
ỦY BAN NHÂN DÂN              

HUYỆN IA H’DRAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:          /KH-UBND          Ia H’Drai, ngày      tháng 6  năm 2021  

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai tiêm phòng vắc xin phòng, chống dịch bệnh  

Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn huyện Ia H’Drai 

 

Thực hiện Kế hoạch số 3821/KH-UBND ngày 09/10/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2021; Quyết 

định số 501/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về 

việc thu hồi, bổ sung kinh phí thực hiện mua vắc xin và tổ chức phòng, chống dịch 

bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021; 

Căn cứ Công văn số 1076/BNN-TY ngày 24/02/2021 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc tổ chức tiêm phòng khẩn cấp vắc xin phòng bệnh Viên 

da nổi cục ở trâu, bò; Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 về việc phê 

duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự án mua vắc xin, hóa 

chất, vật tư phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò tại huyện Ia 

H’Drai năm 2021; 

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch triển khai tiêm phòng vắc xin 

phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò năm 2021 trên địa bàn huyện Ia 

H’Drai, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Tiêm phòng nhằm tạo miễn dịch bảo hộ cho 80% tổng đàn vật 

nuôi trên địa bàn huyện Ia H’Drai; chủ động giám sát dịch bệnh; khi tiêm phòng 

được kiểm soát xử lý kịp thời, giảm số ổ dịch và số gia súc mắc bệnh, không để 

dịch bệnh lây lan ra diện rộng. 

2. Yêu cầu: Tiêm phòng bắt buộc 100% gia súc, trong diện tiêm phòng; đảm 

bảo công tác tiêm phòng được tiến hành nhanh gọn, đúng quy trình kỹ thuật; thực 

hiện tốt công tác giám sát sau tiêm phòng; theo dõi, có biện pháp xử lý kịp thời các 

trường hợp phản ứng sau khi tiêm; lập sổ sách để ghi chép đầy đủ, chính xác kết 

quả tiêm phòng. 

II. NỘI DUNG 

1. Vắc xin 

1.1. Loại vắc xin tiêm phòng cho trâu, bò:  

- Vắc xin Viêm da nổi cục (Lumpyvac); vắc xin sống, nhược độc, đông khô 

được chỉ định phòng bệnh Viêm da nổi cục. 

- Thành phần: Mỗi liều vắc xin có chứ Virus Lumpy Skin Disease chủng 

Neethling > 103.5 TCILD50 tá dược vừa đủ một liều; 

 - Chỉ định: MEVAC LSD là vắc xin sống, nhược độc, đông khô được chỉ 

định để tiêm chủng, chủ động cho da súc chống lại sự lây nhiễm của Virus bệnh 

Viêm da nổi cục (bệnh da sần). 
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- Liều dùng: Gia súc: 1ml/con, tiêm dưới da vùng cổ  

-  Hướng dẫn sử dụng:  

+ Vắc xin phải được hoàn nguyên bằng nước pha vô trùng được cung cấp 

bởi nhà sản xuất. 

+ Sử dụng một ống tiêm vô trùng, chuyển khoảng 2-5 ml nước pha vô trùng 

có chứ vắc xin đông khô; trộn kỹ cho đến khi vắc xin hoàn toàn, lấy toàn bộ dung 

dịch hoàn nguyên này bơm vào chai dung môi và trộn đều một lần nữa. 

* Khuyến cáo chương trình vắc xin 

- Chủng ngừa chính:  

+ Bê từ mẹ đã được chủng ngừa: thực hiện ngừa từ 6 tháng tuổi. 

+ Bê từ mẹ chưa được chủng ngừa: chủng ngừa từ mọi đứa tuổi. 

+ Tái chủng ngừa hàng năm: Tốt nhất nên chủng ngừa cho vật nuôi trước 

giai đoạn bùng phát dịch bệnh (đầu mùa xuân). 

* Tác dụng phụ:  

- Sưng ở vị trí tiêm có thể xảy trong một số trường hợp nhưng rất hiếm, 

những vết sưng này đều tự khỏi không cần điều trị. 

- Rất hiếm gặp các trường hợp sau khi tiêm vắc xin làm giảm sản lượng của 

gia súc. 

1.2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 14/6/2021 đến ngày 30/6/2021 (thanh 

quyết toán dứt điểm trước ngày 10/7/2021). 

 1.3. Đối tượng tiêm phòng: 

- Tiêm phòng cho đàn trâu, bò khỏe mạnh.  

