
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ QUANG KHẢI

Số:       /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quang Khải, ngày      tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc triển khai tiêm phòng vắc xin 

phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn vụ Xuân năm 2023

Căn cứ Luật thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ về việc phòng, chống dịch 

bệnh động vật trên cạn năm 2023;
Căn cứ kết quả rà soát, thống kê toàn bộ số lượng đàn gia súc, gia cầm, vật nuôi được 

nuôi ở các hộ, trang trại tại địa phương. UBND xã Quang Khải thông báo về việc triển 
khai tiêm phòng vacxin cho đàn gia súc, gia cầm, vật nuôi trên cạn vụ Xuân năm 2023 
như sau:

1. Các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm theo quy mô gia trại, trang trại chủ động tiêm 
phòng cho đàn gia súc gia cầm theo số lượng vacxin đã đăng ký, đảm bảo tuân thủ quy 
định của Luật Thú y.

- Đối với lợn: Tiêm phòng Dịch tả và tụ huyết trùng;
- Đối với trâu, bò: Tiêm vacxin Tụ huyết trùng trâu bò. 
2. Các hộ nuôi chó chấp hành việc tiêm phòng vacxin Dại Rabisin phòng chống 

bệnh dại cho đàn chó nuôi. Chủ động nhốt, giữ đàn chó của gia đình mình để cán bộ 
thú y thực hiện công tác tiêm phòng.

3. Mức thu phí và lệ phí tiêm phòng như sau:
- Vacxin tiêm cho đàn lợn và đàn trâu bò được nhà nước hỗ trợ 100% tiền 

vacxin. 
- Vacxin tiêm cho đàn chó: kinh phí do người dân chi trả, bao gồm: Phí + dịch vụ: 

20.000 đ/con. Phương thức thu tiền ngay.
4. Thời gian tiêm phòng: từ ngày 08/4/2023 đến hết ngày 23/4/2023.

Trên đây là nội dung Thông báo kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, 
đàn chó nuôi vụ Xuân năm 2023. UBND xã đề nghị các hộ chăn nuôi, các gia đình có 
nuôi chó nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt Luật Thú y và chủ động đăng ký 
tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, vật nuôi của gia đình nhà mình đạt kết quả cao. 

Lưu ý: Các trường hợp không chấp hành việc tiêm phòng, để xảy ra vấn đề dịch 
bệnh sẽ phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- BTV Đảng ủy;
- TT HĐND, lãnh đạo UBND;
- Trưởng các Tổ chức chính trị - xã hội;
- 3 Trưởng thôn;
- Đài truyền thanh;
- Lưu.
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