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 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /TB-UBND Sa Thầy, ngày        tháng       năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

V/v tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm đợt 3 năm 2021 
 

 

 Thực hiện Thông báo số 195/TB-CCCNTY ngày 19 tháng 11 năm 2021 

của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Kon Tum về việc tiêm phòng vắc xin Cúm 

gia cầm đợt 3 năm 2021.  

Để chủ động trong công tác phòng, chống, ngăn ngừa dịch bệnh Cúm gia 

cầm phát sinh và lây lan; Ủy ban nhân dân huyện thông báo tiêm phòng vắc xin 

Cúm gia cầm đợt 3 năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Thời gian thực hiện 

Từ ngày 25 tháng 11 năm 2021 đến ngày 25 tháng 12 năm 2021. 

2. Loại vắc xin tiêm phòng: Vắc xin NAVET-VIFLUVAC 2 vô hoạt nhũ 

dầu phòng bệnh Cúm gia cầm. 

 3. Đối tượng và phạm vi tiêm phòng 

 - Tiêm phòng cho gà, vịt, chim cút, ngan (vịt xiêm) khỏe mạnh trong độ 

tuổi tiêm phòng; ưu tiên tiêm trước cho các hộ, cơ sở chăn nuôi có số lượng nuôi 

lớn trên địa bàn huyện. 

- Không tiêm cho số gia cầm xuất bán để giết mổ và gia cầm chuẩn bị đưa 

vào giết mổ có thời gian dưới 01 tháng kể từ khi được tiêm phòng. 

4. Kỹ thuật tiêm phòng và sử dụng vắc xin 

a. Kỹ thuật tiêm phòng 

- Cố định gia cầm: Các hộ, các cơ sở chăn nuôi phải bắt giữ hoặc có biện 

pháp cố định để tiêm phòng. 

- Vị trí tiêm: Tiêm dưới da tại 1/3 phần dưới, sau cổ. 

b. Sử dụng và liều dùng vắc xin 

- Trước khi sử dụng để vắc xin về nhiệt độ phòng, lắc đều; dùng bơm kim 

tiêm khử trùng, đầu kim phải được thay định kỳ; ngưng sử dụng vắc xin trước 

khi giết mổ 28 ngày. 

 - Liều dùng: Theo hướng dẫn của nhà sản xuất, cụ thể: 

 + Phòng bệnh cho gà: Tiêm vắc xin lần đầu cho gà con từ 14 - 21 ngày 

tuổi liều 0,3 ml/con, trên 21 ngày tuổi 0,5ml/con. 

 + Phòng bệnh cho vịt, ngan (vịt xiêm): Vịt, ngan từ 14 - 35 ngày tuổi, liều 

0,3 ml/con, trên 35 ngày tuổi tiêm 0,5ml/con.  
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 - Phòng bệnh cho chim cút: Tiêm vắc xin cho chim cút từ 21 - 30 ngày 

tuổi, liều 0,3ml/con.  

  c. Cách bảo quản vắc xin 

 - Vắc xin phải được bảo quản ở nhiệt độ từ 020C đến 080C. Do vậy 

thường xuyên phải được bảo quản tại ngăn mát của tủ lạnh hoặc trong các hộp 

bảo ôn luôn có đá lạnh và không để vắc xin tiếp xúc trực tiếp với đá lạnh, không 

được làm đông đá, không để ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào vắc xin. 

- Sau khi mở nắp lọ vắc xin chỉ được sử dụng trong 24 giờ. 

Ghi chú:  

- Chỉ tiêm phòng cho gia cầm khỏe mạnh, đúng độ tuổi. 

- Trong quá trình tiêm phòng và kết thúc đợt tiêm phòng phải bảo quản, 

lưu giữ và niêm phong cẩn thận vỏ chai vắc xin để tiến hành tiêu hủy theo kế 

hoạch và hướng dẫn của cơ quan thú y. 

