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THÔNG BÁO 

 Về việc tiêm phòng  Viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò năm 2021. 

  

 Kính gửi:     - Thôn trưởng 11 thôn 

   - Ban Truyền thanh xã Thạch Hạ 
 

Thực hiện kế hoạch số 450/UBND- KT ngày 05/3/2021 của UBND Thành phố 

Hà Tĩnh về việc phòng chống bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò. Để chủ động phòng 

chống dịch bệnh và tiêm phòng đẩy đủ cho đàn trâu,bò trên địa bàn. UBND xã Thạch 

Hạ yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, thôn trưởng các thôn và bà con chăn nuôi thực 

hiện nghiêm túc các nội dung sau: 

 1. Ban Văn hóa, thôn trưởng các thôn: Tăng cường tổ chức tuyên truyền, trên hệ 

thống loa truyền thanh, cho nhân dân nhận thức rõ nguy hại của dịch bệnh viêm da nổi 

cục trên đàn trâu,bò. 

2. Thôn trưởng các thôn: Thông báo nhiều lần trên hệ thống loa truyền thanh  

về thời gian tiêm phòng và đôn đốc các hộ phối hợp thực hiện tiêm phòng nhanh gọn 

đúng thời gian, tổng hợp tình hình báo về ban chỉ đạo (qua ban Thú y xã). 

3. Ban chăn nuôi Thú y phối hợp với thôn trưởng các thôn chỉ đạo tốt công tác 

tiêm phòng  đạt kết quả theo văc xin các thôn đã đăng ký. 

4. Đối tượng tiêm: Bê, nghé từ 3 tháng tuổi trở lên;  trâu, bò thuộc diện tiêm 

phòng trong phạm vi quy định phải tiêm phòng và có đủ điều kiện để tiêm phòng 

(không tiêm trâu, bò, bê, nghé đang mắc bệnh nền, chữa kỳ cuối). 

5. Bệnh viêm da nỏi cục trên đàn trâu, bò khả năng lây lan nhanh qua không khí 

và qua tiếp xúc gián tiếp nên việc tiêm phòng cho đàn trâu bò được thực hiện tại 

chuồng của các hộ chăn nuôi, không tiêm  tập trung đề phòng bệnh lây lan, đề nghị 

chủ vật nuôi phải chủ động dọn dẹp vệ sinh chuồng trại sạch sẻ, mua dây thừng phục 

vụ cho việc bắt giữ trâu, bò để tiêm. 

 Sau thời gian tiêm phòng (6 giờ) trường hợp con vật bị phản vệ, chủ vật nuôi 

trực tiếp báo với  thôn trưởng và Ban chăn nuôi thú y xã để có biện pháp cứu chữa 

phục hồi ( nếu chủ vật nuôi không kịp thời báo cáo để thiệt hại súc vật của mình thì 

phải chịu thiệt thòi).Yêu cầu các hộ lưu giữ giấy chứng nhận tiêm phòng.          

Chi phí tiêm phòng:  

Tiền vắc xin chủ vật nuôi phải trả mỗi liều tiêm 36.000 đồng. 



UBND xã hỗ trợ tiền mua dụng cụ, công tiêm và các trạng bị bảo hộ khác cho 

cán bộ đi tiêm.  

Thời gian thực hiện triển khai tiêm: 01  ngày 10/3/2021. 

Buổi sáng bắt đầu từ 7h30 đến 11 giờ 00 phút các thôn:  Liên Nhật, Liên Thanh, 

Liên Hà,Tân Lộc. 

Buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ 00 phút các thôn:  Đông Đoài, Thượng, Minh yên. 

 Trên đây là một số nội dung quan trọng của công tác tiêm phòng bệnh viêm da 

nổi cục trên trâu, bò năm 2021. Yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, tổ công tác, thôn 

trưởng các thôn và bà con chăn nuôi thực hiện nghiêm túc thông báo này. Thôn nào để 

các hộ không tiêm nếu vật nuôi xảy ra mắc bệnh thì thôn và hộ đó phải chịu hoàn toàn 

trách nhiệm./.  
  

 
 

Nơi nhận: 
- TT UDKHKT – NVCTVN TP; 

- TT Đảng ủy, HĐND; 

- UBMTTQ và các đoàn thể; 

- Ban truyển thanh xã; 

- Địa chính MT; 

- Ban Thú y xã; 

- Thôn trưởng 11 thôn; 

- Lưu VP UBND. 
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Trương Thế Kỷ 
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