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Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-SNN-CNTY ngày 09/01/2023 của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương về việc phát triển sản xuất 
chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2023, UBND thành phố Hải 
Dương xây dựng Kế hoạch quản lý hoạt động chăn nuôi và phòng, chống dịch 
bệnh động vật năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Định hướng phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, tuần hoàn trong nông 

nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo sản phẩm an toàn thực phẩm, có truy 
xuất nguồn gốc rõ ràng; nâng cao chất lượng con giống, duy trì bảo tồn các giống 
địa phương đáp ứng tốt các yêu cầu của thị trường; duy trì và phát triển số lượng 
đàn vật nuôi đặc biệt là đàn lợn và đàn gia cầm.

- Tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động 
vật nhằm chủ động ngăn chặn, giám sát phát hiện sớm, sẵn sàng ứng phó kịp thời 
và hiệu quả các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật, hạn chế thấp nhất thiệt 
hại do dịch bệnh xảy ra.

- Đảm bảo phát triển chăn nuôi ổn định, bền vững; bảo đảm an toàn thực 
phẩm, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường sinh thái, góp phần phát triển 
kinh tế, xã hội trên địa bàn thành phố Hải Dương.

2. Yêu cầu
- Thống kê và quản lý chặt chẽ đàn vật nuôi, định hướng phát triển các đối 

tượng vật nuôi phù hợp, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.
- Công tác thúc đẩy phát triển sản xuất chăn nuôi phải phù hợp với quy 

định của Luật Chăn nuôi, chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2020-2030, 
tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 1520/QĐ-TTG ngày 06/10/2020 của 
Thủ tướng Chính Phủ và quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh Hải 
Dương, thành phố Hải Dương.

- Chủ động phòng bệnh động vật bằng vắc xin, tỷ lệ tiêm phòng vắc xin 
cho đàn gia súc, gia cầm năm 2023 phải đạt trên 80% tổng đàn và đảm bảo 
nhanh gọn, an toàn, hiệu quả; chữa bệnh kịp thời, chống dịch khẩn trương; phát 
hiện nhanh, chính xác, xử lý triệt để các ổ dịch bệnh động vật, nguồn lây dịch 
bệnh động vật; ngăn chặn kịp thời sự lây nhiễm lây lan của đối tượng kiểm dịch 



2

động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát chặt chẽ vận chuyển động vật, sản phẩm 
động vật.

- Tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực chăn 
nuôi, thú y tới các cán bộ quản lý và toàn thể nhân dân.

II. NỘI DUNG  
1. Chỉ tiêu về sản xuất chăn nuôi năm 2023
UBND phường, xã căn cứ chỉ tiêu về sản xuất chăn nuôi năm 2023 thành 

phố giao định hướng phát triển chăn nuôi tại địa phương (theo phụ lục 1 kèm 
theo).

2. Chỉ tiêu tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho động vật nuôi
UBND phường, xã căn cứ số lượng đàn vật nuôi năm 2023 tại địa phương, 

tổ chức tiêm phòng vắc xin phải đạt trên 85% tổng đàn.
3. Các biện pháp quản lý hoạt động chăn nuôi và phòng, chống dịch 

bệnh động vật
3.1. Phát triển chăn nuôi an toàn sinh học
- Thúc đẩy phát triển chăn nuôi theo mô hình doanh nghiệp, trang trại tại 

các vùng xã khu dân cư theo quy hoạch, gắn với nhu cầu thị trường; phát triển 
chăn nuôi có kiểm soát đảm bảo an toàn sinh học, chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi 
tuần hoàn không xả thải ra môi trường; giảm dần, tiến tới xóa bỏ chăn nuôi trong 
khu dân cư, trước hết giảm chăn nuôi trong các phường nội thành thành phố Hải 
Dương.

- Xây dựng và khuyến khích mô hình chăn nuôi ứng dụng khoa học và 
công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế; xây dựng 
các chuỗi liên kết trong chăn nuôi tạo sản phẩm truy suất dược nguồn gốc đảm 
bảo an toàn cho người tiêu dùng.

- Quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất trong chăn nuôi; thực hiện kê khai 
hoạt động chăn nuôi theo quy định.

