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Số:  534/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 19  tháng 01 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
V/v Phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng dịch cúm gia cầm năm 2007

________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 4008/QĐ-BNN-TY ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc 
xin phòng dịch cúm gia cầm năm 2007;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thủy sản - Nông lâm tại Tờ trình số 35/TT-TSNL 
ngày 11 tháng 01 năm 2007 về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng dịch cúm 
gia cầm năm 2007, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tiêm vắc xin phòng dịch cúm 
gia cầm trên địa bàn thành phố trong năm 2007.

Điều 2. Giao Sở Thủy sản - Nông lâm chủ trì, phối hợp với UBND các quận 
(huyện) và các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Kế hoạch tổ chức thực hiện đạt hiệu 
quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Thành viên Ban Chỉ đạo tiêm vắc xin phòng dịch cúm gia cầm thành phố, 

Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Thủy sản - Nông lâm, Tài 
chính, Y tế, Thương mại; Chủ tịch UBND các quận, huyện, Chi cục trưởng Chi cục Thú 
y, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 
căn cứ Quyết định thi hành./.

                                              KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Phước Chính
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KẾ HOẠCH TIÊM VẮC XIN PHÒNG DỊCH CÚM GIA CẦM
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2007

(Ban hành kèm theo Quyết định số 534/QĐ-UBND 
ngày 19 tháng  01 năm 2007 của Chủ tịch UBND thành phố)

_____________________________________________

I. MỤC TIÊU CỦA VIỆC TIÊM PHÒNG:
1. Mục tiêu chung:
Ngăn chặn và khống chế dịch cúm gia cầm chủng độc lực cao H5N1, góp phần 

phát triển chăn nuôi, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
2. Mục tiêu cụ thể:
Tổ chức tiêm phòng đạt trên 90% tổng đàn gia cầm (gà, vịt, ngan) trên toàn địa bàn 

thành phố.
II. NỘI DUNG KẾ HOACH:
1. Phạm vi, đối tượng và vắc xin sử dụng:
a) Phạm vi tiêm phòng: Các phường (xã) trong diện tiêm phòng được xác định  

như sau:
- Quận Ngũ Hành Sơn gồm các phường: Khuê Mỹ, Hòa Quý và Hòa Hải;
- Quận Liên Chiểu gồm các phường: Hòa Hiệp Nam, Hòa Hiệp Bắc.
- Quận Cẩm Lệ gồm các phường: Hòa Xuân, Hòa Phát, Hòa Thọ Tây.
- Huyện Hòa Vang: Trên toàn địa bàn.
Dự kiến tổng đàn gia cầm tiêm phòng 130.000 con, trong đó 120.000 gà, 8.000 vịt 

và 2.000 ngan. 
b)  Đối tượng gia cầm được tiêm phòng:
- Đối với gà, vịt giống và gà, vịt để trứng thương phẩm đã tiêm phòng vắc xin cúm 

gia cầm đợt 2 năm 2006.
- Đối với gà, vịt để trứng và gà vịt thương phẩm mới nuôi hoặc chưa được tiêm 

phòng vắc xin cúm gia cầm thì tiêm 2 mũi, mũi thứ hai cách mũi nhất 28 ngày.
- Đối với ngan: Ngan giống, ngan đẻ trứng thương phẩm tiêm 2 mũi, mũi thứ hai 

cách mũi nhất từ 21 đến 28 ngày và chỉ tiêm cho ngan từ 21 ngày tuổi trở lên với liều 
lượng 0,5ml/mũi.



c) Vắc xin tiêm phòng: Sử dụng vắc xin do Bộ NN và PTNT cung cấp và hướng 
dẫn.

2. Triển khai Kế hoạch:
a) Tổ chức tuyên truyền:
- Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và 

thành phố.
- Cử cán bộ đến các hộ chăn nuôi để vận động, đồng thời thông báo thời gian và 

địa điểm tiêm.
b) Biện pháp và lực lượng tham gia tiêm phòng:
- Thành lập 20 Tổ, mỗi Tổ 2 người: 1 cán bộ thú y và 1 cán bộ đại diện chính 

quyền địa phương của xã (phường) được tiêm phòng. Nhiệm vụ của cán bộ thú y và cán 
bộ chính quyền địa phương được phân như sau: cán bộ thú y có nhiệm vụ tiêm, giám sát 
và ghi chép sổ sách, theo dõi mọi diễn biến xảy ra trên gia cầm, nếu thấy diễn biến bất 
thường phải báo ngay cho Lãnh đạo Chi cục Thú y để có ý kiến chỉ đạo xử lý; cán bộ 
chính quyền địa phương có trách nhiệm đôn đốc các hộ dân đưa gia cầm đến tiêm, bố trí 
và hướng dẫn các điểm tiêm, theo dõi và giám sát công tác tiêm phòng, ghi chép danh 
sách các hộ tiêm và số gia cầm được tiêm trên tổng số gia cầm có mặt ở từng hộ theo 
mẫu quy định.  Trong một ngày bố trí 10 Tổ tiêm trên 1 phường (xã) để tiêm dứt điểm 
từng địa  bàn.

- Các hộ có số lượng gia cầm nhỏ hơn 50 con tổ chức tiêm tập trung tại một địa 
điểm do chính quyền địa phương thống nhất với Chi cục Thú y, các hộ có số lượng gia 
cầm từ 50 con trở lên tổ chức tiêm tại nhà. Tiêm cho hộ gia đình trước, tiêm cho trang 
trại sau.

c) Công tác giám sát: Thường trực Ban chỉ đạo tiêm phòng cấp thành phố tổ chức 
giám sát và chỉ đạo chung. Trong thời gian tiêm phòng tại địa phương, Ban Chỉ đạo 
tiêm phòng ở các quận, huyện hàng ngày phải cử người để làm nhiệm vụ chỉ đạo và 
giám sát công tác tiêm phòng. 

