
UY BAN NHAN DAN CNG HOA XA HO! ci-iU NGHIA VIT NAM 
TINH GIA LA! Bc lIp - Tr do - Hinh phiIc 

S6: R9 /QD-UBND Gia Lai, ngày btq (hang 9 nám 2018 

QUYET DNH 
V vic phê duyt K hotc1i phông, chng dch bnh dng vIt trên cn 

và thfly san trên dja bàn tinh Gia Lai nãm 2020 

UY BAN NHAN 1)AN T!NH 

Can ctr Lut T chrc chinh quyn dja phrong näm 2015; 

Can cCr Lust  Thu y närn 2015; 

Can cCr Nghj djrth S6 35/201 6/ND-CP ngày 15/5/2016 cüa ChInh phü quy 
dinh clii tiêt môt so diêu cüa Lut Th(i y; 

Can ci:r Quy& djnh s 719/QD-TTg ngày 05/6/2008 và Quyt djnh 
1442/QD-TTg ngày 23/8/20 11 cüa ThU tirâng ChInh phü ye vic scra doi, b6 
sung mt sO diêu cüa Quyt dnli sO 719/QD-TTg v chInh sách h trq phông, 
thông dch bnh gia sUc, gia cam; 

Can cir Quyt djnh s6 476/QD-BNN-TY ngày 17/02/2016 cüa BO NOng 
nghip và Phát triCn nông thOn ye vic phC duyt "Cht.rong trInh qu6c gia 
phOng, chông bnh La mOm long móng giai do?n 2016 - 2020"; 

Can cr Thông tu s6 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 v phOng, 
chông djch bnh dng 4t thUy san, Thông tu so 07/201 6/TT-BNI'4PTNT ngày 
31/5/2016 quy djnh ye phông, chong djch bnh dông vat trên can  cUa B NOng 
nghip và PTNT; 

Can ci'r Quyt djnh s6 261/QD-UBND này 03/4/2017 cUa Uy ban nhân 
dan tinh ban hành "Chxng trInh hành dng kê hoch và tiên tâi loi trcr bnh 
Dçti giai doin 2017 - 2021 trên dja bàn tinh Gia Lai"; 

Can ccr K hoach s6 730/KFI-UBND ngày 09/4/2019 cUa Uy ban nhân 
dan tinh k6 ho.ch phông, ch6ng bnh Cam gia cam giai doan 2019 - 2025 trên 
gia cm trén dja bàn tinh Gia Lai; 

Xét d nghj cUa Giám d6c Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn tai  T 

trInh s6 129/TTr-SNNPTNT ngày 22/8/2019, 

QUYET JMNH: 

Oiu 1. Phê duyt K hoach phong, ch6ng djch bnh dng 4t trên can  và 
thcty san trên dja bàn tinh Gia Lai närn 2020 vôi nh&ng ni dung sau: 

1. Ten k hoich: K hoach phàng, chóng djch bnh dng vt trCn can  và 
thUy san trCn dja bàn tinh Gia Lai ham 2020. 

2. Don v chU quãn: Sâ Nông nghip và Phát trin nOng thôn. 

3. Don vj thirc hin: 
- UBND các huyn, thj xa, thành ph6 



- Chi ciic Chän nuôi và ThCi y. 

4. Các giäi pliáp 1c5 tlitit phông, chông dch bnh: 

4.1 Giãi pháp k5 thtit: 
4.1.1. Tiêm phông vc xin: Nhrn to min djch chü dng cho dan 4t 

nuôi trên dja bàn tinh, ci the: 

a) Di vài dan trâu, bô: 
- Tiêrn phàng vc xin phông bnh La rnm long móng (LMLM): 
+ Di tuqng: Trâu, ha tluic din tiCrn phàng, không có biu hin bnh 1 

trCn da bàn tinh. 
+ Loai vtc xin: SCr diing vc xin LMLM 2 type O&A. 

± s6 lucing trâu, bô tiêm vIc xin: 336.425 con. 

± s6 luqng vtc xin: 336.425 1iu/dçit x 2 d9t = 672.850 1iu. 

