UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ DUY NGHĨA

CỘNG

#SoKyHieuVanBan

Cơ quan: Ủy ban nhân
dân xã Duy Nghĩa,
Huyện Duy Xuyên, Tỉn
Quảng Nam
Email:
duynghia@quangnam.g
v.vn
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Thời gian ký:
Độc lập - Tự do - Hạnh 27.06.2022
phúc 11:03:51
+07:00

#DiaDiemNgayBanHanh

THÔNG BÁO
Về việc tiêm phòng vắc xin Dại trên đàn chó, mèo năm 2022
Thực hiện Phương án số 10/PA-UBND ngày 19/01/2022 của UBND huyện
Duy Xuyên về việc Triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn con
vật nuôi trên địa bàn huyện Duy Xuyên năm 2022.
Thực hiện theo kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 22/02/2022 của UBND xã
Duy Nghĩa về việc tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc gia cầm trên địa bàn xã Duy
Nghĩa năm 2022;
UBND xã Duy Nghĩa tổ chức tiêm phòng Vắc xin Dại chó, mèo trên địa bàn
toàn xã, cụ thể như sau:
STT

Thôn

Ngày/tháng/năm Điạ điểm thực hiện

2

Thành
Triều

29/6/2022

Tại các hộ gia đình

3

Hội Sơn

30/6/2022

Tại các hộ gia đình

4

Thuận An

01/7/2022

Tại các hộ gia đình

5

Lệ Sơn

02/7/2022

Tại các hộ gia đình

6

Sơn Viên

03/7/2022

Tại các hộ gia đình

Người thực hiện
- Khuyến nông thôn
Phẩm
- Khuyến nông thôn
- Phẩm
- Khuyến nông thôn
- Phẩm
- Khuyến nông thôn
- Phẩm
- Khuyến nông thôn
- Phẩm

Thời gian thực hiện:
Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00
Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00
Đề nghị:
1/ Các hộ nuôi chó, mèo phải có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ về công tác tiêm
phòng vắc xin cho Chó, Mèo.

2

2/ Cán bộ thú y xã tổ chức rà soát, thống kê số lượng chó, mèo nuôi trên địa
bàn xã, sau khi tiêm phòng phải đeo vòng cổ cho chó mèo và cấp giấy chứng nhận
để kiểm soát bệnh dại.
3/ Trưởng thôn, cán bộ khuyến nông có trách nhiệm phối hợp tuyên truyền
vận động hộ nhân dân thực hiện tốt công tác tiêm phòng đợt này.
Giá thu: 40.000đ/liều.
Trên đây là lịch tiêm vắc xin phòng bệnh Dại trên đàn chó mèo năm 2022.
Đề nghị Mặt trận; Đoàn thể tham gia vận động nhân dân thực hiện đợt tiêm
phòng đạt kết quả.
Đề nghị Ngành nông nghiệp, Đội thú y xã, Ban thôn, Khuyến nông thôn cùng
phối hợp tham gia thực hiện tốt theo nội dung thông báo này.
Đài truyền thanh xã thông báo lịch hàng ngày để nhân dân theo dõi thực hiện./.
Nơi nhận:
- Phòng NN&PTNT huyện
(b/c);
- Trung tâm KTNN huyện
(b/c);
- BTV Đảng ủy xã (b/c);
- Mặt trận, Đoàn thể (p/h);
- Đài truyền Thanh;
- Đội thú y;
- Các ban thôn, khuyến nông
thôn;
- Lưu: VT; NN.
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