
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 
 

Số:  1398/UBND – NN 
V/v đăng ký nhu cầu vắc xin 

hỗ trợ tiêm phòng gia súc, gia 

cầm đợt 2 năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Đức Thọ, ngày 26 tháng 6  năm 2020 

   
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện văn bản số 1271/SNN-CNTY ngày 25/6/2020 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đăng ký nhu cầu vắc xin hỗ trợ tiêm 

phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020. 

Để việc cung ứng các loại vắc xin hỗ trợ tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 

năm 2020 đảm bảo chất lượng, số lượng, sát đúng với tình hình thức tế tại mỗi 

xã, thị trấn và đảm bảo chỉ tiêu, thời gian theo kế hoạch phòng, chống dịch bệnh 

gia súc, gia cầm năm 2020. UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn rà soát 

xác định số gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm phòng bắt buộc và đăng ký bằng văn 

bản (theo mẫu) nhu cầu các loại vắc xin hỗ trợ tiêm phòng định kỳ cho đàn gia 

súc, gia cầm đợt 2 năm 2020 gửi về UBND huyện qua Trung tâm 

ƯDKHKT&BVCTVN  trước ngày 01/7/2020, để huyện tổng hợp, đăng ký với 

Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh đảm bảo thời gian quy định. 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện ./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban CĐ PC dịch GSGC huyện; 

- Phòng NN&PTNT; 

- Trung tâm ƯDKHKT & BVCTVN; 

- Lưu: VT,NN. 

Gửi bằng vb giấy và thư điện tử 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đặng Giang Trung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UỶ BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 XÃ ...............................                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Số:        /ĐK-VX                                  .............., ngày   tháng 6  năm 2020 

 

ĐĂNG KÝ VẮC XIN TIÊM PHÒNG ĐỢT 2 - NĂM 2020 

 

Kính gửi: Trung tâm ƯDKHKT&BVCTVN Đức Thọ. 

 

TT Tên vắc xin Quy cách Số lượng  

( liều ) 

 

1 Lở mồm long móng trâu, bò   

2 Tụ huyết trùng  trâu, bò   

3 Dịch tả lợn   

4 Tụ huyết trùng  lợn   

5 Cúm gia cầm   

 

 UBND xã .................. cam kết sẽ nhận toàn bộ số vắc xin theo đúng số 

lượng đã đăng ký ở trên ./. 

 

Nơi nhận:                                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                         
- Như trên;                                                                     
- Lưu VT/TrT. 
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