- Hướng dẫn người chăn nuôi lựa chọn thức ăn phù hợp với từng đối tượng 
nuôi, từng giai đoạn nuôi; không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, hạn chế sử 
dụng các loại thuốc, hóa chất, kháng sinh trong quá trình nuôi, tăng cường sử 
dụng các chế phẩm sinh học nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi 
trường; áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, quy trình VietGAHP, chăn nuôi hữu cơ, 
ứng dụng khoa học công nghệ trong chăn nuôi công nghiệp, chăn nuôi tập trung 
để nâng cao giá trị sản phẩm.

3.2. Tiêm phòng vắc xin cho động vật nuôi
- Các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo loài động vật nuôi phải áp dụng 

biện pháp phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin:
+ Bệnh ở trâu, bò: Lở mồm long móng, Nhiệt thán, Tụ huyết trùng, Viêm 

da nổi cục.
+ Bệnh ở lợn: Lở mồm long móng, Dịch tả lợn, Tụ huyết trùng.
+ Bệnh ở chó, mèo: Dại động vật.
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+ Bệnh ở dê, cừu: Lở mồm long móng, Nhiệt thán.
+ Bệnh ở gà, chim cút: Cúm gia cầm (thể độc lực cao), Niu cát xơn.
+ Bệnh ở vịt, ngan: Cúm gia cầm (thể độc lực cao), Dịch tả vịt.
- Để chủ động trong công tác phòng, chống, ngăn chặn phát sinh, lây nhiễm 

bệnh Dại từ động vật sang người, UBND thành phố tổ chức tiêm phòng vắc xin 
phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo nuôi một năm 2 đợt vào vụ xuân và vụ thu nhằm 
nâng cao hiệu quả miễn dịch cho đàn chó, mèo nuôi và đảm bảo an toàn dịch bệnh 
trên địa bàn thành phố. Phường, xã nào để xảy ra bệnh Dại do chó, mèo cắn lây 
nhiễm sang người thì Chủ tịch UBND phường, xã đó phải chịu trách nhiệm. 

- Căn cứ yêu cầu thực tiễn của công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, 
đặc điểm dịch tễ và sự lưu hành của tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm 
ở động vật sẽ bổ sung bệnh động vật phải phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin theo 
quy định của cơ quan chuyên môn Thú y.

- Phạm vi tiêm phòng: Tiêm phòng trên địa bàn toàn thành phố, trừ những 
cơ sở chăn nuôi động vật tập trung bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y, vệ sinh môi 
trường và được Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm có 
kết quả âm tính đối với bệnh quy định bắt buộc phải phòng bệnh bằng vắc xin 
nêu trên thì không phải thực hiện phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin đối với bệnh 
đó quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT quy định về phòng, chống 
dịch bệnh động vật trên cạn.

- Tiêm phòng khẩn cấp: Khi có ổ dịch xảy ra thì tổ chức tiêm phòng khẩn 
cấp cho đàn gia súc, gia cầm theo hướng dẫn phòng, chống từng loại bệnh quy 
định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT quy định về phòng, chống dịch 
bệnh động vật trên cạn. 

- Thời gian tiêm phòng vắc xin chính vụ phòng bệnh bảo vệ đàn gia súc, 
gia cầm năm 2022:

+ Vụ Xuân: Tiêm phòng chính vụ từ 15/3/2023 – 30/4/2023.
+ Vụ Thu: Từ 15/9/2023 – 30/10/2023.

(Cụ thể theo phụ luc 2 kèm theo)
- Tiêm phòng bổ sung: Ngoài hai đợt tiêm chính trên, hàng tháng các địa 

phương tổ chức tiêm phòng bổ sung cho những gia súc, gia cầm phát sinh.
- Mức hỗ trợ vắc xin và giá dịch vụ tiêm phòng vắc xin
+ Hỗ trợ 100% tiền vắc xin Tụ huyết trùng cho toàn bộ đàn trâu, bò,
+ Hỗ trợ 100% tiền vắc xin Dịch tả lợn cổ điển, Tụ Dấu lợn cho toàn bộ 

đàn lợn và vắc xin Lở mồm long móng, Tai xanh cho đàn lợn nái, lợn đực giống 
trong diện phải tiêm phòng.

+ Hỗ trợ 100% tiền vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm cho đàn gia cầm 
trong diện phải tiêm phòng.