+ Thai gian tiêrn phóng: 1)qt 1: Tháng 4 - 5 nm 2019; 

Dçt 2: Tháng 9 - 10 iini 2019. 

- Tiêm phông vic xin phông bnh Tu huyt trüng (THT): 
+ Di tuqng: Trãu, bô thuc din tiêm phàng, ldiông có bi&i hin bnh 1 

t?i o dich  cü, vIng chän nuôi tr9ng diem, vüng có nguy cci phát djch. 

+ Loti vc xin: Sr dung vc xin TI-IT trâu, bà chüng P52. 
+ so krçrng trâu, bO tiem vc xin TI-IT: 226.250 con. 

+ sO lucing vc xin TI-IT chng P52: 226.250 1iu/närn. 
+ Thii gian: hem 01 lin vào tháng 5-6 nim 2020. 

b) D6i vâi dan 1cm: Tiêrn phong vI%c xin phông bnh Tii huyt trCing, Phó 
thi.rng han, Djch tà 1çn. 

- D6i tuçmng: hem phàng cho dan lqn tai các 0 djch cii, viing trQng dim 
chn nuoi, yang có nguy Co phát cljch. 

- Loi vtc xin: Sr ding vc xin Kép (TI-IT -F Phó tiurong bàn nhixqc dOe 
19n) và Djch tà ign (tiêrn kern kép). 

- SO krcng 1cm tiCrn vc xin Kép và Djch tà: 132.300 con. 

- So krçmng vc xin: 
+ Vc xin Kép (THT -F Phó thuo'ng han 1cm nhuçmc  dOc):  132.300 

1 i Cu/nrn. 
-F Vic xin Djch tá 1cm (tiêm kern Kép): 132.300 liu/näm. 
- Thai gian: Tiêni 01 1n vào thang 5-6 näm 2020. 
c) D0i vmi dan chó: Tiêrn viic xin phàng bnh Dai. 
- D0i ti.rçxng: Phát dng tháng cao dirn tiêm phong vc xin Dti cho dan 

chó a nhCng khu vrc có nguy co cao. 
- Loai vIle xin: Scr dvng vIlc xin D?i  chO Rabisin. 
- SO hrqng chó tiêrn vAc xiii D?i  chó Rabisin: 13.740 con. 
- SO krvng vIle xiii: 13.740 li&i/nàm. 
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- Thii gian: Tiêm 01 1n vào tháng 2-3 nm 2020. 
d) D6i vài các 1oi dng vt chura du'Qc tiêm phóng theo chuong trInh cüa 

tinh: Chi cuc Chän nuôi và Thi y có trách nhirn huàng dan, phôi hcp 'vâi Uy 
ban nhân dan cap xà tuyên truyên, vn dôngcác ho chän nuôi chU dng rnua vc 
xin và tiêm phông cho dan chó, mèo, gia cam cüa gia dinh theo quy trInh nuôi 
nhtx các loai väc xin: Di ché, nièo; Tai xanh r 1cm; CUm gia cam; Niu cat xcm ô 
gà và Djch tà vjt. 

d) HInh thcrc t6 chcrc tiêm phông cac loai vc xin: 
- T6 chüc tritn khai tiêrn &ng bat tiên dja bàn 17/17 huyn, thj xii, thành 

phô. 

- Ngoài thyi gian tiêm phông vc xiii theo cliuong trInh cüa tinh, t6 chrc 
tiêm phông bô sung khi can thiêt. 

- T' lê hao ht trong qua trInh t6 chirc tiêm phông dr kin 2 - 3%. 
4.1.2. Giám sat djch bnh, giám sat tiêrn phông: 

a) Giám sat djch bnh: 

- Giám sat lam sang: Clii cuc Chän nuôi và Thc y tham rnuu, liuàng dn 
Uy ban nhân dan các huyén, thj xâ, thành phô chi dao ca quan chuyên môn, 
chmnh quyên dja phuong to chrc giám sat tInh hInh djch bnh den tin cac h, ccy 
si chn nuOi phát hin sam xCr 1? kip thi khi có btnh xãy ra, không dê bnh 
djch phát triên và lay lan. 

