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Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 4 năm 2017 

                                             

         Kính gửi:    

                                               - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

         - UBND các huyện, thành, thị. 
 .     

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” (gửi Quyết định kèm theo); UBND tỉnh yêu cầu: 

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã, chỉ 

đạo, thực hiện có hiệu quả các nội dung sau: 

1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dại 

động vật trên địa bàn tỉnh theo nội dung Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 

09/01/2007 của Chính phủ về việc phòng chống bệnh Dại ở động vật; Thông tư 

liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNN&PPNT ngày 27/5/2013 của Bộ Y tế, Bộ 

NN&PTNT hướng dẫn phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang 

người; Thông tư số 07/2016/TT-BNN&PTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông 

nghiệp & PTNT quy định về phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn; Kế hoạch 

số 1852/KH-BCĐ ngày 31/3/2016 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, 

gia cầm tỉnh về phòng chống bệnh Dại trên động vật và người trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020; các quy định của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp & 

PTNT về phòng, chống Dại. 

2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến từng thôn, tổ dân phố, cộng 

đồng dân cư, chính quyền các cấp và tổ chức đoàn thể về tính chất nguy hiểm của 

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

chống. Đặc biệt yêu cầu chủ vật nuôi phải ký 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 

nghiêm kế hoạch tiêm phòng vắc xin Dại cho chó, mèo của địa phương. 

3. Giao các Sở, Ngành, UBND các huyện, thành, thị thực hiện một số nội 

dung sau: 

3.1. Sở Nông nghiệp & PTNT 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh triển 

khai 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” trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch hành động tháng 

cao điểm tiêm phòng vắc xin Dại cho chó, mèo vào tháng 4 - 5 hàng năm trong 

thời gian thực hiện Chương trình.  

- Phối hợp với các huyện, thành, thị chỉ đạo thực hiện tiêm phòng vắc xin bệnh 

Dại triệt để cho đàn chó, mèo nuôi trong diện tiêm phòng trên địa bàn tỉnh.  



2 
 

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y: 

+ Phối hợp với cơ quan Y tế, chính quyền địa phương, các ban, ngành liên 

quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ổ 

dịch bệnh Dại trên chó, mèo; tổ chức các đoàn đi kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các 

biện pháp phòng, chống bệnh Dại tại cơ sở. 

+ Xây dựng nội dung tuyên truyền về bệnh Dại chó, mèo và các biện pháp 

phòng, chống; phối hợp với cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh và các cơ quan 

liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân 

về bệnh Dại và các biện pháp phòng, chống. 

+ Phối hợp với chính quyền cơ sở chỉ đạo, tổ chức thực hiện tiêm phòng vắc 

xin bệnh Dại triệt để cho đàn chó, mèo nuôi trong diện tiêm phòng theo Kế hoạch 

của Sở Nông nghiệp & PTNT và tiêm bổ sung hàng tháng cho chó mèo mới nuôi, 

mới lớn, đảm bảo mỗi con chó, mèo nuôi được tiêm phòng vắc xin Dại 1 lần/năm. 

+ Phối hợp với chính quyền cơ sở theo phân cấp để quản lý chặt chẽ các 

hoạt động vận chuyển, buôn bán chó theo quy định của Pháp luật về thú y. 

+ Chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các loại vật tư, trang thiết bị bảo hộ, dụng cụ thú 

y cần thiết, vắc xin phòng bệnh Dại cho chó, mèo đảm bảo theo yêu cầu. 

3.2. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, các đơn vị Y tế tuyến huyện, 

xã chủ động phối hợp với cơ quan Chăn nuôi và Thú y và các đơn vị liên quan giám sát 

bệnh Dại trên người; 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 dại để ngăn ngừa người bị tử vong 

do chó, mèo cắn; kiểm tra, rà soát, tăng cường các điểm tiêm vắc xin phòng dại, đảm 

bảo ít nhất mỗi huyện, thành, thị có 01- 02 điểm tiêm để người dân và lực lượng trực 

tiếp tham gia phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh dễ dàng tiếp cận khi bị chó, mèo 

cắn; dự trữ vắc xin phòng Dại để tiêm kịp thời cho người dân khi có nhu cầu.  

3.3. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với cơ quan Chăn nuôi và Thú y, Y tế 

tổ chức truyền thông tới giáo viên, học sinh các cấp trong các trường học nhằm nâng 

cao hiểu biết về tính chất nguy hiểm và các biện pháp phòng, chống bệnh Dại. 