+ Mức thu tiền các loại vắc xin không được hỗ trợ từ ngân sách: Có thông 
báo trước khi xuất vắc xin.
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3.3. Vệ sinh, khử trùng tiêu độc 
- Thực hiện các tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi 

trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của UBND tỉnh và tổ chức các đợt vệ sinh, 
khử trùng tiêu độc trong các đợt tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm 
trên địa bàn toàn thành phố (từ 02 – 03 đợt/ năm).

 - Thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc thường xuyên môi trường chăn 
nuôi đối với những khu vực có nguy cơ cao, như: Chợ buôn bán gia súc, gia cầm, 
sản phẩm gia súc, gia cầm; các điểm thu gom, tập kết gia súc, gia cầm. Riêng tại 
các chợ buôn bán gia súc, gia cầm sống phải được vệ sinh, tiêu độc khử trùng 
bằng hóa chất hằng ngày sau mỗi phiên chợ.

- Thực hiện vệ sinh,tiêu độc khử trùng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập 
trung, nơi nhốt gia súc, gia cầm chờ giết mổ, toàn bộ khu vực nuôi nhốt phải đư
ợc vệ sinh, tiêu độc khử trùng trước khi nhập đàn mới, thực hiện tiêu độc khử 
trùng sau mỗi ca sản xuất, đảm bảo vệ sinh môi trường không để dịch bệnh lây 
lan phát tán ra ngoài môi trường.

- Thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khi có ổ dịch mới phát sinh.
- Ngoài nguồn hoá chất hỗ trợ của tỉnh, vận động người chăn nuôi tự mua 

hóa chất khử trùng, vôi để tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi thường 
xuyên theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

3.4. Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh.
- Giám sát lâm sàng: Phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đặc biệt 

đối với đàn gia súc, gia cầm mới nuôi, đàn gia súc, gia cầm trong vùng có ổ dịch 
cũ, địa bàn có nguy cơ cao.

- Giám sát sau tiêm phòng: Giám sát sau tiêm phòng để đánh giá kết quả 
tiêm phòng và khả năng đáp ứng miễn dịch của đàn gia súc, gia cầm sau khi 
được tiêm vắc xin theo hướng dẫn của Chi cục Thú y tỉnh.

3.5. Kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y
- Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 

01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ 
sinh thú y và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, thành phố.

- Tăng cường kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại cơ sở giết mổ 
gia súc, gia cầm tập trung của thành phố; kiểm tra vệ sinh thú y đối với động vật, 
sản phẩm động vật tại các chợ, điểm mua bán; cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm 
tập trung; các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống trên địa bàn thành phố. 

- Yêu cầu UBND tất cả các phường, xã tăng cường tổ chức kiểm tra, kiểm 
soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại các chợ và các cơ sở sơ chế, chế biến 
động vật và sản phẩm động vật nhằm đảm bảo vệ sinh thực phẩm phục vụ cho 
nhân dân đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán.

3.6. Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh con giống, vật tư, hóa chất, 
thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi

- Phối hợp các ngành chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra và tập huấn 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống, vật tư, hóa chất, thuốc thú y, thức ăn 
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chăn nuôi về các quy định, điều kiện sản xuất, kinh doanh. 
- Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
3.7. Xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật
- Hằng năm, tổ chức hướng dẫn xây dựng các cơ sở chăn nuôi an toàn dịch 

bệnh động vật, phát triển chăn nuôi VietGAHP, chăn nuôi ATSH, mô hình nông 
nghiệp tuần hoàn; hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện nghiêm ngặt biện pháp 
an toàn sinh học, nhân rộng các mô hình kinh tế tuần hoàn; tạo điều kiện để các 
tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện đăng ký xây dựng cơ sở an toàn 
dịch bệnh.

- Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp xây dựng các chuỗi sản xuất các 
sản phẩm chăn nuôi đạt tiêu chuẩn an toàn dịch bệnh động vật nhằm đáp ứng nhu 
cầu người tiêu dùng.

- Hướng dẫn thực hiện việc duy trì điều kiện thú y của cơ sở an toàn bệnh 
sau khi được cấp chứng nhận.