- Giám sat bnh dng vt: LAy mu giám sat nhm phát hin sam các 6 
djch Cm gia cam trCn dan gia cam nuôi vâ bnh di chó, mèo. 

b) Giárn sat tiêm phông: 
- LAy mu xét nghiêm d dánh giá dáp crng min djch sau khi tiêm phông 

väc xin dôi vài väc xin L& morn long méng tiém cho trâu, bô. 
- S6 krcing mu: t6 chCrc lAy 1am 02 dçit rni dçrt lAy 61 mu huy& thanh: 

61 mu x 02 dcit= 122 mu 

4.1.3. Diu tra 6 djch, các bin pháp xcr l' 6 djch, ch6ng dlch:  Khi có djch 
xãy ra Clii ctc Chin nuoi và Thti y liuâng dan, phOi hcip vài Uy ban nhân dan 
các huyn, thj xa, thành phO to chi:rc diêu tnt, xcr l ô djch khi có djch bnh xãy 
ra nhtm tim nguyen nhãn gay ra cllch  bnh, di.ra ra phung an xr 1 djch, trrnh 
gay thit hii và ngn chn khong dC lay lan. 

4.1.4. V sinh, khCr trüng tiêu dôc: 
- I-Iinh t1iirc trin khai: 
± Tiêu dc thuing xuyCn: Thtrc hin tiCu dOe,  khcr tthng hang ngày. 

± Tiêu dOc  djnh ks': T1irc hin theo tháng v sinh tiCu dOc,  khcr trüng 2 
1n/ närn. 

- Lo?i hóa chAt st dtmg: Benkocid và các loi hóa chAt khác duc phép 
luu hành ti Vit Nam. 

- D:a dirn: Thrc hiên t?i  17/17 huyn, thj xã, thânh ph6 và dAu rn6i giao 
thông. 
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- S lucmg: 9.940 111101 nàm. 
- Th?i gian: Thirc hin các tháng v sinh tiêu dec,  khCr trOng rnOi tr1.rmg; 

tiêu dc thung xuyen. 
-. Di tuçYng: Ti các khu vuc nguy co phát dich cao nhu co so chän nuoi, 

giêt mô dOng  vt; co sO so ché dng vet, san phâm dng vat; chçi buôn ban dng 
vt và san phâm dOng  vt; các Tram kiêm djch dng vt, phuong tin vn 
chuyên dOng 4t; to chcrc phun tiêu dOc,  khir triing khi có djch bnh xày ra. 

4.1.5. Kirn djch vn chuyn, kim soát git m& kim tra v sinh thu y: 
Chi cic Chan nuoi và Thu y ph6i hçip vOi UBND các huyn, thj x, thãnh 

phô và các co quan lien quail to chtrc thirc 1lin: 
- Cong tác kim djch, kiêm soát git m& kim tra v sinh thu y dáng quy 

djnh; t?i  dãu môi giao thông duy trI hoat dng cüa các Tram Kiêm djch dng 
vit dâu môi giao thông, to chrc kiêm soát 24/24 giO; xcr 19 nhCng tru?Yng hcp 
vtn chuyên dng 4t, san phãm dng vit trën cni vâ thüy san vào tinh không rô 
nguôn gôc xuât xir, khong thirc hin kiêm djch dóng quy djnh. 

- Tang ctring kiêrn soãt vic km thong, git m& tiêu thi dng vet,  san 
phârn dng 4t và thüy san trên dja bàn huh. Quati 19 cht CáC co sO kinh doanh, 
buOn ban gia SUe, gia cam trên dla  bàn, k9 cam kêt thirc hin cOng tác phông, 
chông djch bnh vã không sfr diing chat cam trong vic giêt mô gia sUc, gia 
cam. 

