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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN NGỌC HỒI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /KH-UBND 

 

         Ngọc Hồi, ngày          tháng 02 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm đợt 1 năm 2020 

 

Căn sứ Thông báo số 02/TB- CCCNTY  ngày 11/02/2020 của Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y tỉnh Kon Tum về việc tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm đợt 1 năm 

2020; UBND huyện Ngọc Hồi xây dựng Kế hoạch tiêm phòng vắc xin Cúm gia 

cầm đợt 1 năm 2020 trên địa bàn huyện, với nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Nâng cao nhận thức của người chăn nuôi trong công tác phòng, chống dịch  

bệnh Cúm gia cầm và tạo miễn dịch chủ động bảo vệ đàn gia cầm đối với bệnh 

dịch. 

- Ngăn chặn và xử lý kịp thời dịch bệnh tái phát, đặc biệt là bệnh Cúm gia 

cầm. Tiêm vắc xin Cúm phòng bệnh cho gia cầm để phát triển và ổn định chăn 

nuôi, góp phần nâng cao thu nhập, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân và môi trường 

sinh thái. 

2. Yêu cầu: 

- Tổ chức thực hiện tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm đúng thời gian, đúng 

đối tượng và đúng quy trình kỹ thuật; đạt tỷ lệ và hiệu quả cao. 

- Quản lý tốt đàn gia cầm, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống 

bệnh Cúm gia cầm; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Đồng 

thời, quản lý, giám sát dịch bệnh gia cầm tới thôn, tổ dân phố (TDP), xóm, hộ gia 

đình và trang trại chăn nuôi trên địa bàn. 

- Thực hiện tốt công tác giám sát tiêm phòng; theo dõi, lập sổ sách để ghi 

chép đầy đủ, chính xác kết quả tiêm phòng; đáp ứng yêu cầu công tác tiêm phòng 

theo quy định. 

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người trong quá trình thực hiện công tác 

tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm. 

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG TRIỂN KHAI: 

1. Phạm vi tiêm phòng: Gia cầm thuộc ổ dịch cũ (tại xã Đắk Kan), vùng 

nguy cơ cao thuộc các địa bàn các xã, thị trấn (thị trấn Plei Kần, Sa Loong, Đắk Xú 

và Pờ Y). 

- Ưu tiên tiêm trước cho các hộ, cơ sở chăn nuôi có số lượng gia cầm lớn. 
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- Không tiêm cho số gia cầm xuất bán để giết mổ và gia cầm đưa vào giết 

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

2. Đối tượng tiêm phòng: 

2.1. Phòng bệnh cho gà: Tiêm vắc xin lần đầu cho gà con từ 14 ngày tuổi 

trở lên, liều 0,5 ml/con (trong vùng có nguy cơ cao dịch bệnh cúm gia cầm, có thể 

tiêm nhắc lại sau 2-3 tuần sau mũi tiêm đầu tiên, liều 0,5 ml/con). 

 2.2. Phòng bệnh cho vịt, ngan (vịt xiêm): 

 - Vịt, ngan từ 14 - 35 ngày tuổi, liều 0,5 ml/con. Tiêm nhắc lại sau 2-3 tuần 

sau mũi tiêm đầu tiên; vịt, ngan trên 35 ngày tuổi: 1 ml/con;  

 -  Vịt, ngan giống và vịt, ngan đẻ tiêm 1 ml/con. 

 2.3. Phòng bệnh cho chim cút: Tiêm vắc xin cho chim cút ở 3-4 tuần tuổi 

trở lên, liều 0,5 ml/con. 

3. Kỹ thuật tiêm phòng và sử dụng vắc xin: 

3.1. Kỹ thuật tiêm phòng: 

- Cố định gia cầm, ngan, vịt, chim cút: Chủ gia cầm, các hộ, các cơ sở chăn 

nuôi phải bắt giữ hoặc có biện pháp cố định để tiêm phòng. 

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

3.2. Sử dụng và bảo quản vắc xin: 

- Vắc  xin  tiêm  phòng:  Sử  dụng  vắc  xin  cúm  gia  cầm  NAVET-

VIFLUVAC (Subtype H5N1-vô hoạt nhũ dầu do Công ty NAVETCO sản xuất) để 

phòng bệnh cúm gia cầm subtype H5N1, H5N6 cho gà, vịt, ngan (vịt xiêm) và 

chim cút khoẻ mạnh. Vắc xin tạo miễn dịch sau khi tiêm 14 ngày và thời gian bảo 

hộ được 6 tháng. 

- Bảo quản vắc xin: Vắc xin phải được bảo quản ở nhiệt độ từ 2-8
0
C tại ngăn 

mát của tủ lạnh. Trong quá trình tiêm phòng, vắc xin phải bảo quảntrong các 

hộp/thùng bảo ôn có đá lạnh (không để lọ vắc xin tiếp xúc trực tiếp với đá lạnh vì 

có thể gây đông đá làm hư hỏng vắc xin). Không để ánh nắng mặt trời chiếu trực 

tiếpvào vắc xin.  

- Sử dụng vắc xin: Vắc xin chỉ được sử dụng trong 24 giờ sau khi mở nắp. 

Trước khi tiêm cần lắc kỹ chai vắc xin và đưa nhiệt độ của vắc xin về nhiệt độ 

phòng. 

* Ghi chú:  

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

tiêm phòng, được vô trùng trước khi tiêm; trong quá trình tiêm phòng, nên thay 

kim đã được vô trùng trước khi tiêm cho hộ mới. 

