
 

THÔNG BÁO                                                                     

 V/v tiêm vắcxin phòng bệnh cho đàn gia súc gia cầm đợt II năm 2022 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND  ngày 10/10/2022 của ủy ban nhân 

dân thành phố  Hà Tĩnh về việc tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đợt 2 năm 

2022và Kế hoạch số …/KH- UBND ngày 25/10/2022 của UBND xã Đồng Môn về 

việc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt II năm 2022. 

Nay UBND xã Đồng Môn kết hợp với Trạm Thú y thành phố Hà Tĩnh tổ chức 

tiêm phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên toàn xã. 

* Thời gian tiêm cụ thể như sau: 

- Ngày 01/11/2022(Thứ 3)   

Buổi chiều: Tiêm vắc xin phòng bênh LMLM,THT cho đàn trâu bò, bê nghé, 

đàn gia cầm và đàn chó tại các thôn Quyết Tiến,Trung Tiến,Thanh Tiến . 

 - Ngày 02/11/2022(Thứ 4)                                  

Buổi sáng: Tiêm vắc xin phòng bênh LMLM,THT cho đàn trâu bò, bê nghé, 

gia cầm tại các thôn( Thắng lợi, Hòa Bình, Đồng Thanh, Liên Công). 

Buổi chiều: Tiêm vắc xin cho đàn chó, lợn tại các thôn( Thắng lợi, Hòa Bình, 

Đồng Thanh, Liên Công, Tiến Giang). 

- Ngày 03/11/2022(Thứ 5) 

Buổi sáng:Tiêm vắc xin phòng bênh LMLM,THT cho đàn trâu bò, bê nghé, 

đàn gia cầm và đàn chó tại các thôn( Tiến Giang, Tiền Tiến). 

Buổi chiều: Tiêm phòng bệnh dịch tả lơn tại thôn,Trung Tiến và Tiền Tiến, 

Thanh Tiến 

      - Thời gian tiêm:  Buổi sáng bắt đầuTừ 7 h đến 10h 30phút 

                            Buổi chiều bắt đầu từ 14h30phút đến 17h 30 phút 

      -  Địa điểm:   - Đối với đàn lợn, đàn chó: Tại các hộ gia đình 

                     - Đối với trâu bò: 

+  Thôn: Hòa Bình, Thắng Lợi tại sân bóng thôn Thắng lợi, 

       +  Thôn: Đồng Thanh, Liên Công tại KDC thôn Liên Công . 

        +  Thôn: Tiến Giang,Trung Tiến, Tiền Tiến, Quyết Tiến tiêm tại sân bóng các 

thôn. 

        +  Thôn: Thanh Tiến,  tại các hộ gia đình. 

* Đối tượng tiêm: Đàn trâu bò bê nghé đàn lợn, đàn gia cầm trên địa bàn xã (không 

tính gia súc, gia cầm đang mắc bệnh, gia súc chửa kỳ cuối, gia súc mới sinh). 

          Đối với đàn chó thì chỉ tiêm những con chưa tiêm phòng đợt 1/2022 

* Giá tiêm: Bao gồm tiền vắc xin và tiền công 

+ Gia cầm: Không thu tiền 

        + Trâu bò : Vắc xin THT,LMLM 10.000 đồng/ con 

        + Chó : 15.000đ/ con. 

+ Lợn: 10.000 đ/con. 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ ĐỒNG MÔN 

 

Số:    /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đồng Môn, ngày    tháng 11 năm 2022 



Tiêm phòng dịch bệnh là một việc rất quan trọng, nhằm phòng ngừa, hạn chế dịch 

bệnh phát sinh.Nếu hộ nào có gia súc gia cầm trong diện tiêm phòng mà không 

tham gia tiêm thì UBND xã sẻ thành lập đoàn trực tiếp đến hộ gia đình lập biên 

bản và xử phạt hành chính theo quy định như sau; 

                   + Đối với gia cầm: 50.000 đồng/con 

                   + Đối với gia súc: 200.000 đồng/ con  

 Đề nghị các hộ gia đình có gia súc, gia cầm nhốt cẩn thận, đưa gia súc  đến 

để tiêm phòng đầy đủ .  

   Vậy UBND xã xin thông báo để nhân dân được biết và thực hiện đầy đủ các nội 

dung trên./. 

 
Nơi nhận: 

- TT Đảng ủy; 

- TT HĐND; 

- Chủ tịch,các Phó Chủ tịch UBD; 

- Chủ tịch UBMTTQ xã; 

- Văn hoá xã hội ( để thông báo); 

- Các đơn vị thôn( để thông báo; 

- Lưu: VT-UBND. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

                       Nguyễn Xuân Thiện 
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