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THÔNG BÁO
Tiêm vacxin phòng bệnh bảo vệ đàn gia súc, gia cầm vụ thu năm 2021

Chủ động tiêm phòng các loại vacxin cho đàn vật nuôi có vai trò vô cùng 
quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Khi gia súc, gia cầm được 
tiêm phòng vacxin, cơ thể sẽ có miễn dịch chủ động chống lại sự xâm nhập của 
mâm bệnh, đặc biệt là một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: Lở mồm long 
móng ở gia súc; Cúm gia cầm, Tai xanh ở lợn, Dịch tả lợn, bệnh dại trên chó, 
mèo.... Tuy nhiên, tỉ lệ tham gia tiêm phòng hàng năm cho vật nuôi còn hạn chế 
như tiêm phòng dại trên chó, mèo, bệnh cúm gia cầm.... còn ít, gây ảnh hưởng 
tới công tác phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi, dễ dẫn đến dịch bệnh lây lan, 
có thể lây sang người ảnh hưởng đến tính mạng con người và đời sống kinh tế 
xã hội. 

Thực hiện Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 24/02/2021 của UBND 
huyện Thanh Hà về việc phát triển sản xuất chăn nuôi và phòng, chống dịch 
bệnh động vật năm 2021; Để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn 
vật nuôi, UBND thị trấn thông báo phòng chống dịch bệnh động vật nuôi vụ thu 
năm 2021 như sau:

*. Thời gian tiêm phòng và các bước thực hiện
1. Đối với đàn lợn
- Từ ngày 15/9/2021 đến ngày 30/9/2021, tổ chức tiêm vacxin Dịch tả lợn 

cổ điển, Tụ - dấu lợn cho toàn bộ đàn lợn và vacxin Lở mồm long móng, Tai 
xanh cho đàn lợn nái, đực giống trong diện phải tiêm phòng tại các hộ chăn 
nuôi.

2. Đối với đàn chó, mèo (kinh phí do người nuôi tự chi trả)
- Từ ngày 1/10/2021 đến ngày 10/10/2021, tổ chức tiêm vacxin phòng 

bệnh Dại cho đàn chó, mèo nuôi tại các hộ chăn nuôi. Kế hoạch tiêm vacxin 
phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo như sau:

- Ngày 01-02/10/2021 tiêm đàn chó, mèo khu 1và khu 2
- Ngày 03-04/10/2021 tiêm đàn chó, mèo khu 3 và khu 4
- Ngày 05-06/10/2021tiêm đàn chó, mèo khu 5 và khu 6
- Ngày 07-08/10/2021  tiêm đàn chó, mèo khu 7 và khu 8
- Ngày 09/10/2021 tiêm đàn chó, mèo khu 9



- Tổ chức xử lý đối với những con chó nuôi không được chủ hộ chấp hành 
tiêm vacxin phòng bệnh Dại theo quy định hiện hành.

3. Đối với đàn gia cầm
- Từ ngày 15/10/2021 đến ngày 30/10/2021, UBND thị trấn tổ chức tiêm 

vacxin phòng bệnh cúm gia cầm cho đàn gia cầm trong diện phải tiêm phòng tại 
các hộ chăn nuôi.

*. Một số lưu ý với chủ vật nuôi:
1. Nếu chủ vật nuôi nào có nuôi chó thuộc diện tiêm phòng, không thực 

hiện tiêm phòng vacxin bệnh dại, không đeo rọ mõm, xích và không có người 
dắt khi đưa chó ra nơi công cộng sẽ bị xử phạt bằng tiền theo khoản 2 điều 7 
Nghị định 90/2017/NĐ-CP  ngày 31/7/2017 của Chính phủ trong lĩnh vực thú y. 

2. Các hộ chăn nuôi để xảy ra dịch bệnh ảnh hưởng tới môi trường, sức 
khỏe cộng đồng thì chủ vật nuôi đó không nhận được sự hỗ trợ của nhà nước và 
phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trên đây là nội dung thông báo về công tác tiêm phòng bảo vệ đàn gia 
súc, gia cầm vụ thu năm 2021, UBND thị trấn Thanh Hà đề nghị hộ gia đình có 
vật nuôi nghiêm túc thực hiện.
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