UBND các phường (xã) bố trí lực lượng địa phương tham gia vào các Tổ tiêm, đôn 
đốc cho các hộ chăn nuôi đưa gia cầm đến địa điểm tiêm đúng thời gian quy định và báo 
cáo số liệu về UBND quận (huyện) để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo thành phố.

d) Thời gian triển khai: Tổ chức 2 đợt:
Đợt I bắt đầu ngày : 05/03/2007 
Đợt II bắt đầu ngày: 06/08/2007

Tiêm Đợt I/2007:
Quận Ngũ Hành Sơn: 



Ngày 5, 6 tháng 3/2007, tiêm tại các phường Hòa Hải, Hòa Quý,
Ngày 7, 8 tháng 3/2007, tiêm tại phường Khuê Mỹ.

Quận Cẩm Lệ:
Ngày 7, 8 tháng 3/2007, tiêm tại phường Hòa Xuân,
Ngày 9, 10 tháng 3/2007, tiêm tại các phường: Hòa Thọ Tây và Hòa Phát.

Quận Liên Chiểu:
Ngày 11, 12 tháng 3/2007 tiêm tại các phường: Hòa Hiệp Nam, Hòa Hiệp Bắc.

Huyện Hòa Vang:
Ngày 13, 14 tháng 3/2007, tiêm phòng ở các xã: Hòa Phước và Hòa Châu.
Ngày 15, 16 tháng 3/2007, tiêm phòng ở các xã Hòa Tiến và Hòa Khương.
Ngày 17, 18 tháng 3/2007, tiêm phòng ở các xã Hòa Phong và Hòa Nhơn,
Ngày 19, 20 tháng 3/2007, tiêm phòng ở các xã Hòa Phú và Hòa Sơn,
Ngày 21, 22 tháng 3/2007, tiêm phòng ở các xã Hòa Liên và Hòa Bắc,
Ngày 23 tháng 3/2007, tiêm phòng ở xã Hòa Ninh.

Tiêm Đợt II/2007:
Quận Ngũ Hành Sơn: 

Ngày 6, 7 tháng 8/2007, tiêm tại các phường Hòa Hải, Hòa Quý.
Ngày 8, 9 tháng 8/2007, tiêm tại phường Khuê Mỹ.

Quận Cẩm Lệ:
Ngày 8, 9 tháng 8/2007, tiêm tại phường Hòa Xuân
Ngày 10, 11 tháng 8/2007, tiêm tại các phường Hòa Thọ Tây và Hòa Phát.

Quận Liên Chiểu:
Ngày 12, 13 tháng 8/2007 tiêm tại các phường: Hòa Hiệp Nam, Hòa Hiệp Bắc.

Huyện Hòa Vang:
Ngày 14, 15 tháng 8/2007, tiêm phòng ở các xã: Hòa Phước và Hòa Châu.
Ngày 16, 17 tháng 8/2007, tiêm phòng ở các xã Hòa Tiến và Hòa Khương.
Ngày 18, 19 tháng 8/2007, tiêm phòng ở các xã Hòa Phong và Hòa Nhơn
Ngày 20, 21 tháng 8/2007, tiêm phòng ở các xã Hòa Phú và Hòa Sơn
Ngày 22, 23 tháng 8/2007, tiêm phòng ở các xã Hòa Liên và Hòa Bắc
Ngày 24 tháng 8/2007, tiêm phòng ở xã Hòa Ninh.

3. Phân công trách nhiệm:



a) Ban Chỉ đạo tiêm phòng dịch cúm gia cầm thành phố phối hợp các Sở, Ban, 
ngành, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch có hiệu quả, tiết kiệm kinh phí, đồng 
thời tổng hợp kết quả báo cáo UBND thành phố.

b) Sở Thủy sản - Nông lâm:
- Chỉ đạo Chi cục Thú y tổ chức triển khai thực hiện công tác tiêm phòng có hiệu 

quả, đúng đối tượng, kịp thời gian; kiểm tra, giám sát việc tiêm phòng; huy động lực 
lượng Thú y cơ sở tham gia vào công tác tiêm phòng; chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, 
theo dõi, giám sát dịch tễ trước, trong và sau khi tiêm phòng; giám sát, đánh giá kết quả, 
hiệu quả việc tiêm phòng thường xuyên báo cáo kết quả về Thường trực Ban Chỉ đạo 
thành phố.

- Lập và gửi dự toán kinh phí phục vụ công tác tiêm phòng đến Sở Tài chính để 
thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo qui định.

c) Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng phối hợp với Chi cục Thú y hướng 
dẫn bảo vệ sức khỏe cho người chăn nuôi, cán bộ tiêm phòng; chuẩn bị kế hoạch ứng 
phó khẩn cấp khi có diễn biến xấu xảy ra.

d) Sở Tài chính thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán kinh 
phí phục vụ công tác tiêm phòng do Sở Thủy sản - Nông lâm đề nghị như tiết b, Điểm 3 
Kế hoạch này.

e) UBND các quận (huyện):
- Chỉ đạo Chủ tịch UBND các phường (xã) cử cán bộ tham gia vào lực lượng 

tiêm phòng, kiểm tra giám sát về kết quả, hiệu quả của việc tiêm phòng,
- Báo cáo kết quả thực hiện công tác tiêm phòng về Thường trực Ban Chỉ đạo 

thành phố (Sở Thủy sản - Nông lâm).
4. Kinh phí thực hiện:  Tổng kinh phí theo dự toán 120.000.000 đồng và chỉ được 

thanh toán khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt./.

                                              KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Phước Chính


