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Theo thông báo Bộ Nông nghiệp & PTNT, từ đầu năm 2021 đến nay, cả 

nước ghi nhận 15 trường hợp người tử vong do bệnh Dại tại 10 tỉnh, thành phố 

và trên 140 ngàn người phải đi điều trị dự phòng bệnh Dại. Trên địa bàn tỉnh, 

theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật, năm 2020 có 01 trường hợp tử 

vong do bệnh Dại, 4.175 người phơi nhiễm phải đi điều trị dự phòng bệnh Dại. 

Trong 5 tháng đầu năm 2021 có 912 trường hợp phơi nhiễm phải đi điều trị dự 

phòng bệnh Dại. Công tác tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo trên 

địa bàn tỉnh hàng năm đạt thấp (khoảng 30% so với tổng đàn thống kê); mặt 

khác, công tác quản lý đàn chó trên địa bàn còn nhiều hạn chế, người nuôi chó 

chưa chấp hành nghiêm việc khai báo, nuôi nhốt, xích chó, chó thả rông cắn 

người tiếp tục xuất hiện, gây bức xúc cho cộng đồng.  

Để khắc phục những tồn tại, bất cập, hạn chế nêu trên và đặc biệt để giảm 

thiểu tình trạng chó thả rông cắn người, giảm thiểu số người tử vong về bệnh 

Dại, thực hiện Chỉ thị số 2894/CT-BNN-TY ngày 18/5/2021 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, UBND tỉnh yêu cầu các sở, 

ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 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 Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 

13/2/2017 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 ; Chỉ thị số 31/CT-

TTg ngày 06/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp 

phòng, chống bệnh dại; 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 155/KH-UBND ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh về phòng, 

chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021. 

2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng 

dân cư, nhằm nâng cao trách nhiệm của người nuôi chó đối với cộng đồng và 

nhận thức của người dân để tích cực tham gia phòng, chống bệnh Dại tại cộng 

đồng, thực hiện nghiêm việc tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho chó, mèo nuôi. 
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3. Giao các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố: 

3.1. UBND các huyện, thành phố  

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn:  

+ Tổ chức rà soát, thống kê chính xác và báo cáo số hộ nuôi chó ở từng 

khu dân cư, từng xã, phường, thị trấn; lập sổ theo dõi hộ nuôi chó và số chó nuôi 

trong từng hộ gia đình; hướng dẫn, yêu cầu các hộ nuôi chó cam kết thực hiện 

nghiêm việc khai báo, chấp hành việc xích, nhốt chó, khi cho chó ra đường, nơi 

công cộng phải đeo rọ mõm cho chó theo quy định;  

+ Tổ chức thực hiện quyết liệt công tác tiêm vắc xin Dại cho đàn chó, 

mèo nuôi đảm bảo tiêm phòng triệt để tổng đàn chó, mèo trong diện tiêm phòng; 

thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung đàn chó, mèo mới nuôi, mới lớn, 

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

+ Xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành việc tiêm vắc xin phòng 

bệnh Dại cho chó, mèo theo quy định tại Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ. 

- Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Chương trình quốc gia khống chế 

và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn cấp huyện. Nội 

dung báo cáo thực hiện theo biểu mẫu gửi kèm văn bản số số 1177/BNN-TY 

ngày 26/02/2021 của Bộ Nông nghiệp & PTNT, báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp 

& PTNT (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) trước ngày 20/6/2021, để tổng hợp 

báo cáo theo quy định. 

3.2. Sở Nông nghiệp & PTNT 

- Phối hợp với các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện các biện pháp quản 

lý, phòng, chống bệnh Dại ở động vật theo quy định. 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp, báo cáo kết quả 

triển khai, thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh 

Dại giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y: 

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

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

bệnh Dại trên chó, mèo. 

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

phòng bệnh Dại triệt để cho đàn chó, mèo nuôi trong diện tiêm phòng, tiêm bổ 

sung hàng tháng cho chó mèo mới nuôi, mới lớn, đảm bảo mỗi con chó, mèo 

nuôi được tiêm vắc xin phòng Dại 1 lần/năm. 

+ Phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh và các cơ quan liên 

quan tổ chức tuyên truyền về tính chất nguy hiểm và cách phòng, chống bệnh 

Dại; trách nhiệm của người nuôi chó đối với cộng đồng để nâng cao nhận thức 

của người dân trong công tác phòng, chống bệnh Dại động vật. 
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3.3. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 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; chia sẻ thông tin về bệnh Dại; hướng 

dẫn người dân biện pháp xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng cho người bị 

chó cắn. 

3.4. 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. 

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

Y tế bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng chống bệnh Dại theo quy định của 

Luật ngân sách nhà nước, Luật Thú y và các văn bản pháp luật liên quan. 

3.6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh, 

Báo Vĩnh Phúc: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế 

và các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về tính chất nguy hiểm, hậu quả 

của bệnh Dại; công tác quản lý, tiêm phòng đầy đủ vắc xin phòng bệnh Dại cho 

chó, mèo nuôi; 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 

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 phố 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 đạt hiệu quả./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ NN&PTNT (b/c); 

- TTTU, HĐND, ĐĐBQH tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Lưu: VT, NN2. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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