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           Số:          /TB-UBND              Hoà Hiệp Trung, ngày        tháng 9  năm 2022 
 

 
 

THÔNG BÁO 

Về việc tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng (LMLM) 
  và tụ huyết trùng (THT) cho đàn bò đợt 2/2022  

 

Thực hiện Công văn số 5183/UBND-KT ngày 06 tháng 9 năm 2022 của 

UBND thị xã Đông Hòa về việc triển khai tiêm phòng vắc xin phòng bệnh gia súc, 

gia cầm đợt 2/2022. 

UBND phường Hòa Hiệp Trung, thông báo cho các hộ dân chăn nuôi bò trên địa 

bàn phường biết lịch tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng (LMLM) và tụ huyết 

trùng (THT) cho đàn bò đợt 2/2022 của từng khu phố như sau: 

1/ Thời gian và địa điểm tiêm: 

Ngày 21- 22/9/2022: Khu phố Phú Hiệp 1; 

Ngày 23- 24/9/2022: Khu phố Phú Hiệp 2; 

Ngày 25-26/9/2022: Khu phố Phú Hiệp 3; 

Ngày 27-28/9/2021: Khu phố Phú Hòa. 

Ngày 30/9/2022: Khu phố Phú Hòa. 

2/ Chi phí tiêm phòng: 

- Chi phí: Vắc xin Tụ huyết trùng bò: 5 000 đồng/con, do hộ chăn nuôi chi trả; 

- Chi phí tiền công tiêm: 5 000 đồng/con (tiêm 2 mũi), hộ chăn nuôi trả. 

Nhận được thông báo này đề nghị các hộ chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn phường lưu 

ý thực hiện tốt./. 

Nơi nhận:                    TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

- CT, các PCT UBND phường;                           KT.CHỦ TỊCH 

- Trưởng 05 khu phố trên địa bàn phường;                  PHÓ CHỦ TỊCH          

- Lưu: VT,TY(Mân).                                                      

 

 

 

                                                                           Nguyễn Hữu Khương 
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