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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SA THẦY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /TB-UBND Sa Thầy, ngày       tháng      năm 2020 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tiêm phòng vắc xin Dại động vật năm 2020 

 

Thực hiện Thông báo số 17/TB-CCCNTY ngày 17/6/2020 của Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y về việc tiêm phòng vắc xin Dại năm 2020, Uỷ ban nhân dân 

huyện thông báo kế hoạch tiêm phòng vắc xin Dại động vật năm 2020 trên địa 

bàn huyện, cụ thể như sau: 

I. Công tác tiêm phòng 

1. Thời gian tiêm phòng 

- Đợt chính: triển khai từ ngày 01/7/2020 đến ngày 31/7/2020 (thanh 

quyết toán dứt điểm trước ngày 10/8/2020). 

- Tiêm bổ sung: Tiến hành tiêm bổ sung trong các tháng còn lại (kết thúc 

trước ngày 31/11/2020) cho đàn chó mới nhập đàn, chưa được tiêm phòng trong 

đợt chính. 

2. Loại vắc xin sử dụng 

2.1. Loại vắc xin: Vắc xin vô hoạt Rabisin, do Công ty MERIAL – Pháp 

sản xuất. 

2.2. Phân bổ vắc xin dụng cụ tiêm phòng diện người đồng bào dân tộc 

thiểu số: 

- Vắcxin tiêm phòng cho đàn chó của người đồng bào dân tộc thiểu số: 

671 liều, trong đó: Vắcxin Chi cục Thú y cấp năm 2020: 600 liều, vắcxin tồn 

kho năm 2019: 71 liều. 

 

TT Xã, thị trấn 

Vắc xin 

Dại chó  

(liều) 

Găng 

tay 

(đôi) 

Rọ 

mõm 

(cái) 

Xi 

lanh 

(cái) 

Kim 

tiêm  

(cái) 

Ghi chú 

1 T.T Sa Thầy 80 3 3 13 15  

2 Sa Bình 76 3 3 13 15  

3 Sa Nhơn 70 3 3 12 10  

4 Sa Nghĩa 60 3 3 10 10  

5 Sa Sơn 60 3 3 10 10  

6 Ya Ly 60 3 3 10 10  

7 Ya Tăng 50 3 3 10 10  
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8 Ya Xiêr 60 3 3 10 10  

9 Hơ Moong 40 3 3 10 10  

10 Mô Rai 60 3 3 12 10  

11 Rờ Kơi 55 3 3 10 10  

Tổng cộng 671 33 33 120 120  

3. Đối tượng, phạm vi và tỷ lệ tiêm phòng 

3.1 Đối tượng và phạm vi tiêm phòng:  

- Chó trong độ tuổi tiêm phòng (từ 03 tháng tuổi trở lên), tại các vùng có 

nguy cơ cao; tiêm bổ sung cho đàn chó mới lớn, mới mua từ nơi khác về. 

- Không chủng ngừa chó dưới 03 tháng tuổi để hạn chế việc gây nhiễu bởi 

kháng thể truyền từ chó mẹ đã được tiêm chủng. Không chủng ngừa chó bệnh 

hay đang dưỡng bệnh; chỉ chủng ngừa cho chó khỏe mạnh. 

 3.2. Tỷ lệ tiêm phòng: Kết quả tiêm phòng phải đạt tỷ lệ trên 85% chó 

nuôi ở vùng trọng điểm (vùng trọng điểm là vùng thường có chó mắc bệnh Dại, 

khu đông dân cư có số lượng chó nuôi nhiều). 

4. Kỹ thuật tiêm phòng và sử dụng vắc xin 

4.1. Kỹ thuật tiêm phòng vắc xin Dại cho chó: 

- Cố định chó: các hộ phải bắt giữ, cố định và cầm cột, rọ mõm chó để lực 

lượng thú y tiêm phòng. 

- Chỉ tiêm phòng cho chó khỏe mạnh, đúng độ tuổi, không tiêm những 

con vừa mới mắc bệnh; chó quá gầy yếu. 