4.1.6. Quãn 19 hot dng kinh doanh thuôc thU y và nguOi hành ngh thU 
y: 

Chi ciic Chan nuôi chju irácli nhirn to chcrc quãn 19 hott dng kinh 
doanh thuôc thu y va nguOi hành nghêthU y thông qua vic kiêm tra, cap giây 
chCrng nlln dU diêu kin buôn ban thuOc thU y; chirng chi hành nghC th y. To 
chCrc thanh, kiêm tra dôi vOl to chi'rc, cá nhãn có hoat dOng  lien quai' den kinh 
doanh thuôc thU y và ngtthi hành nghë thU y theo quy ctinh. 

4.1.7. Xãy dirng vUng, co sO an toàn djch bn1l dng vt: 
Chi cc Chan nuôi vâ ThU y phi hqp cUng vOl Uy ban nhân dan các 

huyn, thj x, thành phô tuyên truyCn, vin dng, lurOng dan các to chrc, cá 
nhãn ye các quy djnh cUa pháp lust lien quan den vUng, co sO an toàn djch 
bnh; 1i Ich khi vUng, co sO du9c cOng nhn là ving an toàn dôi vOl djch bnh 
dng 4t dê các tO chirc, cá nhân chci dng x5y dirng vüng, Co s an toàn djch 
hnh. To chcrc kiêm tra, huâng c1n co sO ye trInh tir, thU tttc xin cap chUng nhn 
cci sO an toàn djch bnh; thâm dlnh  vã cap giây chirng nhn co sO an toàn djch 
bnh mOi; to chcrc kiêm tra, duy trl CáC Co sO dà diiçic cap giây chirng nhlin  co 
sO an toàn dch bnh mOi. Djnh k5' báo cáo nht CáC co sO duqc cap giây 
chirng nhn an toàn djch bnli clio co quan cap trên. 

4.2. Giài pháp thông tin, tuyCn truyên, tp huãn: 
a) Phi hp CáC co quai' báo chi, dài pMt thanh, truyii hInh htrOng dan, 

phô biên các quy djnh cUa pháp lut ye phông, thông djch bnh dng vet; kim 
soát giêt mO, kiêm tra v sinh thU y, chan nuôi an toàn sinh h9c, thirc hin các 
bin pháp dam bão ye sinh an toàn thirc phãm; htrOng dn UBND các huyn, thj 
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x, thành ph6 trin khai the bin pháp phông, ch6ng djch bnh, thirc hin quãn 
I kim soát gi& m, quãn 1 an toàn thirc phâm trên dja bàn quãn IS';  dOng thii 
tr,rc tiêp tuyên truyên den các h chn nuôi, kinh doanh, buôn ban giêt rno gia 
sic, gia cam ye chän nuoi, giêt mô, buôn ban ye chtn nuôi an toàn, giêt rnô darn 
báo v sinh... 

b) Thông qua các lap tp hun, các bui tuyCn truyn, nói chuyn... cung 
cap các kiên thirc ye chAn nuôi; phông, thông cljch bênh nhLr chãn doán, giám 
sat djch bnh; cung cap các k nng ye chäni sóc, nuôi dtrng gia süc, gia cam, 
phông chông djch bnh trên dan gia sue, gia cam. 

5. Ngun kinh phi và co cIi tài chInli 
5.1 Ngãn sách Trung troiig: Dê nghj Trung ung cp 672.850 liu vc 

xin Là morn lOng rnOng 2 type O&A (trcmg Crng vâi so tiên 18.368.805.000 
dng) cho tinh dê triCn khai cong tác tiêm phông cho dan trâu, bO cüa tinh theo 
Chuong trInh quôc gia phông, thông bnh Là mOrn long móng giai do?n 2016 - 
2020 

5.2. Ngãn sáCil tinh Cij) tInrc hiên các iii dung sau: 

5.2.1 Kinh phi cp cho cp Sà NOng nghip và Phát trin nông thôn: 

3.837.314.980 dng 

a) Kinh phI giám sat và giám sat sail tiCrn phOng: 58.663.200 dng, gm: 
- Giám sat tiêm phOng các loi vic xin: 10.368.000 dng 
- Giám sat sau tiêm phOng vc xin LMLM: 48.295.200 dng 

b) Kinh phi rnua vc xin: 2.038.801.800 dng 
- Vtc xiii Ti huy& tnng trâu, bô: 