3.8. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi
- Tiếp tục tuyên truyền về nguy cơ lây nhiễm và phát sinh dịch bệnh; áp 

dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; sử dụng con giống, sản phẩm có 
nguồn gốc rõ ràng, đã qua kiểm dịch; sử dụng thịt gia súc, gia cầm đảm bảo an 
toàn thực phẩm; vận động người dân tự giác báo cáo khi phát hiện gia súc, gia 
cầm và thủy sản có dấu hiệu mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết không rõ nguyên 
nhân, giảm thiểu các hành vi làm dịch phát sinh và lây lan dịch bệnh,…

- Tập huấn, tuyên truyền Luật Chăn nuôi, Luật Thú y, Luật An toàn thực 
phẩm và các quy định khác có liên quan, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn 
cho hệ thống thú y cấp xã, Trưởng thôn và lực lượng trực tiếp tham gia phòng, 
chống dịch động vật và người chăn nuôi nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, 
tự giác thực hiện trách nhiệm khai báo dịch và dừng vận chuyển, giết mổ gia súc, 
gia cầm ốm chết cũng như đã xuất hiện các triệu chứng mắc bệnh. 

- Tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về việc thực hiện Chỉ 
thị số 03/CT-UBND ngày 29/10/2010 của UBND thành phố  Hải Dương về việc 
tăng cường quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố 
Hải Dương, nội dung kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 05/5/2012 của UBND 
thành phố Hải Dương về việc thực hiện Đề án "Xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, 
gia cầm tập trung" năm 2012; hiệu quả thực tế từ Đề án mang lại đối với công 
tác phòng chống dịch bệnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Kinh tế thành phố
- Tham mưu UBND thành phố triển khai và thực hiện có hiệu quả Kế 

hoạch quản lý hoạt động chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh động vật năm 
2023 trên địa bàn thành phố Hải Dương.

- Tham mưu UBND thành phố thực hiện Quyết định số 2718/QĐ-
UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh Hải Dương về phê duyệt quy hoạch cơ 
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sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đến năm 2025, định hướng đến năm 
2030 tỉnh Hải Dương.

- Phòng Kinh tế là đầu mối chính chịu trách nhiệm thông tin, báo cáo 
công tác chăn nuôi và dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố Hải Dương 
theo quy định.

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2023 
trên địa bàn thành phố Hải Dương.

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố tổ chức tập huấn 
tuyên truyền Luật Chăn nuôi, Luật Thú y, Luật An toàn thực phẩm và các quy 
định liên quan, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học; 
hướng dẫn phường, xã tổ chức thực hiện tốt công tác tiêm phòng, các biện pháp 
phòng chống dịch bệnh; chủ động nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch 
bệnh động vật có hiệu quả. 

2. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố
- Thực hiện đăng ký, tiếp nhận, quản lý các loại vắc xin, vật tư, hóa chất 

phòng, chống dịch bệnh động vật do nhà nước cấp hỗ trợ theo đúng quy định.
- Phối hợp với cơ quan chuyên môn của tỉnh tổ chức thanh, kiểm tra các 

hoạt động sản xuất, kinh doanh con giống, vật tư, hóa chất, thuốc thú y, thức ăn 
chăn nuôi, chất cấm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

- Khuyến cáo người dân mua vắc xin và vật tư nông nghiệp tại các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh đủ điều kiện, có uy tín trên thị trường.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, hướng dẫn cán bộ thú 
y cơ sở lập sổ theo dõi và cấp giấy chứng nhận tiêm phòng vắc xin cho tất cả các hộ 
chăn nuôi đã tiêm phòng; phối hợp với UBND phường, xã giải quyết những vướng 
mắc, tồn tại khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Chỉ đạo và hướng dẫn UBND phường, xã tổ chức thực hiện kê khai hoạt 
động chăn nuôi đối với các tổ chức, cá nhân chăn nuôi theo quy định tại điều 54, 
điều 80 của Luật Chăn nuôi và quy định tại Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT 
ngày 30/11/2019.

- Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh động vật về UBND thành phố 
(qua Phòng Kinh tế) và Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định tại Thông tư số 
07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016.

- Phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố tập huấn hướng dẫn về hoạt động 
chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh động vật; hướng dẫn phường, xã tổ chức 
thực hiện tốt công tác tiêm phòng, các biện pháp phòng chống dịch bệnh; chủ 
động nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh động vật có hiệu quả.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức triển khai tiêm phòng cho đàn vật 
nuôi đảm bảo nhanh gọn, đúng thời gian, đồng loạt, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch để 
phát huy tối đa hiệu quả của vắc xin.

