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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao chỉ tiêu tiêm vắc xin phòng bệnh 

 gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2022 
  

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; 

Thực hiện Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 09/2/2022; 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;  

Xét đề nghị của Văn phòng HĐND & UBND và Ban Thú y xã, 

QUYẾT ĐỊNH: 

            Điều 1. Giao chỉ tiêu tiêm vắc xin phòng bệnh gia súc, gia cầm đợt 1 năm 

2022 cho các thôn (có danh sách kèm theo) 

           Điều 2. Giao Trưởng các thôn chịu trách nhiệm thông báo cho Nhân dân, làm 

rặc, tổ chức tiêm phòng hoàn thành chỉ tiêu xã giao; Ban Thú y xã trực tiếp nhận và 

bảo quản vắc xin, tổ chức tiêm đúng yêu cầu kỹ thuật, thời gian quy định, quản lý 

chặt chẽ và cấp giấy tiêm phòng đúng quy định; đồng thời thường xuyên rà soát 

tiêm phòng bổ sung cho số gia súc, gia cầm chưa tiêm, hết thời gian miễn dịch; 

ngoài ra, t y vào t nh h nh chăn nuôi, t nh chất dịch tễ t i địa phư ng cần tổ chức tiêm 

phòng đối với một số bệnh khác như: Viêm da nổi cục trâu bò, Tai xanh, Lepto ở lợn, 

Newcastle ở gà, Dịch tả vịt. 

         Giao Ban thú y, Ban Nông nghiệp xã chịu trách nhiệm chỉ đ o, đôn đốc, kiểm 

tra, giám sát kết quả thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả trước UBND xã, UBND 

huyện. 

         Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

           Văn phòng HĐND - UBND, , Ban thú y xã, Ban nông nghiệp, ban ngành có 

liên quan, Cấp ủy – BCH các thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
   - Như điều 3; 

   - Phòng NN&PTNT;  

   - Trung tâm ƯDKHKT, BVCTVN     Để (b/c) 

   - TT Đảng ủy, HĐND; MTTQ xã; 

   - Chủ tịch,  PCT UBND xã; 

   - Lưu: VP./. 
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