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V/v Tập trung triển khai quyết liệt, 

đồng bộ các giải pháp phòng, chống 

bệnh Dại ở động vật 

 

                

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Theo thông tin của Cục Thú y, từ đầu năm 2020 đến nay 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:  

- 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.  

- 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 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.  

- 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 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 người, giảm thiểu số người bị chó cắn và số người tử vong do bệnh Dại; Thực 

hiện Công văn số 3777/UBND-NN ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về 

việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở 

động vật, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã 

và các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống bệnh 

Dại được quy định tại Chỉ thị số 5277/CT-BNN-TY ngày 07/8/2020 của 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; Công văn số 3777/UBND-NN ngày 

18/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng 

bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật. 
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- Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, tổ chức tiêm phòng 

bổ sung vắc xin Dại chó cho những địa phương tiêm đạt thấp trong vụ Xuân 2020 

và tiêm bổ sung thường xuyên cho đàn chó nuôi mới; 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;  

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn tập trung 

thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND 

tỉnh 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 vào các giải pháp: 

+ Tăng cường giám sát để phát hiện sớm bệnh Dại ở động vật, củng cố hệ 

thống báo dịch nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống bệnh Dại trên 

động vật:   

 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. 

 Hướng dẫn người bị chó cắn đến ngay cơ sở y tế để xử lý vết thương và 

tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Dại cho người, ngăn ngừa tử vong do chó dại cắn. 

+ 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; các giải pháp quản lý 

chó, mèo nuôi: 

 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;  

+  Thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng, chống 

bệnh Dại tại các địa bàn trọng điểm; ban hành các văn bản yêu cầu chủ vật nuôi 

phải tổ chức quản lý chó nuôi theo quy định; rà soát và tổ chức tiêm phòng bổ sung 

vắc xin dại cho toàn bộ chó, mèo trong thuộc diện tiêm, tổ chức bắt giữ và xử lý 

đối với chó thả rông 

- Tăng cường công tác kiểm soát vận chuyển, buôn bán chó mèo theo đúng 

quy định. 

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

- Thường xuyên cập nhật thông tin diễn biến tình hình bệnh Dại trong nước, 

tiếp nhận thông tin bệnh Dại từ cơ sở kịp thời báo cáo với Sở Nông nghiệp và 

PTNT để biết và chỉ đạo. 



 3 

- Chỉ đạo các Phòng, các Trạm trực thuộc phối hợp với các lực lượng chức 

năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý chó mèo và việc vận 

chuyển, buôn bán chó mèo tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. 

- Cung ứng đầy đủ vắc xin Dại chó, mèo đáp ứng nhu cầu tiêm phòng của các 

địa phương. 

- Chuẩn bị nhân lực và sẵn sàng tổ chức lấy mẫu khi có thông tin dịch bệnh, 

đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.  

- Tổ chức  tập huấn cho thú y cơ sở về công tác phòng, chống bệnh Dại, quản 

lý chó nuôi, bắt chó thả rông vv... 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng chống bệnh Dại tại các 

địa phương. 

- Phối hợp Trung tâm Khuyến nông tăng cường tuyên truyền về bệnh Dại ở 

động vật để người dân biết để chủ động phòng chống. 

3. Trung tâm Khuyến nông 

Chủ động phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường thời lượng 

tuyên truyền về bệnh Dại ở động vật và các biện pháp phòng chống để người dân 

biết và thực hiện. 

Trên đây là những vấn đề cấp thiết để triển khai tốt các giải pháp phòng, 

chống bệnh Dại ở động vật, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị  UBND các huyện, 

thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện. 

Trong quá tình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo về Sở Nông 

nghiệp và PTNT qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y để xử lý./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo);                            

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;               

- Trung tâm Khuyến nông; 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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