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Hữu Lũng, ngày       tháng 5 năm 2022 

 

             Kính gửi:  UBND các xã, thị trấn. 

           

  Ngày 01/03/2022 UBND huyện Hữu Lũng đã ban hành Kế hoạch số 

64/KH-UBND về việc triển khai công tác tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng, 

tụ huyết trùng ở trâu bò đợt 1 năm 2022 trên địa bàn huyện gửi UBND các xã, thị 

trấn. Đến nay đã có 19/24 xã, thị trấn đang triển khai thực hiện công tác tiêm 

phòng cho đàn gia súc, gia cầm tuy nhiên tỷ lệ tiêm phòng so với chỉ tiêu kế hoạch 

giao các xã, thị trấn còn thấp, không đảm bảo được sự bảo hộ của vắc xin trên tổng 

đàn trâu, bò cũng như đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc 

trên địa bàn huyện (có danh sách kèm theo). Hiện tại còn 05 xã, thị trấn chưa triển 

khai thực hiện công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2022 gồm: 

Thị Trấn, Nhật Tiến, Hòa Lạc, Minh Hòa, Hòa Thắng.  

  Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên 

địa bàn huyện. UBND huyện Hữu Lũng yêu cầu UBND các xã, thị trấn tiếp tục chỉ 

đạo thực hiện công tác tiêm phòng bệnh LMLM và tụ huyết trùng đợt 1 năm 2022 

với nội dung sau: 

 1. Chỉ đạo trưởng thôn, khu phố thống kê, rà soát số lượng trâu, bò chưa 

được tiêm trên địa bàn. 

 2. Chỉ đạo thú y viên, khuyến nông viên xây dựng kế hoạch tiêm phòng cụ 

thể theo kế hoạch đã ban hành. 

3. Trong quá trình tiêm phòng cần thực hiện nghiêm túc chế độ ghi chép, 

báo cáo theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn thú y. 

4. Kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình chống đối hoặc không thực 

hiện việc tiêm phòng bắt buộc đối với gia súc trong diện tiêm phòng theo quy định 

của Luật Thú y. 

5. Tuyên truyền khuyến cáo cho người dân về lợi ích của công tác tiêm 

phòng, chủ động phối hợp tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi, hướng dẫn người 

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

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

 6. Vắc xin, thời gian tiêm phòng: 

   - Chỉ đạo Thú y viên, khuyến nông viên cơ sở đăng ký, tiếp nhận từ Trung 

tâm Dịch vụ Nông nghiệp vắc xin, trang thiết bị phục vụ cho công tác tiêm phòng 

theo kế hoạch; Quản lý và sử dụng vắc xin đúng yêu cầu kỹ thuật, không gây lãng 

phí. 



 Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ Trung tâm Dịch vụ 

Nông nghiệp qua số điện thoại 0205.3825.416 hoặc gmail: 

ttdvnnhuulung@gmail.com để được hướng dẫn. 

 Trên đây là văn bản về việc tăng cường thực hiện công tác tiêm phòng vắc 

xin Lở mồm long móng, tụ huyết trùng ở trâu bò đợt 1 năm 2022 trên địa bàn 

huyện. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT(KT) UBND huyện; 

- Phòng NN&PTNT; 

- Lưu: VT, TTDVNN. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIỂU TỔNG HỢP TIÊM PHÒNG 

(Kèm theo Công văn Số:      /UBND-TTDVNN ngày  /5/2022 của UBND huyện) 

 

STT Tên xã 

Tổng 

đàn 

trâu, 

bò 

Lở mồm long móng Tụ huyết trùng 

Số con 

đã tiêm 

(con) 

% so 

với chỉ 

tiêu 

KH 

% so 

với tổng 

đàn 

Số con 

đã tiêm 

(con) 

% so 

với chỉ 

tiêu 

KH 

% so 

với 

tổng 

đàn 

1 Tân Thành 492 40 13,3 8,13 20 8,3 4 

2 Hồ Sơn 257 93 46,5 36,1 28 28 10 

3 Hòa Sơn 735 223 46 30 98 34 13 

4 Yên Thịnh 644 237 40 37 180 87 28 

5 Yên Sơn 387 120 150 31 50 58 12 

6 Yên Vượng 363 94 65 25 60 83 16 

7 Hữu Liên 559 237 95 42,3 30 19 6 

8 Thiện Tân 887 391 87 44 73 26 8,2 

9 Minh Sơn 275 115 64 41 40 44 15 

10 Cai Kinh 360 38 19 1 10 7,7 2,7 

11 Đồng Tân 490 81 36 16 50 50 10,2 

12 Thanh Sơn 338 232 116 69    

13 Vân Nham 439 100 50 23 80 80 18,2 

14 Minh Tiến 361 94 54 26 94 94 26 

15 Hòa Bình 455 114 65 25    

16 Yên Bình 800 40 13,3 5 24 13,7 3 

17 Quyết Thắng 495 116 46,4 23,4 95 95 19,2 

18 Đồng Tiến 184 30 30 16,3 17 34 9,2 

19 Sơn Hà 68 46 77 68 16 57 24 

20 Hòa Lạc 433       

21 Nhật Tiến 121       

22 Thị Trấn 04       

23 Minh Hòa 276       

24 Hòa Thắng 482       

 Tổng 9.905 2.204   935   
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