226.250 liu x 5.460 dng/li&i 1.235.325.000 d&ig 

- Vile xin Kép (TI-IT + P111 1çn nhi.rqc dôc) + Djch tã 1cm (tiCm kern Kép): 
639.009.000 dng 

.1.. Vile xin Kép (TI-IT+PTI-I 1cm nhuqc dOc): 
132.300 liu x 3.150 dng/liu = 416.745.000 dng 

+ Vile xin Dich tã lqn (tiêrn kèni kép): 

132.300 li&i x 1.680 dng/ ii&i 222.264.000 dong 
- Vile xin D?i  dng 4t: 3.740 liu x 11.970 dng/1iu 164.467.800 dng 
c) Mua hOa chtit sCr ding tiêu dec, ldiCr tmiing: 

9.940 lit x 173.250 dông/ liu = 1.722.105.000 dng 
d) Tin thirn djnh giá vile xin, hOa chilt: 17.744.980 c1ng 
- Vile xin T huy& trüng trIu, bO: 5.272.367 dng 
- Vile xin Kép (TFIT+PTJ-1 1cm ithuc dec) vã Djch tà 1cm (kern kép): 

3.282.589 dông 
- Vile xin Dmi dng vat: 2.200.000 dng 
- HOa chat: 6.990.024 dng 
5.2.2 Kinh phi cilp cho U]3ND các huyn, thl xä, thãnh ph& 2.720.935.000 dng 
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a) Ti&n cong tiêrn phông vfc xin La mrn long mOng (cijnh ks'): 

672.850 liu x 4.000 dngfliu = 2.69 1.400.000 dng 
b) Tin van chuyn, bão quail vc xin LMLM: 29.535.000 dng. 
Ting cong ngn sch tinli: 6.558.249.980 (san t, nãm tram narn iniroi 

tarn triu, hal tram bôn miroi chIn ngAn, chIn tram tam rnu'oi dng) 
3.3 Ngãn sách 1iuyii, th xä, thank pIi: 
- B trI kinh phi lien quan c1n cong tác tiCm phông các 1oii vc xin Tii 

huyêt trIng trãu, bà; vc xiii Kép và Djch Éã cho 1cm; vc xin Dai  dng vit bao 
gOm tiên cOng tiêm phông, in an biéu mu tiCm phông, in giày chirng nhn tiêrn 
phông, vn chuyên, bão quãn v1c xin; tiên cOng và các chi phI cho cOng tác v 
sinh tiêu dec, khCr tràng mOi tru1ng; chi phi cho cong tác tuyên truyn, tp hun. 

- Chü dng dr phông ngun kinh phI thirc hin cOng tác phOng, chng djch 
bênh trên dan gia süc, gia cam nhu tiên to chrc chOng djch; tiên lay mitu xác djnh 
nguyen nhãn gay bnh, chôt kiêm soát djch biih dong vt tarn thai do cAp huyn 
thânh lap; tiên cOng tiêm phông vãc xin bao vãy khAn cAp ô djch, tiêu dOc  khi có 
djch xãy ra (neu có); darn bão thrc hiên cac clurGng trInh nhr chung trInh Dai 
chó, rnèo, Cirn gia cam và các bnh truyên nhim khác lay lan giüa ng1.ri và 
dng vt. 

- Ngoai,ra, các dja phwng khong dàng k nhu diti vlc xin, hóa chAt phãi 
chü dông xuât kinh phi de rnua vac xin, hóa chat triCn khai trCn dja bàn. 

3.4 Kinh phi cüa các to chIrc, cá nhimn cO hot dng chàn nuôi: 
Ngi.thi chän nuôi phái có trách nhiii chC, dng phông, chAng djch bnh 

cho dAn vt nuoi cüa rnInh nhtr mua các loti vac xin ngoài chu'ng trInh cia tinh 
de tiêm phàng theo quy trInh chàn nuOi; rnua các Io?i hóa chat, vOi bet... d tiêu 
dçc, v sinh chuOng tr?i, khu vrc chn nuoi nharn tiCu diet mâm bnh. . .Thrc 
hin tiCm phông, tiêu dOc  theo hrâng dn ci'ia c quali chirc nang. 

