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Kỳ Phong, ngày 10 tháng 3 năm 2022 
 

 

THÔNG BÁO  

Về việc triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh  gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2021 
 

 

 Thực hiện Quyết định số 464/QĐ – UBND ngày 15/02/2022 Chỉ thị số 

04/CT-UBND ngày 08/3/2022 của UBND huyện Kỳ Anh và Thông báo số 01/TB-

TTƯD ngày 23/02/2022 của Trung tâm ứng dựng KHKT&BVCTVN huyện Kỳ 

Anh về thông báo các loại giá vắc xin tiêm phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm 

năm 2022. 

 Nay UBND xã thông báo cho Ban chỉ huy các thôn thực hiện với một số nội 

dung như sau: 

1. Thông báo cho nhân dân biết về chủ trương tiêm phòng dịch bệnh cho đàn 

gia súc, gia cầm năm 2022 và giá tiền đối với các loại vắc xin như sau: 

- Đối với Vắc xin đàn Lợn: Tiêm phòng Vắc xin dịch tả; Vắc xin vô hoạt 

nhị giá tụ huyết trùng, Phó thương hàn lợn với giá 4.500 đồng/ liều/ loại vắc xin 

- Đối với đàn trâu bò:  

+ Vắc xin Tụ huyết trùng: 5.800đồng/liều 

+ Vắc xin Lở mồm long móng:19.500 đồng/ liều (nhà nước hỗ trợ không thu 

tiền) 

+ Vắc xin Viêm da nổi cục: 43.200 đồng/ liều 

- Đối với Vắc xin dai Chó: 14.700 đồng/ liều 

- Đối Vắc xin Cúm gia cầm: 540 đồng/ lọ ( 200 liều) 

2. Ban chỉ huy các thôn lập danh sách đàn trâu, bò tiêm Vắc xin Viêm da nổi 

cục, Vắc xin Tụ huyết trùng thì phải thu tiền mua vắc xin theo giá như trên ( có 

biểu kèm theo)  

Đối với đàn lợn, đàn chó, gia cầm thì rà soát lập danh sách thuộc diện tiêm 

để UBND xã đăng ký thuốc sau đó triển khai tiêm và thu tiền vắc xin từ các hộ 

( có biểu kèm theo) 

Không tiêm các gia súc, gia cầm đang bị bệnh, kỳ mang thai, mới sinh 

Thời gian: Nộp danh sách và tiền thu được qua Ban thú y xã ( đ/c Trần Văn 

Hiếu, Cán bộ thú y xã, SĐT: 0989879754) trước ngày 14/03/2022 để UBND xã 

tổng hợp đăng ký mua vắc xin tại huyện  

Yêu cầu Ban chi huy các thôn thực hiện nghiêm túc, kịp thời nội dung thông 

báo này./. 
 

Nơi nhận: 
- BCĐ phòng chống dịch GSGC huyện; 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- UBMTTQ xã, các ban ngành,đoàn thể; 

- Cấp ủy – BCH  các thôn; 

- Lưu: VP./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Yên 
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