 - Vị trí tiêm: theo hướng dẫn của nhà sản xuất.  

4.2. Cách sử dụng vắc xin: 

- Vắc xin phải bảo quản ở nhiệt độ từ 20C đến 80C, trước khi sử dụng lấy 

lọ vắc xin ra lắc kỹ rồi mới dùng. 

- Liều lượng: theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

- Các nội dung liên quan khác theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

5. Lực lượng tiêm phòng 

- Thú y cơ sở trực tiếp tiêm phòng và cấp Giấy chứng nhận tiêm phòng. 

- Thôn trưởng các thôn, làng vận động người chăn nuôi cố định chó để lực 

lượng thú y triển khai tiêm phòng, lập sổ sách ghi chép, theo dõi, báo cáo. 

6. Kiểm tra, giám sát và hướng dẫn tiêm phòng 
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Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp hướng dẫn, kiểm tra và giám sát công tác 

tiêm phòng trên địa bàn toàn huyện. 

7. Báo cáo thanh quyết toán: Thực hiện theo biểu mẫu, hướng dẫn của 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

8. Kinh phí thực hiện 

- Kinh phí tiêm phòng cho chó của người đồng bào dân tộc thiểu số:  

 + Kinh phí mua vắc xin Dại: do nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ. 

 + Kinh phí mua vật tư phục vụ tiêm phòng: do ngân sách tỉnh hỗ trợ. 

+ Tiền công tiêm phòng: Các xã, thị trấn chủ động cân đối, bố trí nguồn kinh 

phí được giao đầu năm để hỗ trợ cho các lực lượng tham gia tiêm phòng theo quy 

định hiện hành. Trường hợp thiếu, báo cáo UBND huyện xem xét, bổ sung sau. 

-  Đối với vắc xin và kinh phí tiêm phòng Dại cho chó của người kinh: do 

chủ vật nuôi chịu trách nhiệm chi trả. 

II. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: phối hợp với Trung 

tâm Dịch vụ Nông nghiệp và các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát, đôn đốc 

và hướng dẫn việc triển khai tiêm phòng vắc xin tại các xã, thị trấn. 

2. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

- Tiếp nhận và cấp phát, cung ứng vắc xin, vật tư kịp thời để UBND các 

xã, thị trấn triển khai tiêm phòng. 

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác tiêm phòng vắc xin Dại động vật tại 

các xã, thị trấn. 

- Tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả sau khi kết thúc đợt tiêm phòng về 

UBND huyện và thanh quyết toán theo đúng thời gian, biểu mẫu quy định. 

3. UBND các xã, thị trấn 

- Tổ chức tuyên truyền quy định của pháp luật và mục đích đối với việc 

tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó; vai trò, trách nhiệm của chủ vật nuôi trong 

công tác tiêm phòng để người dânbiết, thực hiện. 

- Chỉ đạo các ban ngành của xã, thị trấn, Ban Thú y, thôn trưởng vận 

động nhân dân khai báo chính xác tổng đàn chó để làm cơ sở cho việc xây 

dựng kế hoạch tiêm phòng và triển khai thực hiện theo đúng thời gian quy định, 

phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 
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- Xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai công tác tiêm phòng; thông báo 

lịch tiêm phòng; bố trí lực lượng tiêm phòng; tuyên truyền vận động nhân dân 

cố định chó để tiêm phòng, có biện pháp xử lý đối với các cá nhân, tổ chức 

không thực hiện công tác tiêm phòng. 

- Chủ động cân đối, bố trí nguồn kinh phí được giao đầu năm hỗ trợ cho 

các lực lượng tham gia tiêm phòng theo quy định của nhà nước. 

- Xác nhận và chịu trách nhiệm trước UBND huyện về thời gian, kết quả, tỷ 

lệ tiêm phòng của địa phương. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, 

thị trấn biết, triển khai thực hiện./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng NNPTNT; 

- Phòng TC-KH; 

- Trung tâm Dịch vụ NN; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- UBND các xã, thị trấn 

- Lưu: VT-LT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Thạnh 
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