
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số:              /SNN - CNTY
V/v tăng cường các biện pháp cấp 

bách phòng, chống bệnh Dại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Hải Dương, ngày      tháng 5 năm 2023

Kính gửi:
  - Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã;
  - Các sở, ngành và đơn vị có liên quan.

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 21/4/2023 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại; Ý 
kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dương V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 
11/CT-TTg ngày 21/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ;

 Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bệnh Dại, giảm thiểu và 
tiến tới không còn người chết vì bệnh Dại và tổ chức thực hiện quyết liệt và 
đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dại theo quy định của Luật Thú y, 
Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, các văn bản hướng dẫn thi hành các 
Luật, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã; 
các sở, ngành và các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện các 
nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã: 
Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 21/4/2023 

của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, 
chống bệnh dại; Kế hoạch số 1289/KH-UBND ngày 11/5/2022 của UBND 
tỉnh Hải Dương về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình 
Quốc gia phòng, chống bệnh dại, giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương và chỉ đạo cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị 
trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Thực hiện thống kê chính xác số hộ nuôi và số chó, mèo ở từng khu 
dân cư; thôn, xã; hướng dẫn, yêu cầu chủ hộ nuôi chó, mèo cam kết thực hiện 
nghiêm việc khai báo, chấp hành việc nuôi nhốt chó, mèo trong khuôn viên 
gia đình, bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, không để ảnh hưởng tới những 
người xung quanh; chấp hành tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho chó, mèo theo 
quy định; báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác.

- Chủ động phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tổ chức 
thực hiện tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, mèo, bảo đảm đạt tỷ lệ tiêm 
phòng trên 70% tổng đàn trong giai đoạn 2023 - 2025 và trên 80% trong giai 
đoạn 2026 - 2030; thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung, tránh bỏ sót 
chó, mèo; thực hiện tiêm vắc xin Dại cho đàn chó, mèo đồng loạt vào cùng 
một thời điểm (theo 02 vụ chính vào tháng 3 - 4 và tháng 9 - 10 hàng năm).
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- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền 
thanh, pano, áp phích về nguy cơ, tác hại của bệnh dại, các dấu hiệu nhận biết 
động vật mắc bệnh dại; biện pháp phòng, chống bệnh dại tới từng hộ gia đình 
có nuôi chó, mèo. 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 chuyên ngành thú y và y tế về các trường hợp 
chó, mèo, động vật nghi mắc bệnh dại để kịp thời xử lý.

2. Sở Y tế
- Chỉ đạo Trung tâm kiểm soát dịch bệnh cấp tỉnh, cấp huyện và đơn 

vị Y tế tuyến cơ sở phối hợp thực hiện công tác phòng chống bệnh dại; cung 
cấp thông tin với cơ quan quản lý chuyên ngành thú y về số người bị súc vật 
cắn phải tiêm dự phòng, ca bệnh dại trên người.

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc điều trị dự 
phòng cho người bị súc vật cắn hoặc khi có ca bệnh dại trên người.

3. Chi cục Chăn nuôi và Thú y
- Thường xuyên cập nhật chính xác số liệu về đàn chó, mèo nuôi (số 

hộ nuôi và số lượng chó, mèo nuôi); số lượng vắc xin dại tiêm phòng cho đàn 
chó, mèo trên địa bàn tỉnh vào Hệ thống báo cáo thông tin dịch bệnh trực 
tuyến (VAHIS); tập huấn về các biện pháp kỹ thuật phòng, chống bệnh dại 
động vật.

- Tổ chức thực hiện tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó, mèo, bảo 
đảm đạt tỷ lệ tiêm phòng trên 70% tổng đàn trong giai đoạn 2022 - 2025 và 
trên 80% trong giai đoạn 2026 - 2030; phối hợp với các cơ quan chuyên môn 
trực thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện tốt công tiêm vắc xin phòng 
bệnh dại cho đàn chó, mèo nuôi tại các địa phương.

- Tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để ca 
bệnh dại động vật, hướng dẫn xử lý y tế kịp thời, đảm bảo an toàn tính mạng 
cho người bị chó, mèo nghi dại cắn; tổ chức giám sát chủ động lưu hành mầm 
bệnh dại trên động vật trên địa bàn tỉnh để cảnh báo cộng đồng.

- Thành lập Đoàn công tác phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tổ chức thực 
hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh dại, xử phạt đối với chủ nuôi chó, 
mèo vi phạm các quy định về phòng, chống bệnh Dại hoặc để chó mèo nuôi 
cắn người, phóng uế ra ngoài môi trường.

- Tổ chức thực hiện giám sát phát hiện các ca bệnh Dại với sự hỗ trợ 
và tham gia của cộng đồng dân cư theo hướng tiếp cận “Một sức khỏe”, có sự 
phối hợp chặt chẽ của ngành Thú y và Y tế (chủ động trao đổi thông tin với 
cơ quan Y tế để chủ động phòng, chống bệnh dại ở người như: số chó, mèo 
được tiêm phòng vắc xin, số chó mèo nghi mắc bệnh dại, …; phối hợp trong 
công tác chống dịch, điều tra dịch tễ khi có phát sinh ca bệnh dại trên người) 
bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.
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4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương
Tăng cường thời lượng để đưa tin, khuyến cáo, tuyên truyền, hướng 

dẫn người dân về tính chất nguy hiểm của bệnh dại, nguy cơ dịch bệnh phát 
sinh, lây lan và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm nâng cao trách 
nhiệm của người nuôi chó, mèo đối với cộng đồng để tích cực tham gia 
phòng, chống bệnh dại tại cộng đồng và quản lý chó, mèo nuôi; thực hiện “5 
không”: Không nuôi chó, mèo khi chưa khai báo với chính quyền địa 
phương; Không nuôi chó, mèo khi không tiêm phòng vắc xin; Không nuôi chó 
thả rông; Không để chó, mèo cắn người; Không nuôi chó, mèo gây ô nhiễm 
môi trường.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị 
xã; các sở, ngành và các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;            (để báo cáo)
- Giám đốc Sở NN&PTNT;               
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- Phòng NN&PTNT huyện/P. KT thành phố, thị xã;
- Trung tâm DVNN huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu VT, CNTY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Đào
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