
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /UBND-KT Lạng Sơn, ngày     tháng  8  năm 2020 

V/v khẩn trương triển khai các 

biện pháp cấp bách phòng, 

chống bệnh Dại ở động vật 

 

 

Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành; 

 - Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; 

 - UBND các huyện, thành phố. 

 

Qua theo dõi, chỉ đạo và xem xét báo cáo của ngành chuyên môn, thông 

báo của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương về tình hình bệnh Dại trên động vật 

tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 971/VSDTTƯ-BTN ngày 17/7/2020 cho thấy tỷ lệ 

lưu hành vi rút Dại động vật trên đàn chó, mèo tại địa bàn tỉnh khá cao. Sau 01 

tháng triển khai giám sát lấy mẫu bệnh phẩm trên một số con chó bị ốm, chết và 

nghi mắc bệnh dại (đầu chó) tại các huyện, thành phố cho kết quả 12/21 mẫu 

dương tính với vi rút Dại chiếm 52% số mẫu được lấy. Trên địa bàn tỉnh hiện có 

khoảng 120.609 con chó, mèo phần lớn thả rông, chưa được quản lý theo quy 

định, tỷ lệ tiêm phòng đạt rất thấp khoảng 20% tổng đàn. Do đó tiềm ẩn nguy cơ 

rất cao bêṇh Daị trên đàn chó, mèo bùng phát, lây lan diện rộng, đe dọa ảnh 

hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, khẩn trương 

triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng chống bệnh 

Dại ở động vật theo đúng quy định của Luật Thú y và tinh thần chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ tại Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 13/2/2017 về việc phê 

duyệt Chương trình quốc gia không chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 

2017-2021, Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 6/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ 

thị số 3402/CT-BNN-TY ngày 16/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại, 

trong đó trọng tâm một số nội dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của 

bệnh Dại, các dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh Dại, biện pháp phòng, chống 

bệnh Dại hiệu quả và các quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh Dại. Nâng 

cao trách nhiệm của người nuôi chó với cộng đồng, khuyến khích cộng đồng dân 

cư tham gia giám sát, phát hiện và thông báo cho chính quyền cơ sở, cơ quan thú y 

và y tế về các trường hợp chó, mèo, động vật nghi mắc bệnh Dại để kịp thời xử lý. 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, thống kê chính xác số hộ 

chăn nuôi chó, mèo ở từng khu dân cư, lập sổ theo dõi hộ nuôi chó và số chó nuôi 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=31/CT-TTg&match=True&area=2&lan=1
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trong từng hộ gia đình, hoàn thành trước ngày 15/8/2020. Thống kê số chó, mèo 

chưa được tiêm phòng vắc xin Dại, khẩn trương tiêm phòng bổ sung bảo đảm đạt 

tỷ lệ tiêm phòng theo quy định, hoàn thành trong tháng 8/2020. 

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở tăng cường kiểm 

tra, kiểm soát chặt chẽ việc nuôi nhốt, buôn bán, vận chuyển, giết mổ chó, mèo, 

nhất là chó, mèo nhập về từ các địa phương khác, kịp thời phát hiện và kiên quyết 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch bệnh Dại theo 

quy định. 

- Triển khai yêu cầu các hộ nuôi chó cam kết thực hiện nghiêm túc việc 

khai báo, đăng ký chó nuôi, tiêm phòng vắc xin phòng Dại cho chó, chấp hành 

việc xích, nhốt; khi cho chó ra đường, nơi công cộng phải đeo rọ mõm cho chó 

theo đúng quy định. 

- Tăng cường, củng cố, nâng cao chất lượng công tác giám sát và báo cáo 

dịch bệnh Dại tại cơ sở, bảo đảm giám sát tới từng hộ chăn nuôi. Thường xuyên 

đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống bệnh Dại ở người và 

động vật trên địa bàn. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Cử các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác tiêm phòng 

vắc xin Dại cho đàn chó, mèo và công tác phòng chống bệnh Dại ở các địa 

phương, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp chỉ đạo phòng chống bệnh 

Dại. 

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng vắc 

xin Dại cho hệ thống thú y cơ sở; tổng hợp báo cáo kết quả tiêm phòng và các 

phát sinh trong quá trình tiêm phòng vắc xin Dại tại cơ sở theo quy định. 

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, vắc xin, phương tiện phục vụ công tác 

phòng, chống dịch để đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống dịch bệnh xảy ra. 

- Phối hợp với các địa phương tăng cường giám sát dịch bệnh; kiểm tra, xác 

minh, xử lý triệt để dịch bệnh khi phát hiện có chó, mèo nghi mắc bệnh Dại. 

- Chủ động phối hợp với Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn, 

các cơ quan liên quan để thông tin, tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện các 

biện pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật. 

- Tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định. 

3. Sở Y tế 

 - Tăng cường thực hiện quy chế phối hợp giữa cơ quan thú y và y tế trong 

phòng, chống bệnh Dại được ban hành theo Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-

BYT-BNNPTNT ngày 27/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 

Bộ Y tế, chia sẻ thông tin về bệnh Dại, phối hợp với các địa phương trong công 

tác giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ca bệnh Dại ở động vật, hướng 

dẫn xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng cho người bị chó, mèo cắn. 
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- Chỉ đạo hệ thống y tế tăng cường kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh trên 

địa bàn, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân sử dụng các phương pháp chuyên môn 

kỹ thuật y tế chưa được công nhận, sử dụng thuốc (bao gồm cả thuốc đông y, bài 

thuốc cổ truyền, gia truyền) chưa được phép lưu hành để khám, điều trị cho người 

bị bệnh Dại hoặc người bị chó, mèo cắn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Kiện toàn, mở rộng các điểm tiêm vắc xin và huyết thanh kháng Dại phục vụ công 

tác điều trị dự phòng, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đặc biệt ở 04 huyện có nguy cơ 

cao gồm: Cao Lộc, Bắc Sơn, Văn Lãng, Chi Lăng. 

4. Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường  

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan chuyên môn, chính 

quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc buôn bán, vận chuyển chó, 

mèo trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn 

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế tăng cường 

các tin, bài tuyên truyền về bệnh Dại và các biện pháp phòng, chống trên phương 

tiện thông tin đại chúng. 

6. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh  

Tăng cường chỉ đạo hệ thống cơ quan, đoàn thể cấp dưới phối hợp với 

chính quyền địa phương 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. 

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành liên quan nghiêm túc 

triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ được giao. Thường xuyên, kịp thời 

thông tin, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề phát sinh theo quy 

định./. 
 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  Các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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