
 

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

       TỈNH QUẢNG TRỊ                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:        /UBND-NN                       Quảng Trị, ngày       tháng 8  năm 2020 

V/v tập trung triển khai quyết liệt, 

đồng bộ các giải pháp phòng, 

chống bệnh Dại ở động vật 

 

(Dự thảo) 

   

Kính gửi: 

- Các Sở, ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 

 

Thực hiện Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 13/02/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ 

bệnh Dại giai đoạn 2017 - 2021”; Quyết định số 1537/QĐ-BNN-TY của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT ngày 24/4/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch và Dự toán 

Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017-

2021; Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn,  

ngày 17/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2243/QĐ-

UBND 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 (sau đây gọi chung là Kế hoạch), 

đồng thời cũng ban hành nhiều văn bản đôn đốc, tăng cường phòng chống bệnh 

Dại ở động vật. 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, việc triển khai các biện pháp 

phòng, chống bệnh Dại ở động vật theo các văn bản nói trên chưa được các địa 

phương tổ chức thực hiện nghiêm; chưa bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện mà 

còn nặng về hình thức chỉ đạo bằng văn bản, không tổ chức quyết liệt, đồng bộ 

các giải pháp đã được nêu cụ thể trong Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết 

định số 2243/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh như: Quy định về quản 

lý chó, mèo nuôi; Quy định về tiêm phòng vắc xin Dại cho chó, mèo nuôi… để 

phòng bệnh Dại. 

Hiện nay, tại một số tỉnh, thành phố, tình hình bệnh Dại có chiều hướng gia 

tăng trong năm 2020, cụ thể: Trong gần 7 tháng đầu năm 2020, cả nước ghi nhận 

48 trường hợp người tử vong do bệnh Dại tại 22 tỉnh, thành phố; cao hơn cùng kỳ 

năm 2019 (04 ca). Nguyên nhân gia tăng số người tử vong vì bệnh Dại và số chó, 

mèo dương tính với vi rút Dại là do: (i) công tác quản lý đàn chó nuôi chưa được 

thực hiện nên hiện tượng cho nuôi thả rông, không nhốt, xích trong khuôn viên 

gia đình dễ cắn người, chó thường xuyên ra khỏi nhà dễ tiếp xúc với mầm bệnh 

ngoài môi trường, dễ lây bệnh Dại; đặc biệt là khu vực nông thôn, vùng sâu vùng 

xa; (ii) bệnh Dại vẫn lưu hành nhưng vẫn còn khoảng 50-80% chó nuôi không 

được tiêm phòng bệnh dại; do không biết được tổng đàn nên công tác tiêm phòng 
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không dựa trên tổng đàn chó nuôi thực tế mà chỉ dựa vào chỉ tiêu kế hoạch tiêm 

phòng nên không đánh giá đúng thực trạng tiêm phòng vắc xin Dại trên địa bàn; 

(iii) công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống bệnh Dại 

và việc áp dụng các chế tài xử lý vi phạm quy định về quản lý chó nuôi, về tiêm 

phòng vắc xin dại cho chó mèo chưa được thực hiện; Hầu hết các ổ dịch Dại chỉ 

được phát hiện sau khi người bị mắc bệnh Dại và tử vong. Đó là nguyên nhân cơ 

bản khiến bệnh Dại tiềm ẩn, lan truyền liên tiếp trong cộng đồng. 

Để khẩn trương tổ chức triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp  

phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là quản lý chặt chẽ đàn chó, 

mèo và nâng cao tỷ lệ tiêm phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo nuôi; hạn chế tối 

đa lây truyền bệnh Dại cho gười, giảm thiểu số người bị chó cắn và số người tử 

vong do bệnh Dại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa 

phương và đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp quyết liệt, đồng bộ nhằm 

ngăn chặn có hiệu quả sự phát sinh và lây lan bệnh Dại, cụ thể như sau: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành 

phố, thị xã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 5277/CT-BNN-TY ngày 07/8/2020 

của Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung triển khai quyết liệt, 

đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật; Thông tư số 

07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn  và Thông tư liên tịch 

16/2013/TTLT-BYT-BNNPTNT của Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 

27/5/2013 về hướng dẫn phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang 

người; Quyết định số 2243/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 17/8/2017 

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. 

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y:  

+ Tổ chức thực hiện các biện pháp kỹ thuật nhằm khống chế và tiến tới loại 

trừ bệnh Dại trên địa bàn tỉnh theo mục tiêu đề ra trong Kế hoạch được phê duyệt 

theo Quyết số 2243/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 17/8/2017.  

+ Rà soát, tổng hợp báo cáo các kết quả thực hiện công tác phòng, chống 

bệnh Dại tại các địa phương. 

+ Hướng dẫn các xã, phường, thị trấn đăng ký chó nuôi cho các chủ vật 

nuôi, thống kê số lượng chó nuôi thuộc diện tiêm phòng hàng năm; chỉ đạo công 

tác tiêm phòng, cấp giấy chứng nhận tiêm phòng, nâng cao chất lượng và tỷ lệ 

tiêm phòng, yêu cầu tiêm phòng phải đạt từ 85% tổng đàn trở lên; tập huấn cho 

thú y cơ sở về công tác phòng, chống bệnh Dại, quản lý chó nuôi, bắt chó thả 

rông vv... 

+ Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương và đơn vị liên quan thực hiện 

hiệu quả công tác tiêm phòng bệnh Dại; đồng thời, tăng cường công tác tuyên 

truyền để người dân chủ động thực hiện việc tiêm phòng định kỳ, bổ sung cho 

đàn chó mèo nuôi của mình. 

