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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị ban hành Công văn chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 5277/CT-

BNN-TY ngày 07/8/2020 về phòng, chống bệnh Dại ở động vật. 

 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. 

 

 

Thực hiện Công văn số 3652/UBND-NN ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh 

về việc thực hiện Chỉ thị số 5277/CT-BNN-TY ngày 07/8/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp 

phòng, chống bệnh Dại ở động vật; để triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 

các giải pháp phòng chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch đã được 

phê duyệt tại Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc phê duyệt Kế hoạch khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 – 2021, trong đó tập trung quản lý 

chặt chẽ đàn chó và nâng cao tỷ lệ tiêm phòng bệnh Dại cho đàn chó nuôi, hạn 

chế tối đa lây truyền bệnh dại cho người, giảm thiểu số người bị chó cắn và số 

người tử vong do bệnh Dại,  Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh 

văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống bệnh Dại. 

(Có dự thảo văn bản kèm theo). 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình UBND tỉnh xem xét, ban hành./. 

 
Nơi nhận:                          
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (B/c); 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Lưu: VT, KHTC.             

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 
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