 - Dụng cụ tiêm phòng: Sử dụng dụng cụ tiêm phòng phù hợp với đối 

tượng tiêm phòng, dụng cụ tiêm phòng phải đảm bảo vô trùng trước khi tiêm 

cho động vật; trong quá trình tiêm phòng, nên thay kim đã được vô trùng trước 

khi tiêm cho hộ mới. 

5. Lực lượng tiêm phòng 

- Thú y cơ sở trực tiếp tiêm phòng. 

- Thôn trưởng các thôn tổ chức vận động Nhân dân bắt giữ gia cầm, hỗ trợ 

lực lượng thú y lập sổ sách ghi chép, theo dõi để quản lý và thanh quyết toán. 

6. Kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn: Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, kiểm tra, hướng dẫn, đôn 

đốc công tác tiêm phòng tại các xã, thị trấn. 

7.  Vắc xin và tiền công tiêm phòng 

a. Phân bổ vắc xin 

TT Xã, thị trấn 
Vắc xin (liều) 

(1 liều = 0,5 ml) 

Kim tiêm 

(cái) 

Găng 

tay (đôi) 

Bảo hộ 

dùng một 

lần (bộ) 

 1 Thị trấn Sa Thầy 1.400 30 05 05 

2 Sa Bình 2.000 40 05 05 

3 Sa Nghĩa 1.000 20 03 03 

4 Ya Ly 600 10 02 02 

Tổng 5.000 100 15 15 
 

b. Tiền công tiêm phòng: Người chăn nuôi chi trả (mức thu theo quy 

định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 283/2019/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 
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2016 về việc quy định khung gía dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho 

động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật). 

8. Tổ chức thực hiện 

a. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Cử cán bộ chuyên môn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện 

theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc và hướng dẫn việc triển khai kế hoạch tiêm 

phòng trên địa bàn các xã, thị trấn. 

b. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện 

- Chủ động liên hệ với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tiếp nhận, cấp 

phát vắc xin, vật tư cho các xã, thị trấn đúng số lượng, thời gian quy định, đảm 

bảo chất lượng vắc xin và theo kế hoạch tiêm phòng đã đề ra. 

- Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn công tác tiêm phòng tại các địa phương; 

tổng hợp báo cáo kết quả tiêm phòng gửi về Ủy ban nhân dân huyện và hướng 

dẫn các xã, thị trấn thanh quyết toán theo đúng quy định. 

c. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người chăn nuôi các quy 

định của pháp luật và mục đích của việc tiêm phòng vắc xin; vai trò, trách nhiệm 

của chủ vật nuôi trong công tác tiêm phòng để người dân biết, thực hiện. 

- Xây dựng Kế hoạch để triển khai tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm đợt 3 

năm 2021; trong đó, thông báo cụ thể thời gian tiêm phòng đến các thôn, làng; 

bố trí lực lượng tiêm phòng; tuyên truyền, vận động Nhân dân bắt giữ gia cầm 

để tiêm phòng; có biện pháp xử lý đối với các cá nhân, tổ chức không thực hiện 

công tác tiêm phòng cho đàn gia cầm. 

- Chỉ đạo bộ phận thống kê, Ban thú y, các thôn trưởng vận động Nhân 

dân khai báo chính xác số lượng đàn gia cầm để làm cơ sở cho việc xây dựng kế 

hoạch tiêm phòng vắc xin và triển khai thực hiện theo đúng quy định. 

- Xác nhận và chịu trách nhiệm về kết quả tiêm phòng tại cơ sở theo báo 

cáo của Ban thú y. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các 

phòng, ban chuyên môn và các đơn vị có liên quan biết, triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Phòng NN & PTNT; 

- Trung tâm DVNN huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Phòng TC - KH; Phòng KT - HT; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Trung tâm VH, TT, DL và TT; 

- Lưu: VT-LT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

Dương Quang Phục 
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