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Tân Uyên, ngày        tháng 11 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, ban nghành, đoàn thể huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lai Châu, bệnh Dại trên chó đã xảy ra tại 02 xã 

Nà Tăm (Tam Đường), xã Trung Chải (Nậm Nhùn), đặc biệt đã có 01 người tử 

vong do bệnh dại tại xã Nà Tăm. Đây là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây 

truyền giữa động vật và người. Vi rút xâm nhập vào cơ thể được nhân lên và 

hướng tới hệ thần kinh, phá hủy mô thần kinh, gây nên những kích động điên dại 

và kết thúc bằng cái chết thương tâm, đau đớn. Do vậy, nguy cơ cao bệnh Dại động 

vật có thể tiếp tục xảy ra, đặc biệt ở những nơi đàn chó chưa tiêm phòng hoặc có tỷ 

lệ tiêm thấp.  

Để tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dại trên động vật, đặc biệt là 

công tác quản lý đàn chó, mèo và tổ chức tiêm phòng bệnh Dại, Chủ tịch UBND 

huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của tỉnh: Quyết 

định số 79/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về phòng, 

chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2022 - 2030; Kế hoạch số 

3794/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về phòng, chống 

dịch bệnh động vật, thủy sản; quan trắc môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 

2022. Triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 23/9/2022 của 

Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên về đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ sản 

xuất nông, lâm nghiệp xây dựng NTM mới 3 tháng cuối năm 2022; Công văn số 

2620/UBND-TTDVNN ngày 31/10/2022 của UBND huyện Tân Uyên về tập 

trung triển khai quyết liệt đồng bộ công tác phòng, chống bệnh Dại trên đàn chó, 

mèo. Tiếp tục tuyên truyền, truyền thông về bệnh Dại ở động vật nói chung, thực 

hiện nghiêm việc quản lý đàn chó, mèo nói riêng và tập trung thực hiện tốt một số 

nội dung sau: 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

- Đôn đốc cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt việc 

tuyên truyền về phòng, chống bệnh Dại nâng cao ý thức tự giác thực hiện tốt các 

biện pháp phòng, chống bệnh Dại. Các hộ dân chủ động đăng ký mua vắc xin Dại 

và tiêm phòng cho đàn chó, mèo.  

- Tham mưu UBND huyện chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh Dại; kịp thời 

chỉ đạo xử lý khoanh vùng và dập dịch khi bùng phát trên địa bàn huyện.  
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2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 

- Tăng cường tuyên truyền, tập huấn kiến thức, giáo dục pháp luật về thú y 

đến các tổ chức, cá nhân, hộ chăn nuôi và cộng đồng dân cư nắm bắt, thực hiện. 

Đồng thời, tăng cường truyền thông cho người nuôi Chó, Mèo các biện pháp đảm 

bảo an toàn cho người ở các khu vực công cộng, tránh để trường hợp chó cắn 

người gây hậu quả nghiêm trọng.  

- Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác thống kê, quản lý đàn chó, 

mèo của các cấp chính quyền địa phương và người nuôi theo đúng quy định và 

hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT.  

- Thường xuyên kiểm tra công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, 

phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm các quy định về vận chuyển, kinh 

doanh, giết mổ Chó, Mèo.  

- Thường xuyên phối hợp với cơ quan y tế, đơn vị, cơ quan chuyên môn các 

huyện, thành phố trong công tác phòng chống bệnh Dại. Kiểm tra, giám sát, lấy 

mẫu, chẩn đoán dịch bệnh nhằm phát hiện sớm, tổ chức xử lý triệt để các ổ dịch 

Dại trên động vật và người.  

- Tham mưu, tổng hợp, báo cáo các kết quả thực hiện phòng, chống bệnh 

Dại theo quy định.  

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tổ chức thống kê số hộ nuôi chó ở từng khu dân cư, lập sổ theo dõi hộ 

nuôi chó và số chó nuôi trong từng hộ gia đình; yêu cầu các hộ nuôi chó ký cam 

kết thực hiện nghiêm việc khai báo, đăng ký chó nuôi, tiêm phòng vắc xin Dại cho 

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

mõm cho chó và có người dắt theo đúng quy định. Các biểu, mẫu quản lý đàn chó, 

mèo gồm: Đăng ký nuôi Chó, Mèo, bản cam kết phòng chống bệnh Dại và sổ quản 

lý đàn Chó, Mèo nuôi được hướng dẫn tại các Phụ lục Công văn số 665/SNN-

CNTY ngày 27/6/2018 của Sở nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường quản lý 

đàn Chó, Mèo và tổ chức tiêm phòng bệnh Dại trên động vật nuôi (có Công văn    

số 665/SNN-CNTY ngày 27/6/2018 gửi kèm).  

- Điều tra dịch tễ và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dại 

phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức tiêm phòng bổ sung cho đàn chó, mèo 

để duy trì tỷ lệ miễn dịch trong quần thể, nhất là tại những nơi chưa triển khai tiêm, 

nơi có tỷ lệ tiêm phòng thấp; thực hiện giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch để triển 

khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh Dại.  

- Tiếp tục triển khai truyền thông sâu, rộng trong cộng đồng dân cư nhằm 

nâng ý thức trách nhiệm của người nuôi Chó, Mèo đối với cộng đồng; nhận thức 

của người dân về bệnh Dại và phòng, chống bệnh Dại tại cộng đồng và quản lý tốt 

đàn chó, mèo. 
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 - Thành lập các Tổ công tác đi kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dại tại cơ sở và điều tra các trường hợp chó Dại 

cắn gây thương vong trên người.  

- Thành lập đội chuyên trách tăng cường tuần tra bắt và xử lý động vật nghi 

Dại, Chó, Mèo thả rông ở khu dân cư, thị trấn nơi tập trung đông dân cư, các điểm 

công cộng, trường học, chợ,… Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình, không chấp 

hành các quy địnhvề nuôi Chó, Mèo; áp dụng thực hiện các chế tài xử phạt đối với 

các hành vi vi phạm về nuôi chó và phòng, chống bệnh dại theo quy định của pháp 

luật (Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017; Nghị định số 04/2020/NĐ-CP 

ngày 03/01/2020, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ 

và các văn bản hướng dẫn thi hành).  

- Tổ chức rà soát, tổng hợp báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện công tác 

quản lý đàn chó, mèo; phòng, chống bệnh Dại. Báo cáo gửi về Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp huyện để tổng hợp theo quy định. 

Căn cứ nội dung Công văn, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; (B/c) 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, NN. 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Huy 
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