Diê,i 2. To chüc thii'c hiên 
1. S& Nông nghip vã Phát trilii nông thôn: 
a) Chi dao  Chi cc Chn nuoi vA Thi y trin khai t& Ké hoch phong, 

chng cljch bnh dng vt trCn cm và thUy sAn trên dja bàn tinh nni 2020; tong 
hp k& qua, báo cáo thi.thng xuyCn, dt xuãt ye Uyban nhan dan tinh. 

b) Triên khai các dcit tiCrn phông vAc xin cho dAn vit nuOi; tiêu dc khü 
trüng rnOi tnthng djnh kS',  theo dçt phát diig cCia Trung trnng. 

c) Can cCr vào din bin djch bnh c1ng vt trên cn vã thüy san chüdng 
ph61 hap vâi So Tài chInh dê dê xuât UBND tinh bO tn kInh phi tir nguôn dr 
phông d phông, chng djch bnh theo quy dtnh. 

2. S6 Tài chink: Tharn nru Uy ban nhAn clan tInh b trI kinh phI dê tri8n 
khai K 1ioch nAy;lmOng dn So' NOng nghip và PINT, UBND các huyn, thj 
xa, thành phô và các ca quan, dGn vj lieu quan scr clung kinh phi thanh quyCt 
toán dung quy djnh ccia phAp lut. 

3. Uy ban nkin dan các linyn, tlii xii, thfunh pli: Bô trI kinh phi dê 
trin khai thrc hin kê hoich phông, thông cljch bnh dng 4t trên cIn và thüy 
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TM. UY BAN NDAN 1)AN 
CHU TICII 

san ntm 2020 trên cija bàn theo quy ctjnh; phoi hp vói Chi ciic Chän nuôi Va 

Thu y triên khai tot các nhiêm vii ccia Kê hotch. 
4. Chi ciic Chãn nuôi và Thu y: Tharn rnsu S Nông nghip và Phat 

triên nông thôn triên khai kê hoch phông, chong cljch bnh dng vt trën ctn 
và thüy san nàrn 2020; phOi hç'pvài Uy ban nhãn dan các huyn, thj xa, thành 
phô 1p kê hooch triên khai và to chcrc thrc hin các giãi pháp k9 thuit, thông 
tin, tuyên truyên, ttp huân dcing dôi tuvng, dáng k thutt, khOng dê hu hang và 
tang phI väc xin, hóa chat; sr clvng kinh Phi dung imrc dIch, dung ch dO va 
thanh quyêt toán theo quy Cljnh hin 1itnh; djnh k' vão các ngày 20 hang tháng 
báo cáo kêt qua tiêm phàng ye Só Nong nghip và Phát triên nông thôn de tOng 
hqp báo cáo Uy ban nhân clan tinh (trong t1ii gian tiCrn phông). 

Diu 3. Quy& djnh nay cô hiu Iirc [hi hành k tü' ngày k. 
Chánh van phông Uy ban nhãn clan tinh, Oiáni d& các Sâ: NOng nghip 

và Phat triên nông thôn, Tài chInh, Kê hotch và Dáu tr; Giám dôc kho b?c  Nhà 
ntràc tinh; Thu truóng các s, ban, ngành và don vj có lien quan; Chü tjch Uy 
ban nhân dan các huyn, thi xa, thành phô và Chi citc trLrông Chi cic Chàn nuOi 
và Thii y tinh chju trách nhirn (hi hành QuyCt djnh nay.!. -jç 

Nol iii? ?iIl: 
- Nhu diêu 3; 
- BO Nông nghi4p v PTNT (b/c); 
- Thtr?mg 1rirc Tnh üy (b/c); 
- Thrrng trrc I-IDND tini (b/c); 
- Chti tjch, các PCT UBND tinh; 
- Cuc Thi y; 
- Cãc PhÔ CVP UBND tinh; 
- LLru: VT, KTTH, NL. 
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