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KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng vắc xin bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò  

trên địa bàn huyện Mỹ Tú năm 2021 

 

Căn cứ Kế hoạch số 59/KH-SNN ngày 08/7/2021 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT, kế hoạch tiêm phòng vắc xin bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò năm 

2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 05/9/2021 của UBND huyện Mỹ 

Tú, kế hoạch phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn 

huyện Mỹ Tú năm 2021, 

Để công tác phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) trên trâu, bò đảm 

bảo kịp thời, hiệu quả, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất cho người chăn nuôi. 

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mỹ Tú xây dựng Kế hoạch tiêm phòng vắc 

xin bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò, năm 2021 cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

- Tạo miễn dịch chủ động cho đàn trâu, bò nhằm ngăn ngừa dịch bệnh phát 

sinh và lây lan. 

- Phấn đấu tiêm phòng đạt 80% tổng đàn trâu, bò thuộc diện tiêm. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Xác định số lượng trâu, bò trong diện tiêm 

Theo số liệu thống thời điểm 01/01/2021, tổng đàn trâu, bò tại địa phương 

được xác định chi tiết như sau: 

TT 

Đơn vị xã 

(TT) 

Tổng đàn (con) Diện tiêm (con) 

Trâu Bò Bò sữa Trâu Bò Bò sữa 

1 Hưng Phú 5 30  4 24  

2 Long Hưng 10 60  8 48  

3 Mỹ Hương 12 64  10 51  

4 Mỹ Phước 16 60  13 48  

5 Mỹ Tú 5 58  4 46  

6 Thuận Hưng 5 957 1.489 4 766 1.191 

7 Phú Mỹ 6 1.415 1.289 5 1.132 1.031 

8 Mỹ Thuận 30 513 198 24 410 158 

9 TT.HHN 7 35  6 28  

Tổng cộng 96 3.192 2.976 77 2.554 2.381 
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2. Vắc xin và đối tượng tiêm phòng 

- Vắc xin: Sử dụng loại vắc xin tiêm phòng Lumpyvac của Thổ Nhĩ Kỳ 

theo Kế hoạch số 59/KH-SNN ngày 08/7/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT, 

kế hoạch tiêm phòng vắc xin bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò năm 2021. 

- Cách sử dụng vắn xin và liều tiêm phòng: Theo hướng dẫn của nhà sản 

xuất vắc xin. 

- Đối tượng tiêm phòng: Tất cả trâu, bò, bê, nghé khỏe mạnh trong diện 

tiêm. 

3. Lực lượng tham gia tiêm phòng  

- Nhân viên thú y xã và Nhân viên phụ trách kỹ thuật của các trại đã được 

tập huấn kỹ thuật tiêm phòng. 

- Mỗi xã thành lập 1-2 tổ tiêm phòng, mỗi tổ gồm 01 Ban nhân dân ấp và 

01 Nhân viên thú y làm nhiệm vụ tiêm phòng. 

- Trưởng Ban nhân dân ấp phối hợp với các tổ thực hiện công tác tiêm 

phòng tại ấp theo lịch tiêm phòng. 

- Người chăn nuôi căn cứ vào lịch tiêm phòng phải bắt nhốt trâu, bò để 

Nhân viên thú y tiêm phòng. 

4. Phân phối và vận chuyển vắc xin 

- Trạm Chăn nuôi và Thú y nhận vắc xin tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

- Trạm Chăn nuôi và Thú y cung cấp vắc xin cho các xã theo Kế hoạch 

tiêm phòng. 

- Trong quá trình vận chuyển vắc xin phải có thùng bảo ôn, đảm bảo duy trì 

nhiệt độ lạnh theo hướng dẫn của nhà sản xuất vắc xin. 

- Các xã bố trí tủ lạnh, thùng lạnh để bảo quản vắc xin và cung cấp vắc xin 

cho các tổ tiêm phòng hàng ngày. 

5. Quản lý trâu, bò được tiêm phòng vắc xin 

- Trước khi tiêm vắc xin: Lập danh sách các hộ chăn nuôi trâu, bò và số 

lượng trâu, bò trong diện tiêm phòng trên địa bàn từng xã; vận động chủ vật 

nuôi phối hợp thực hiện tiêm phòng cho đàn vật nuôi trong diện tiêm. 

- Sau khi tiêm vắc xin: Tổ chức theo dõi, giám sát, quản lý chặt toàn bộ số 

trâu, bò đã được tiêm vắc xin; hướng dẫn, hỗ trợ chủ vật nuôi thực hiện chăm 

sóc tốt đàn trâu, bò đã được tiêm vắc xin. Trong trường hợp phản ứng quá mẫn 

làm gia súc chết sẽ tiêu hủy và được hỗ trợ theo quy định hiện hành. 

6. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư tiêm phòng 

Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện rà soát lại số lượng bơm tiêm đã bị hư, 

loại bỏ những bơm tiêm không đạt yêu cầu kỹ thuật, gửi về Chi cục Chăn nuôi 



 

 

3 

 

và Thú y và đề nghị thay đổi bơm tiêm mới trước khi triển khai Kế hoạch tiêm 

phòng. 

