so với cùng kỳ năm 2021 

tuy nhiên tỷ lệ tiêm phòng vắc xin LMLM tăng so với cùng kỳ năm 2021(3.699 

con, tương đương 9,2%).  Một số huyện triển khai tiêm phòng tương đối tốt, tỷ 

lệ tiêm phòng đạt như: huyện Cao Lộc (so với KH năm: LMLM đạt 51,07%, 

VDNC đạt 71,86%); huyện Bắc Sơn (so với KH năm: LMLM đạt 44,94%, 

VDNC đạt 66,94%). Bên cạnh đó vẫn còn một số huyện triển khai công tác tiêm 

phòng chưa được tốt, tỷ lệ tiêm phòng đạt thấp, tỷ lệ hao hụt vắc xin cao như: 

huyện Bình Gia (LMLM đạt 28,83% so với KH năm); huyện Hữu Lũng (VDNC 

đạt 31,95% so với KH năm); huyện Tràng Định (LMLM đạt 32,76% so với KH 

năm); một số huyện có tỷ lệ hao hụt vắc xin cao đặc biệt là vắc xin VDNC do 

quy cách đóng gói và thời gian sử dụng ngắn sau khi mở lọ không phù hợp với 

đặc điểm tự nhiên và phương thức chăn nuôi trên địa bàn tỉnh như huyện Văn 

Quan (28,7%); huyện Chi Lăng (26,3%). 

Thực hiện Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản 

nuôi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022. Để triển khai công tác tiêm phòng 

vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2022 có hiệu quả. 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 tốt một số nội dung sau:  
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1. UBND các huyện, thành phố 

- Tăng cường triển khai thực hiện Kế hoạch tiêm phòng các loại vắc xin 

cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện. Thực hiện đồng bộ các giải pháp 

nhằm nâng cao chất lượng và kết quả tiêm phòng đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt 

ít nhất 80% so với tổng đàn, đặc biệt cần chú trọng những nơi có nguy cơ cao, 

ổ dịch cũ. 

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

và Thú y vắc xin, 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; quản lý và sử dụng vắc xin đúng yêu cầu kỹ thuật, không gây lãng 

phí; Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn triển khai quyết liệt kế hoạch tiêm 

phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2022.  

- 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, lợi ích của việc tiêm phòng các loại vắc xin cho vật nuôi. Hướng dẫn người 

chăn nuôi thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, thường xuyên và định kỳ vệ 

sinh khử trùng tiêu độc tại cơ sở chăn nuôi và môi trường xung quanh.  

-  Thành lập các đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, 

chống dịch bệnh động vật và công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm tại 

địa phương. 

- Thời gian tiêm phòng:  

+ Đối với Vắc xin LMLM: Triển khai đồng loạt từ đầu tháng 10/2022 đến 

hết ngày 10/11/2022); 

+ Đối với vắc xin Dại: Rà soát tiêm bổ sung cho số chó mới phát sinh đến 

tuổi tiêm phòng hoặc chưa được tiêm phòng; 

+ Đối với các loại vắc xin không được nhà nước hỗ trợ: Thường xuyên rà 

soát tiêm bổ sung cho số gia súc, gia cầm mới phát sinh đến tuổi tiêm phòng 

hoặc chưa được tiêm phòng. 

- Chế độ báo cáo và thanh quyết toán: Kết thúc đợt tiêm phòng đề nghị 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn lập hồ sơ thanh quyết 

toán (tiền công tiêm phòng, biên bản tiêu huỷ vỏ lọ vắc xin,…) theo quy định; 

tổng hợp báo cáo kết quả tiêm phòng (trong báo cáo cần nêu rõ: kết quả thực 

hiện, những thuận lợi và khó khăn, đề xuất kiến nghị) gửi về Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (bản mềm qua hộp thư: chicucthuylangson@gmail.com) để 

tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

 - Thực hiện Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn năm 2022 cơ quan chuyên môn tổ chức lấy mẫu giám 

sát sau tiêm phòng vắc xin LMLM tại 03 huyện Tràng Định, Văn Quan, Lộc 

mailto:chicucthuylangson@gmail.com
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Bình. Đề nghị các huyện trên triển khai tiêm phòng theo đúng thời gian quy định 

để đảm bảo thời gian lấy mẫu.  

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

Chủ động liên hệ 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; 

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, đôn đốc 

tiến độ tiêm phòng, có báo cáo kịp thời.  

- Thực hiện lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng vắc xin LMLM đảm bảo 

đúng thời gian quy định, hiệu quả. 

3. Trung tâm Khuyến nông  

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 chủ động tiêm phòng cho vật nuôi; 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… 

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

tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức 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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