- Tiêm phòng lần đầu: Đối với gia súc mới tiêm phòng lần đầu phải tiêm 

phòng 2 lần cách nhau 3 đến 4 tuần. Đối với bê, nghé tiêm phòng lần đầu lúc 2 

tuần tuổi (có mẹ chưa chủng ngừa) và ở 2,5 tháng tuổi (có mẹ đã chủng ngừa). Ở 

vùng có dịch, lần tiêm đầu tiên cần được thực hiện trên tất cả gia súc từ 2 tuần 

tuổi trở lên. 

1.4. Phạm vi tiêm phòng và tỷ lệ tiêm phòng: 

- Tiêm phòng vắc xin cho đàn trâu, bò, của các hộ chăn nuôi trên địa bàn  

huyện, số lượng trâu, bò, được tiêm phòng phải đạt trên 80% tổng đàn trâu, bò 

hiện có trên địa bàn huyện.  

- Căn cứ tổng đàn trâu, bò hiện có, ngoài số lượng vắc xin tiêm phòng do 

ngân sách huyện cấp, các địa phương chủ động mua sắm, bổ sung thêm vắc xin để 

tiêm phòng cho gia súc để đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng theo quy định.  

 - Tiêm phòng cho đàn trâu, bò trên địa bàn các xã (Ưu tiên tiêm trước cho 

các hộ, cơ sở chăn nuôi có số lượng trâu, bò lớn). 

1.5. Kỹ thuật tiêm phòng, sử dụng và bảo quản vắc xin: 

 1.5.1. Kỹ thuật tiêm phòng 

a) Tiêm phòng cho trâu, bò: 

- Cố định trâu, bò: Trâu, bò phải được cố định chắc chắn bằng gióng, giá 

mới được tiêm phòng.  
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 - Vị trí tiêm: Tiêm dưới da vùng cổ trước vai của trâu, bò. Sử dụng kim tiêm 

cỡ 16 ngắn để thực hiện tiêm phòng cho gia súc. 

 b) Dụng cụ tiêm phòng: Sử dụng dụng cụ tiêm phòng (xy lanh, kim tiêm) phù 

hợp với đối tượng tiêm phòng, dụng cụ tiêm phòng phải đảm bảo vô trùng trước 

khi tiêm cho trâu, bò; trong quá trình tiêm phòng, nên thay kim đã được vô trùng 

trước khi tiêm cho hộ mới. 

1.5.2. Bảo quản và sử dụng vắc xin 

a) Bảo quản vắc xin: 

- Vắc xin phải được bảo quản tại tủ lạnh, luôn đảm bảo duy trì nhiệt độ tại 

ngăn chứa vắc xin từ 20C đến 80C. Tuyệt đối không được làm đông đá vắc xin, 

không để ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào vắc xin. 

- Trong quá trình tiêm phòng, vắc xin phải được bảo quản trong thùng bảo 

ôn có đá lạnh, đảm bảo duy trì nhiệt độ trong thùng từ 20C đến 80C. Số lượng vắc 

xin mang đi tiêm phòng phải phù hợp, tương ứng số lượng gia súc dự kiến tiêm, 

tránh trường hợp mang đi quá nhiều có thể dẫn đến hư hỏng vắc xin.  

* Chú ý 
- Lọ vắc xin sau khi mở nắp, chỉ được sử dụng trong vòng 02 giờ sau khi 

pha trong điều kiện nhiệt độ ổn định từ 20C đến 80C.  

- Tuyệt đối không bảo quản vắc xin trong các thùng bảo ôn trong nhiều 

ngày. 

b) Sử dụng vắc xin: 

- Tiêm phòng đúng chủng loại, lứa tuổi, liều lượng vắc xin đối với từng loài 

gia súc và theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

- Trước khi hút vắc xin để tiêm cho gia súc: phải đưa vắc xin về nhiệt độ 

phòng (khoảng từ 200C đến 250C) bằng cách lấy lọ vắc xin ra khỏi thùng bảo ôn, 

để lọ vắc xin nơi thoáng mát (tránh ánh nắng trực tiếp) mục đích làm tăng nhiệt 

tự nhiên đến mức yêu cầu, đồng thời phải lắc nhẹ chai vắc xin thật kỹ mục đích để 

trộn đều các thành phần chứa bên trong. 

 * Chú ý: Lưu giữ, bảo quản vỏ chai vắc xin đã qua sử dụng để tiêu hủy theo 

kế hoạch và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. 

1.6. Phân bổ vắc xin, vật tư, hóa chất và nguồn kinh phí: 

1.6.1. Phân bổ vắc xin, vật tư tiêm phòng: (Có bảng phụ lục phân bổ kèm 

theo) 

1.6.2. Nguồn kinh phí mua vắc xin, vật tư, hóa chất và chi trả tiền công tiêm 

phòng: 

- Đối với kinh phí mua vắc xin, vật tư tiêm phòng: Do ngân sách tỉnh hỗ trợ 

(tại Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum về việc thu hồi, bổ sung kinh phí thực hiện mua vắc xin và tổ chức phòng, 

chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 

2021). 