7. Báo cáo tiến độ tiêm phòng và quyết toán vắc xin 

- Báo cáo tiến độ tiêm phòng:  Trạm Chăn nuôi và Thú y có trách nhiệm 

tổng hợp báo cáo tiến độ tiêm phòng hàng tuần (trước 9 giờ thứ 5) từ các Nhân 

viên Thú y xã, thị trấn, gửi về Chi cục Chăn nuôi và Thú y và Phòng Nông 

nghiệp và PTNT. 

- Quyết toán vắc xin: Trạm Chăn nuôi và Thú y có trách nhiệm phối hợp 

với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện kiểm tra và quyết toán số lượng vắc xin 

đã sử dụng và gửi hồ sơ quyết toán về Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT  

- Xây dựng Kế hoạch tiêm phòng bệnh Viêm da nổi cục trên địa bàn huyện 

trên cơ sở Kế hoạch số 59/KH-SNN ngày 08/7/2021 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT. 

- Phối hợp Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài truyền thanh huyện, xã, các tổ 

chức Chính trị - Xã hội tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng chiến dịch 

tiêm phòng; thông báo lịch đăng ký, địa điểm đăng ký tiêm phòng, lịch tiêm 

phòng. 

- Phối hợp các xã, thị trấn tổ chức thống kê đàn trâu, bò trong diện tiêm đến 

từng hộ, cơ sở chăn nuôi và tổ chức tiêm phòng. 

- Phân công các thành viên chịu trách nhiệm chỉ đạo từng cụm xã, phường, 

thị trấn cụ thể. 

- Tham mưu UBND huyện thành lập Đội dập dịch để xử lý những trường 

hợp phát dịch trước, trong và sau khi tiêm phòng; xử lý gia súc bị phản ứng sau 

tiêm phòng. 

- Phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện tham mưu cho UBND 

huyện chi hỗ trợ kịp thời đối với các hộ chăn nuôi trâu, bò bị sốc, bị chết do tiêm 

phòng vắc xin bằng quỹ ngân sách dự phòng của huyện. 

2. Trạm Chăn nuôi và Thú y 

- Thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân hiểu rõ lợi ích 

của công tác tiêm phòng và phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh 

VDNC. 

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn: Kỹ thuật cho người trực tiếp tham gia tiêm 

phòng vắc xin VDNC; lấy mẫu giám sát theo hướng dẫn của Chi Cục Chăn nuôi 

và Thú y; xử lý các sự cố xảy ra (nếu có) trong quá trình tiêm phòng; biểu mẫu 

hồ sơ quyết toán vắc xin sau tiêm phòng. 

- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư phục vụ việc triển khai tiêm phòng, phối hợp 

lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng. 
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- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiêm phòng và sau tiêm phòng 

tại các xã, thị trấn nhằm đảm bảo theo yêu cầu và mục tiêu đã đề ra. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương xác minh, điều tra dịch tễ, khoanh 

vùng xử lý các ổ dịch VDNC (nếu có) tại các hộ chăn nuôi. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo quy định. 

3. UBND xã, thị trấn  

- Phân công các thành viên trong Ban chỉ đạo phụ trách từng  ấp cụ thể. Chỉ 

đạo các tổ chức đoàn thể tuyên truyền vận động người dân tự nguyện tiêm 

phòng vắc xin VDNC cho đàn gia súc để chủ động phòng bệnh. 

- Lập danh sách các hộ chăn nuôi trâu, bò và số lượng trâu, bò trong diện 

tiêm phòng trên địa bàn. 

- Tổ chức thông báo trên loa phát thanh của xã, ấp về lịch tiêm phòng bệnh 

VDNC. 

- Phối hợp xử lý các trường hợp phát sinh trong quá trình tiêm phòng. 

- Tổ chức giám sát lâm sàng các đàn trâu, bò đã tiêm phòng theo quy định. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Người dân tự chi trả tiền vắc xin và tiền công tiêm phòng cho đàn trâu, bò 

của mình theo Thông báo số 188/CCCNTY-HCTH, ngày 04/9/2021 của Chi cục 

Chăn nuôi – Thú y tỉnh Sóc Trăng thông báo mức thu tiền dịch vụ tiêm phòng 

vắc xin bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò năm 2021. Cụ thể: Chi phí vắc xin 

35.000 đ/liều, chi phí vật tư, công cho người trực tiếp đi tiêm 4.700 đ/lần 

tiêm. 

V. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Thời gian tiêm phòng bắt đầu từ ngày: 09/9/2021. 

2. Kết thúc tiêm phòng: 15/11/2021. 

3. Thực hiện quyết toán trước ngày: 30/11/2021. 

Trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện nếu có khó khăn phát sinh đề 

nghị báo cáo kịp thời về Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được 

hướng dẫn giải quyết./. 

Nơi nhận:           TRƯỞNG PHÒNG 
- UBND huyện (để b/c); 

- Sở NN và PTNT (để b/c); 

- Phòng VH-TT;Đài Truyền thanh;  

- MTTQ, các đoàn thể huyện; 

- Trạm Chăn nuôi và Thú y (thực hiện); 

- UBND các xã, thị trấn (phối hợp thực hiện); 

- Lưu: VT. 
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