3.4. Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y 

tế đề xuất UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí để triển khai các hoạt động phòng chống 

bệnh dại trên địa bàn tỉnh; thực hiện hỗ trợ huyết thanh kháng dại, vắc xin Dại miễn 

phí cho cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng chống bệnh Dại trước, sau khi bị 

phơi nhiễm; người nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách (thương binh, bệnh binh, 

dân tộc thiểu số), gia đình chính sách sau khi bị phơi nhiễm. 

3.5. Sở Thông tin và truyền thông 

- Chỉ đạo các cơ quan Báo chí, cơ quan đơn vị xuất bản Bản tin, Trang 

TTĐT, Đài truyền thanh huyện, xã thực hiện tuyên truyền và tăng cường công tác 

phòng, chống bệnh Dại động vật thực hiện Chương trình Quốc gia khống chế và 

tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017 - 2021. 

- Chỉ đạo cổng Thông tin và Giao tiếp điện tử tỉnh xây dựng chuyên trang, 

chuyên mục về tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dại động vật thực hiện 

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

2021 trên địa bàn tỉnh; xây dựng dữ liệu nền về công tác phòng, chống bệnh Dại 
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động vật thực hiện Chương trình Quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại 

giai đoạn 2017 - 2021 và cập nhật, bổ sung các quy định của Nhà nước về phòng 

chống bệnh Dại. 

3.6. Các cơ quan truyền thông của tỉnh: Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo 

Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin điện tử có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành và 

UBND các huyện, thành, thị đẩy mạnh tuyên truyền về tính chất nguy hiểm, hậu 

quả của bệnh Dại cũng như các biện pháp phòng, chống, không chủ quan, coi 

thường bệnh Dại; khi bị chó, mèo cắn phải đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn 

ngay và được tiêm phòng đầy đủ, đúng lịch theo chỉ định của cơ quan Y tế.  

3.7. UBND các huyện, thành, thị:  

- Xây dựng kế hoạch, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác tiêm 

phòng triệt để số chó, mèo trong trong diện tiêm phòng trên địa bàn. 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND xã, phường, thị trấn tăng cường 

công tác tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp 

huyện, xã, thôn để nhân dân, người nuôi chó, mèo hiểu về tính chất nguy hiểm của 

bệnh Dại và các biện pháp phòng, chống theo quy định. 

- Tổ chức thực hiện tháng cao điểm tiêm phòng vắc xin dại cho chó vào 

tháng 4 – 5 hàng năm; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thống kê số lượng 

chó, mèo nuôi trên địa bàn; lập danh sách hộ và số chó, mèo nuôi thực tế trong 

từng hộ để tổ chức tiêm phòng triệt để vắc xin phòng bệnh Dại cho chó, mèo nuôi 

thực tế trong từng hộ để tổ chức tiêm phòng triệt để vắc xin phòng bệnh Dại cho 

chó, mèo trong diện tiêm phòng. Tổ chức bắt giữ và xử lý đối với chó thả rông, xử 

lý nghiêm các trường hợp cố tình không thực hiện các biện pháp phòng, chống 

bệnh Dại theo qui định của pháp luật về phòng chống dịch bệnh động vật. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát phát hiện sớm bệnh Dại, khoanh vùng xử lý ổ 

dịch, ngăn chặn không để dịch lây lan ra diện rộng. Thực hiện quản lý vận chuyển, 

buôn bán chó, mèo theo đúng quy định và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu đối với Cấp ủy, chính quyền cơ sở 

trong công tác triển khai phòng, chống không quyết liệt, tỷ lệ tiêm phòng vắc xin 

Dại thấp, để xảy ra dịch và có trường hợp tử vong trên người do bệnh Dại gây ra. 

4. Đề nghị UBMTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội phối hợp với ngành 

Nông nghiệp & PTNT, ngành Y tế tuyên truyền vận động đến người dân chủ động, 

tích cực tham gia thực hiện phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn.  

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, 

thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện các 

nội dung trên để công tác phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn đạt hiệu quả./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ NN&PTNT (b/c); 

- TTTU, HĐND, ĐĐBQH tỉnh (b/c); 

- CPCT, CPVP; 

- Cục Thú y; 

- Như trên (thực hiện); 

- Đài PT- TH tỉnh; Báo Vĩnh Phúc; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Lưu: VT, NN3. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

Vũ Chí Giang 
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