- Bảo quản, lưu giữ vỏ chai vắc xin sau khi sử dụng để tiêu hủy theo kế 

hoạch và hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 
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4. Thời gian tiêm phòng: Từ ngày 15/02/2020 đến ngày 15/3/2020; thanh 

quyết toán dứt điểm trước ngày 20/3/2020. 

5. Lực lượng tiêm phòng: Ban Thú y cơ sở, cán bộ Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp có chuyên môn trực tiếp tiêm phòng; Thôn trưởng; Tổ trưởng TDP 

vận động Nhân dân tham gia công tác tiêm phòng cho gia cầm và lập sổ ghi chép, 

theo dõi theo hướng dẫn của cán bộ thú y. 

6. Báo cáo thanh quyết toán: 

Sau khi kết thúc tiêm phòng, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện thực 

hiện báo cáo thanh quyết toán theo quy định về Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh. 

Mẫu báo cáo tiêm phòng được hướng dẫn tại Công văn số 94/CCCNTY-QLDB, 

ngày 10/4/2019 về thống nhất các biểu mẫu thanh quyết toán tiêm phòng và khử 

trùng tiêu độc định kỳ và chống dịch. 

7. Kinh phí thực hiện:  

7.1. Kinh phí mua vắc xin: Do nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ. 

7.2. Tiền công tiêm phòng: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện xây dựng 

dự toán kinh phí phục vụ công tác tiêm phòng, đề xuất UBND huyện xem xét hỗ 

trợ theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: Tiếp nhận số lượng vắc xin tại Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh; có trách nhiệm bảo quản, hướng dẫn sử dụng, liều 

dùng (Thông báo số 02/TB-CCCNTY ngày 11/02/2020 của Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y tỉnh Kon Tum về việc tiêm phòng Cúm gia cầm đợt 1 năm 2020) và triển 

khai tiêm phòng vắc xin cho đàn gia cầm. 

-  Phối hợp UBND các xã, thị trấn để triển khai thực hiện;  

- Chịu trách nhiệm kỹ thuật, dụng cụ, lực lượng tiêm phòng, báo cáo quyết 

toán theo quy định. 

- Báo cáo kết quả tiêm phòng cúm gia cầm đợt 1 năm 2020 về UBND huyện 

(qua phòng NN&PTNT) trước ngày 20/3/2020 để theo dõi, chỉ đạo. 

2. UBND cácxã , thị trấn: 

- Chỉ đạo các thôn, làng, tổ dân phố, Ban Thú y cơ sở phối hợp Trung tâm 

Dịch vụ nông nghiệp huyện triển khai và thực hiện tiêm phòng; 

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

của pháp luật và mục đích đối với việc khai báo chăn nuôi cũng như tiêm phòng 

vắc xin cho đàn gia cầm; vai trò, trách nhiệm của chủ vật nuôi trong công tác tiêm 

phòng cho đàn gia cầm, công tác phòng chống dịch để người dân hiểu biết và tích 

cực thực hiện; 

- Thống kê chính xác số lượng 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 
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cầm, để làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch tiêm phòng vắc xin và triển khai 

thực hiện theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; 

- Thực hiện công tác kiểm tra giám sát, hướng dẫn công tác tiêm phòng tại 

các địa bàn; thành lập các đoàn kiểm tra công tác tiêm phòng tại các xã, thị trấn; 

- Xác nhận và chịu trách nhiệm về kết quả tiêm phòng của địa phương theo 

báo cáo của Ban thú y; xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định; 

- Phối hợp Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tổng hợp số liệu, báo cáo 

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

3. Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Đôn đốc, theo dõi, kiểm 

tra việc triển khai thực hiện việc tiêm phòng cúm gia cầm đợt 1 năm 2020, tổng 

hợp báo cáo UBND huyện và Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh. 

 4. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu UBND huyện hỗ trợ kinh phí 

chi trả tiền công tiêm phòng theo quy định, theo đề xuất của Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp.  

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Hội Nông dân, Hội Liên 

hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Huyện Đoàn: Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể 

của các xã, thị trấn vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia 

thực hiện tiêm phòng văc xin Cúm gia cầm đợt 1 năm 2020 trên địa bàn huyện. 

Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm đợt 1 năm 2020, Ủy 

ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị liên quan,UBND các xã, thị trấn, nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh (để biết);                                                                  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP; các PVP; 

- Mặt trận TQVN và các đoàn thể huyện; 

- Trung tâm Dịch vụ NN huyện (t/h); 

- Phòng NN&PTNT; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- UBND các xã, thị trấn (t/h); 

- Trung tâm VH,TT,DL&TT (đưa tin); 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT, TH.  

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vương Văn Tuyên 

 

 

 

`  
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PHỤ LỤC  

PHÂN BỔ VẮCIN TIÊM PHÒNG CÚM GIA CẦM ĐỢT 2 NĂM 2019 

 

(Kèm theo công Kế hoạch số:       /KH-UBND, ngày     tháng    năm 2019  của  

Ủy ban nhân dân  huyện Ngọc Hồi). 

 

Số 

TT 
Đơn vị 

Tổng đàn gia 

cầm(con) 

Phân bổ văcxin 

cúm gia cầm 

(Liều) 
Ghi chú 

1 TT. Plei Kần 16.200 5.200  

2 Đăk Xú 48.900 15.648  

3 Pờ Y 11.200 3.584  

4 Đăk Kan 20.570 6.682  

5 Sa Loong 11.500 3.680  

6 Đăk Nông 11.157 3.570  

7 Đăk Dục 12.500 4.076  

8 Đăk Ang 8.000 2.560  

Tổng cộng 140.027 45.000  
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