- Đối với tiền công tiêm phòng, tiền công phun hóa chất: Do ngân sách huyện 

hỗ trợ nhằm khuyến khích thực hiện tốt và đạt hiệu quả cao trong công tác phòng, 

chống dịch. Nguồn kinh phí: từ nguồn bổ sung mục tiêu kinh phí hoạt động của 

lĩnh vực thú y cấp cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Ia H’Drai theo 
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Quyết định số 611/QĐ-UBND  ngày 18/12/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Ia 

H’Drai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân 

sách Nhà nước năm 2021. 

2. Hóa chất: HANTOX-200 (Sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất 

được in trên bao bì). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện: 

- Tổ chức mua vắc xin, hóa chất và vật tư tiêm phòng cho đàn trâu, bò; cấp 

phát vắc xin, hóa chất và các loại vật tư cho các xã; phối hợp với Ủy ban nhân dân 

các xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc 

việc triển khai tiêm phòng và khử trùng tiêu độc.  

- Thực hiện tổng hợp, báo cáo thanh quyết toán theo đúng quy định. 

- Thanh toán tiền công tiêm phòng, tiền công phun hóa chất cho nhân viên 

thú y các xã. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch của các đơn vị 

liên quan. 

- Tổng hợp; xác nhận số lượng vắc xin, vật tư đã sử dụng; tham mưu Ủy ban 

nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch. 

3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông: 

- Thông báo, đăng tải nội dung và thời gian tiêm phòng để Nhân dân biết, 

thực hiện. 

- Tập trung tuyên truyền về lợi ích, vai trò, tác dụng của công tác tiêm phòng 

và trách nhiệm của mỗi tổ chức, người dân về tiêm phòng, để mọi người dân hiểu 

đúng, thấy được trách nhiệm của mình và tích cực tham gia thực hiện. 

4. Ủy ban nhân dân các xã: 

- Xây dựng Kế hoạch tiêm phòng, tổ chức lực lượng, triển khai thực hiện 

tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn xã; tiếp nhận vắc xin, vật 

tư, hóa chất (tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện), quản lý và phân bổ vắc 

xin, đảm bảo đủ số lượng, kịp thời cho công tác phòng, chống dịch bệnh Viêm da 

nổi cục. 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người chăn nuôi về quy định 

của pháp luật và mục đích đối với việc tiêm phòng vắc xin; vai trò, trách nhiệm của 

chủ vật nuôi trong công tác tiêm phòng để người dân hiểu biết và tích cực thực 

hiện việc tiêm phòng; huy động các lực lượng như thanh niên, dân quân,... tại thôn, 

làng phối hợp với chủ gia súc tổ chức cố định, bắt giữ gia súc, để lực lượng thú y 

triển khai tiêm phòng đạt hiệu quả. 

- Thống kê số lượng đàn gia súc: Chỉ đạo bộ phận thống kê, nhân viên thú y, 

các thôn trưởng vận động Nhân dân khai báo chính xác số lượng đàn vật nuôi để 

làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch tiêm phòng vắc xin và triển khai thực hiện 

theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương;  

- Thông báo đến các tổ chức, đơn vị, cá nhân có chăn nuôi trên địa bàn biết 

kế hoạch tiêm phòng để chủ động triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm 

theo đúng quy định và hướng dẫn của Cơ quan thú y; vận động người dân phối hợp 
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và tổ chức cố định, bắt giữ đàn gia súc, để việc tiêm phòng được đảm bảo về kỹ 

thuật, tỷ lệ tiêm phòng và an toàn cho lực lượng thú y cơ sở trực tiếp tiêm phòng. 

- Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tiêm phòng cho đàn gia súc, trên địa 

bàn quản lý theo đúng Kế hoạch; Chỉ đạo và giám sát nhân viên thú y xã tổ chức, 

thực hiện kế hoạch tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục trên địa bàn theo đúng kỹ 

thuật và đảm bảo tỷ lệ theo quy định. 

- Kết thúc đợt tiêm phòng, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban 

nhân dân huyện (qua Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện). 

Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng vắc xin phòng, chống dịch bệnh Viêm da 

nổi cục trâu, bò  năm 2021 trên địa bàn huyện Ia H'Drai./. 
 

Nơi nhận: 
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Như mục III; 

- Lưu: VT-LT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Nhàng 
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