
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ PHONG 

Số:  91/UBND-TY 
Về việc báo cáo kết quả sử dụng 

vắc xin Viêm da nổi cục 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Kỳ Phong, ngày 16 tháng 8 năm 2021 

 

      Kính gửi:   

    - Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh; 

    - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

    - Trung tâm Ứng dụng KHKT và BVCTVN. 

Thực hiện Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 10/03/2021 của UBND 

huyện Kỳ Anh về việc Tiêm vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục. Trong tháng 

4/2021 UBND xã đã triển khai tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục cho đàn trâu 

bò trên địa bàn. Kết quả đạt được: 

Lượng vắc xin nhận từ Trung tâm: 275 liều 

Lượng vắc xin đã tiêm: 264 liều 

Lượng vắc xin hao hụt trong quá trình tiêm: 11 liều. 

UBND xã đã thực hiện thu từ hộ dân 35.400 đồng/liều vắc xin (theo văn 

bản số 81/HCTH-CCTY ngày 25/02/2021 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

Thông báo giá vắc xin tiêm phòng bệnh Viêm da nổi cục cho trâu, bò năm 2021) 

và trích kinh phí từ nguồn ngân sách xã hỗ trợ chi phí triển khai thực hiện tiêm 

phòng. Đến nay, còn phần kinh phí do hao hụt vắc xin trong quá trình tiêm: 

389.400 đồng (11liều) chưa thanh toán cho Trung tâm Ứng dụng KHKT và 

BVCTVN để Trung tâm thanh toán cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh. 

UBND xã kính đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện, Phòng NN&PTNT, 

Trung tâm Ứng dụng KHKT&BVCTVN huyện quan tâm, xem xét hỗ trợ phần 

kinh phí trên ./. 
  

Nơi nhận: 
 - Như kính gửi; 

 - Chủ tịch, các P. Chủ tịch UBND xã;  (Báo cáo) 

 - Lưu: VPUB./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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Nguyễn Văn Yên 
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