+ Phối hợp với các đoàn thể, cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền 

sâu rộng đến cộng đồng dân cư, chính quyền các cấp về tính chất nguy hiểm của 
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bệnh dại, các dấu hiệu nhận biết chó, mèo mắc bệnh dại và các biện pháp phòng, 

chống bệnh hiệu quả; công khai địa chỉ các cơ sở y tế và hướng dẫn người bị chó, 

mèo cắn đến ngay cơ sở y tế để xử lý, ngăn ngừa tử vong do bệnh dại. Tuyên 

truyền nhân dân nâng cao ý thức cộng đồng trong việc giám sát, phát hiện và báo 

cáo cho chính quyền cơ sở, cơ quan thú y và y tế các trường hợp chó, mèo, động 

vật khác nghi mắc bệnh dại để xử lý kịp thời. Đặc biệt yêu cầu chủ vật nuôi phải 

thực hiện đăng ký nuôi chó, cam kết không thả rông chó; phải đeo rọ mõm cho 

chó khi đưa ra nơi công cộng, có dây xích và có người dắt; thực hiện tiêm phòng 

vắc xin theo lịch của địa phương và tiêm bổ sung. 

+ Tăng cường công tác kiểm dịch vận chuyển chó, mèo và xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm theo quy định. 

2. Sở Y tế  

Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai tổ chức thực 

hiện tốt việc phòng, chống bệnh dại lây truyền từ động vật sang người theo 

Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNNPTNT ngày 27/5/2013 của Bộ Y 

tế và Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã 
- Rà soát, bổ sung, xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí để tổ chức thực 

hiện Kế hoạch tại địa phương;  phương án tổ chức việc phòng chống bệnh Dại và 

chỉ đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trạm Chăn nuôi và Thú y, UBND cấp xã, 

thực hiện việc quản lý đàn chó nuôi, triển khai các biện pháp phòng chống dịch 

theo quy định. 

- Chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức rà soát, thống kê, quản lý số lượng chó, 

mèo nuôi trên địa bàn; triển khai công tác tiêm phòng vắc xin cho chó mèo, bảo 

đảm đạt tỷ lệ tiêm phòng theo quy định. 

Tăng cường áp dụng các chế tài xử lý vi phạm quy định về nuôi chó, về tiêm 

phòng vắc xin Dại được quy định tại Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

thú y. 

- Chủ động bố trí và lồng ghép các nguồn kinh phí khác của địa phương thực 

hiện các hoạt động phòng chống bệnh Dại theo Quyết định số 2243/QĐ-UBND 

của UBND tỉnh ngày 17/8/2017 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. 

4. Sở Tài chính:  

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các ngành, địa phương và 

đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo kịp thời để phục 

vụ công tác phòng, chống bệnh dại theo Kế hoạch đạt hiệu quả.  

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Báo Quảng Trị 

Phối hợp với Sở Nông Nghiệp và PTNT, Sở Y tế tăng cường công tác thông 

tin, tuyên truyền về sự nguy hiểm của bệnh dại; đưa tin kịp thời, đúng mức về 

diễn biến và nguy cơ bệnh dại để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhệm của 

cán bộ, nhân dân trong công tác phòng, chống bệnh dại động vật. 
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6. Tổ chức, cá nhân nuôi chó mèo 

- Xích, nhốt chó để hạn chế chó cắn người. Khi đưa chó ra khỏi nhà chó 

phải được rọ mõm, có xích, đề phòng cắn người, nuôi chó phải đảm bảo vệ sinh 

thú y, vệ sinh môi trường.    

- Chấp hành đầy đủ tiêm phòng vắc xin bệnh dại cho chó mèo. Chủ vật nuôi 

phải thanh toán các khoản chi phí tiêm phòng theo quy định của pháp luật về thú y.  

- Khi phát hiện chó, mèo có những biểu hiện bất thường như bỏ ăn hoặc ăn 

ít, sốt cao, hung dữ khác thường nghi dại phải nhốt cách ly để theo dõi, đồng thời, 

báo ngay cho nhân viên thú y cấp xã để xác minh và áp dụng các biện pháp 

phòng, chống dịch kịp thời. Không được vận chuyển hoặc bán chó mèo dại, nghi 

dại đi nơi khác để ngăn chặn sự lây lan dịch dại trên diện rộng và gây bệnh Dại 

cho người.  

Để bệnh dại không còn là nỗi lo của cả cộng đồng, bên cạnh các biện pháp 

quyết liệt của ngành Y tế, ngành Nông nghiệp và các tổ chức đoàn thể, rất cần sự 

tham gia, vào cuộc của mỗi cá nhân và toàn xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh yêu cầu lãnh đạo các Sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố, thị xã nghiêm túc thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh đối với các nội dung trên. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp 

khó khăn, vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền giải quyết, các đơn vị khẩn trương 

báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, tham mưu, trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;     

- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- TT. TU, TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Cục Thú y; 

- Công an tỉnh; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Trị; 

- Trang thông tin điện tử tỉnh; 

- CVP, các PVP, CV; 

- Lưu: VT, VX, NN                

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

         

 

 

Hà Sỹ Đồng 

  

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRÌNH DỰ THẢO 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 

 


		2020-08-13T13:46:51+0700
	Việt Nam
	Trần Thanh Hiền<tranthanhhien@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-08-13T13:47:20+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