- Quản lý chặt chẽ các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, cơ sở kinh doanh thuốc 
thú y, thức ăn chăn nuôi, người hành nghề thú y trên địa bàn thành phố Hải Dương, 
đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đủ điều kiện.
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3. Phòng Tài chính – Kế hoạch 
Căn cứ các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, 

UBND thành phố, cân đối ngân sách và bố trí ngân sách hàng năm để thực hiện 
cơ chế hỗ trợ khi có dịch xảy ra.

4. Đài phát thanh thành phố 
Tăng cường thời lượng các tin, bài thông tin tuyên truyền để toàn thể 

nhân dân nắm được các quy định về Luật Chăn nuôi, Luật Thú y, Luật An 
toàn thực phẩm, diễn biến tình hình dịch bệnh, các biện pháp kỹ thuật trong 
công tác phòng, chống dịch bệnh và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch 
bệnh động vật.

5. UBND các phường, xã:
- Thành lập BCĐ, xây dựng Kế hoạch quản lý hoạt động chăn nuôi và 

phòng, chống dịch bệnh động vật cụ thể tại địa phương, giao nhiệm vụ cụ thể 
cho 01 lãnh đạo phường, xã và Trưởng ban Thú y phường, xã chịu trách nhiệm 
về công tác quản lý hoạt động chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh động vật 
năm 2023.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức triển khai tiêm phòng cho đàn vật 
nuôi theo chỉ đạo của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố đảm bảo nhanh 
gọn, đúng thời gian, đồng loạt, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch để phát huy tối đa hiệu 
quả của vắc xin. Trong đó thực hiện nghiêm thời gian đăng ký số lượng vắc xin 
tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và tổng hợp danh sách các hộ đã tham gia tiêm 
phòng cho đàn gia súc, gia cầm được hỗ trợ gửi về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 
thành phố.

- Tổ chức thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi đối với các tổ chức, cá nhân 
chăn nuôi theo quy định tại điều 54, điều 80 của Luật Chăn nuôi và quy định tại 
Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019.

- Phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 
thành phố tổ chức tập huấn hướng dẫn về hoạt động chăn nuôi và phòng, chống 
dịch bệnh động vật; hướng dẫn phường, xã tổ chức thực hiện tốt công tác tiêm 
phòng, các biện pháp phòng chống dịch bệnh; chủ động nguồn lực phục vụ công 
tác phòng, chống dịch bệnh động vật có hiệu quả.

- Quản lý các cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, người hành 
nghề thú y trên địa bàn quản lý, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đủ 
điều kiện.

- Thực hiện đúng chế độ báo cáo về quản lý hoạt động chăn nuôi và phòng, 
chống dịch bệnh động vật:

+ Khi chưa có dịch xảy ra: UBND phường, xã tổng hợp báo cáo bằng văn 
bản từ ngày 05 – 10 hàng tháng gửi về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố.

+ Khi có dịch bệnh xảy ra: UBND phường, xã thực hiện chế độ báo cáo bằng 
điện thoại vào 16 giờ hàng ngày và bằng văn bản 03 ngày/lần về Trung tâm Dịch vụ 
nông nghiệp thành phố.
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6. Người chăn nuôi
- Tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi phải thực hiện kê khai với Ủy 

ban nhân dân cấp phường, xã theo quy định của Luật Chăn nuôi.
- Tuân thủ và thực hiện các quy định về chăn nuôi, thú y theo quy định của 

Luật Chăn nuôi, Luật Thú y, Luật An Toàn thực phẩm và các văn bản khác có liên 
quan.

- Chấp hành việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động chăn nuôi, 
thú y của cơ quan quản lý chuyên ngành theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch quản lý hoạt động chăn nuôi và phòng, chống dịch 
bệnh động vật năm 2023 trên địa bàn thành phố Hải Dương. UBND thành phố 
yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan của thành phố và UBND phường, xã 
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- TT Thành ủy (Để báo cáo);
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Chủ tịch và các Phó CT UBND tp;
- Các Phòng: KT, TC-KH, Thống kê;
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tp;
- Các đơn vị liên quan;
- UBND các phường, xã;
- Lưu: VT, KT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Hữu Phúc
 



Phụ lục 1
BẢNG GIAO CHỈ TIÊU VỀ SẢN XUẤT CHĂN NUÔI CHO CÁC PHƯỜNG, XÃ NĂM 20223

 (Kèm theo Kế hoạch số               /KH-UBND ngày       tháng 01 năm 2023)

Số lợn (con)

TT Phường, xã
Số trâu. 

