
 

Kính gửi:   

- Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện;  

- Trung tâm Y tế; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; Trung 

tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 1222/UBND-KT, ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, 

chống bệnh Dại ở động vật. 

Căn cứ Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm số: VR.04-PKQ.23.011 ngày 

15/3/2023 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương trên địa bàn huyện xuất hiện 01 

ca chó của hộ ông Lương Đình Tuấn, đường Nguyễn Huy Tưởng, N20, khối 6 thị 

trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc dương tính với vi rút Dại. 

Hiện nay tổng đàn chó, mèo trên địa bàn huyện có khoảng 12.105 con; năm 

2022 tiêm phòng được 4.741 con /11.758 con đạt tỷ lệ thấp 40,2 % so với tổng 

đàn. Công tác quản lý đàn chó tại một số địa phương còn nhiều hạn chế (chưa lập 

được sổ theo dõi đàn chó, mèo, chó thả rông…); 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 nghiêm; người nuôi chưa có ý thức chấp hành việc nuôi nhốt; do 

đó nguy cơ dịch bệnh Dại động vật xảy ra và gây bệnh trên người trong thời gian 

tới là rất cao. 

Để giảm thiểu, ngăn ngừa việc lây truyền bệnh Dại chó, mèo sang người, 

bảo vệ cộng đồng, tính mạng Nhân dân. UBND huyện yêu cầu các phòng, cơ quan 

chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, khẩn 

trương, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống bệnh 

Dại chó, mèo trên địa bàn theo đúng quy định của Luật Thú y và Quyết định số 

2151/QĐ-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022 - 2030; Chỉ thị số 

5804/TY-DT ngày 6/9/2022 của Bộ trưởng Bộ 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. Trong đó trọng tâm một số nhiệm vụ sau: 

1. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện 

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn triển khai 

quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại động vật theo đúng quy 

định của Luật Thú y và các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
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 nông thôn; Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 16/2/2022 của UBND huyện Cao 

Lộc về phòng chống bệnh Dại trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2030; rà soát, 

bổ sung, xây dựng và phê duyệt kế hoạch phòng, chống bệnh Dại tại địa bàn; có 

giải pháp đảm bảo nguồn lực tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống bệnh 

Dại, nhất là các xã đang có vi rút Dại lưu hành; ưu tiên tập trung chỉ đạo, triển 

khai tiêm vắc xin phòng Dại cho đàn chó, mèo đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 

70% tổng đàn trong giai đoạn 2022 - 2025; thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ 

sung, tránh bỏ sót đối tượng chó, mèo thuộc diện tiêm phòng.  

2. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện 

- Có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp 

phòng, chống bệnh Dại tại các xã, thị trấn; báo cáo kết quả thực hiện và tham 

mưu, đề xuất Chủ tịch UBND huyện kiểm điểm trách nhiệm đối với các địa bàn 

thực hiện thiếu nghiêm túc, thiếu trách nhiệm.  

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ chó 

mèo; kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch để triển khai kịp thời, hiệu quả 

các biện pháp phòng chống bệnh Dại; điều tra, xử lý các trường hợp chó dại cắn 

gây thương vong trên người; xử lý nghiêm các vi phạm về nuôi chó, mèo chưa 

tiêm phòng vắc xin Dại theo Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ và Nghị định 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2017/NĐ-CP. 

- Tiếp nhận đầy đủ vật tư, hóa chất, vắc xin hỗ trợ công tác phòng, chống 

dịch để đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống dịch bệnh xảy ra; tăng cường quản 

lý trong công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y 

theo quy định.  

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn trong công tác 

giám sát, phát hiện sớm và tổ chức xử lý triệt để các ổ dịch dại trên động vật, 

người và trong các hoạt động tập huấn, truyền thông phòng, chống bệnh Dại ở 

người và động vật. 

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về bệnh Dại, các biện pháp phòng, chống 

bệnh Dại tới người dân.  

- Hướng dẫn, tổ chức xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh Dại, đặc biệt 

là những khu du lịch, khu vực đô thị, thị trấn, khu đông dân cư...  

3. Trung tâm Y tế huyện  

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn trong công 

tác giám sát bệnh Dại trên người, hoạt động truyền thông về phòng, chống bệnh 

Dại ở người; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dại 

trên người tại các xã, thị trấn. 

 - Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn kịp thời người bị chó, mèo cắn xử lý 

vết thương, điều trị dự phòng bằng huyết thanh kháng dại và vắc xin phòng dại để 

ngăn ngừa người bị tử vong do chó, mèo cắn; kiểm tra, rà soát, tăng cường các 
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 điểm tiêm vắc xin phòng dại; vận động người dân tuyệt đối không sử dụng thuốc 

đông y để điều trị bệnh Dại. 

- Dự trữ kháng huyết thanh, vắc xin phòng bệnh Dại để tiêm kịp thời cho 

người dân khi có nhu cầu; dự trữ thuốc, trang thiết bị thiết yếu để cấp cứu, điều trị 

khi có người bị chó, mèo cào, cắn.  

4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

Phối hợp với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện, UBND xã, thị trấn, cơ 

quan chuyên môn triển khai tuyên truyền, truyền thông sâu, rộng trong cộng đồng 

dân cư về trách nhiệm và nghĩa vụ của người dân khi tham gia nuôi chó; hướng 

dẫn, khuyến khích người dân tham gia giám sát, phát hiện và thực hiện các biện 

pháp phòng, chống bệnh Dại; chú trọng tuyên truyền, phổ biến mức xử lý vi phạm 

hành chính khi vi phạm các quy định về nuôi chó và tiêm vắc xin phòng dại trên 

động vật, trách nhiệm dân sự khi không tiêm phòng dại để chó lên cơn dại cắn 

người gây nguy hiểm cho cộng đồng.  

5. Đề nghị Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội huyện 

Đề nghị phối hợp chỉ đạo cơ quan, đoàn thể cấp dưới phối hợp với chính 

quyền cấp xã tích cực tham gia tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dại để mang lại hiệu quả. 

6. UBND các xã, thị trấn  

Thực hiện Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phụ lục 15- Hướng dẫn phòng chống 

bệnh dại động vật), chỉ đạo các thôn, khối phố tiến hành rà soát, thống kê chính 

xác số hộ nuôi chó, mèo ở từng khu dân cư và số chó nuôi trong từng hộ gia đình; 

lập sổ quản lý đàn chó, mèo và thường xuyên cập nhật bổ sung vào sổ quản lý khi 

có sự biến động; công khai tại cộng đồng hoặc thông báo danh sách những hộ nuôi 

chó thả rông hoặc không chấp hành tiêm phòng vắc xin Dại theo quy định; yêu 

cầu chủ vật nuôi phải khai báo, nuôi nhốt chó trong khuôn viên của gia đình; khi 

đưa chó ra đường, nơi công cộng phải có dây xích, đeo rọ mõm, có người dắt, cấm 

thả rông; xem xét thành lập đội chuyên trách tăng cường tuần tra bắt và xử lý động 

vật nghi dại, chó thả rông ở khu đô thị, nơi tập trung đông dân cư, trường học...  

UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc thực hiện, trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc kịp thời phản 

ánh về Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

huyện để tổng hợp, báo cáo UBND huyện chỉ đạo, giải quyết./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh (B/c); 

- Chi cục CN&TY tỉnh (B/c); 

- CT, PCT UBND huyện;  

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thịnh 
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