Nghé 
(con)

Số bò, 
bê (con) Lợn thịt Lợn nái

Sản 
lượng 

thịt hơi 
xuất 

chuồng 
(tấn)

Số gia 
cầm 
(con)

Sản 
lượng 

gia cầm 
(tấn)

Trứng 
gia cầm 
các loại 
(1.000 
quả)

Diện 
tích 
nuôi 
trồng 
thủy 

sản (ha

Năng 
suất 

(tạ/ha)

Sản lượng 
(gồm cả 

sản lượng 
thủy sản 
lồng bè) 

(tấn)
1 Tứ Minh 29 75 218
2 Việt Hòa 3.000 320 684 13.100 45 62 82 858
3 Bình Hàn 24 82 197
4 Nhị Châu 100 30 23 3.000 10 50 64 78 499
5 Thạch Khôi 50 11 21 78 164
6 Tân Hưng 1.000 120 228 40.000 136 7.000 73 75 548
7 Nam Đồng 20 50 1.180 60 269 18.000 61 100 20 80 3.160
8 An Thượng 20 15 850 220 194 38.000 129 420 64 81 1.108
9 Ái Quốc 20 4.000 430 912 25.000 85 5.000 36 81 292
10 Liên Hồng 30 4.000 450 912 35.000 119 1.000 112 78 874
11 Gia Xuyên 30 15 2.000 200 456 25.000 85 1.000 61 78 476
12 Ngọc Sơn 32 800 10 182 8.000 27 37 78 289
13 Quyết Thắng 15 10 1.000 80 228 350.000 1.190 300 32 75 240
14 Tiền Tiến 220 220 3.500 375 798 32.000 109 10 33 80 3.764

Tổng cộng 335 362 21.480 2.295 4.897 587.100 1.996 14.880 668 12.685
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Phụ lục 2
LỊCH TIÊM VẮC XIN PHÒNG BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM NĂM 2023

(Kèm theo Kế hoạch số               /KH-UBND ngày       tháng 01 năm 2023)

Tiêm phòng vụ Xuân năm 2023 Tiêm phòng vụ Thu năm 2023

TT Đối tượng tiêm 
vắc xin

Thời gian 
đăng ký 
vắc xin

Thời gian 
tiêm vắc xin

Thời gian xử 
lý đối với chó, 

mèo không 
được tiêm vắc 

xin Dại

Thời gian báo 
cáo danh sách 
các hộ tham 

gia tiêm 
phòng

Thời gian 
đăng ký 
vắc xin

Thời gian 
tiêm vắc xin

Thời gian xử 
lý đối với  chó, 

mèo không 
được tiêm vắc 

xin Dại

Thời gian 
báo cáo 

danh sách 
các hộ tham 

gia tiêm 
phòng

1 Đàn lợn 15-31/3 05 – 10/4 15 – 30/9 04 – 08/10
2 Đàn trâu, bò 03 - 10/4 12 – 16/4 01 – 07/10 11 – 15/10
3 Đàn chó, mèo nuôi 12 – 20/4 Theo quy định 19 – 23/4 10 – 16/10 Theo quy định 18 – 22/10
4 Đàn gia cầm

01-06/3

15 – 30/4 03 – 07/5

06-11/9
15 – 30/10 01 – 04/11

Lưu ý:
- Vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo nuôi: Kinh phí do người nuôi tự chi trả.
- Danh sách các hộ đăng ký vắc xin tiêm phòng và danh sách các hộ đã tiêm phòng gửi về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố  phải 

có đầy đủ chữ ký và dấu xác nhận của UBND phường, xã, nếu danh sách không có đầy đủ chữ ký và dấu xác nhận của UBND phường, xã thì 
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố sẽ ngừng cấp vắc xin và báo cáo về UBND thành phố.

- Danh sách các hộ đăng ký vắc xin tiêm phòng và danh sách các hộ đã tiêm phòng lập theo mẫu quy định do Trung tâm dịch vụ nông 
nghiệp hướng dẫn và phải nộp đúng thời gian quy định.
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