
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NAM ĐỊNH 

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

Số:          /UBND-VP3 

V/v tập trung triển khai quyết liệt,     
đồng bộ các giải pháp phòng, chống 

bệnh Dại trên động vật 

Nam Định, ngày        tháng 9 năm 2022 

  

Kính gửi:  

  - Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- UBND các huyện, thành phố. 
  

Theo Bộ Nông nghiệp và PTNT, từ đầu năm 2022 đến nay cả nước ghi nhận 
40 trường hợp người tử vong do bệnh Dại tại 16 tỉnh, thành phố, đặc biệt số người 
tử vong do bệnh Dại có chiều hướng tăng ở các tỉnh có nguy thấp và ở một số tỉnh 
mới. Trên động vật, qua giám sát chủ động tại 13 tỉnh, thành phố, lấy mẫu của 
214 chó nghi mắc bệnh Dại để xét nghiệm, kết quả có 100/214 mẫu (chiếm 
46,7%) dương tính với vi rút Dại tại 11 tỉnh. 

Tại tỉnh Nam Định, trong những năm gần đây bệnh Dại cơ bản được khống 
chế. Tuy nhiên, công tác quản lý đàn chó, mèo còn buông lỏng; tình trạng chó thả 
rông cắn người còn xảy ra, 8 tháng đầu năm 2022 đã có khoảng 900 người bị chó 
cắn phải đi điều trị dự phòng (tiêm vắc xin và huyết thanh kháng Dại); kết quả 
tiêm phòng vắc xin Dại cho chó, mèo đạt tỷ lệ thấp khoảng 30% tổng đàn; một số 
địa phương không tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho chó, mèo theo quy 
định (không tổ chức tiêm vụ Thu và tiêm bổ sung hằng tháng). Nguy cơ dịch bệnh 
Dại xảy ra và gây bệnh trên người trong thời gian tới là rất cao. 

Để công tác phòng chống bệnh Dại đạt hiệu quả cao, giảm số trường hợp chó 
cắn người và không để người bị tử vong vì bệnh Dại, UBND tỉnh yêu cầu Sở 
Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố, các Sở, ngành liên quan tập 
trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh 
Dại theo quy định của Luật Thú y, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và 
PTNT, UBND tỉnh; nhất là Chỉ thị số 5804/CT-BNN-TY ngày 06/9/2022 của Bộ 
Nông nghiệp và PTNT về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp 
phòng, chống bệnh Dại trên động vật, Kế hoạch 19/KH-UBND ngày 16/02/2022 
của UBND tỉnh về phòng, chống bệnh Dại giai đoạn 2022 - 2030; tránh tình trạng 
chủ quan, lơ là để dịch bệnh xảy ra trên động vật và gây bệnh trên người. 

2. Tổ chức rà soát, thống kê chính xác, lập danh sách hoặc sổ theo dõi đảm 
bảo quản lý được trên 70% số hộ nuôi chó, mèo và số chó, mèo trong từng hộ gia 
đình. Yêu cầu các hộ nuôi chó, mèo cam kết thực hiện việc khai báo nuôi chó, 
mèo và khi chó, mèo cắn người với chính quyền cơ sở; chấp hành việc nuôi nhốt 
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chó, mèo trong khuôn viên gia đình; chó khi đưa ra khỏi nhà phải được xích, rọ 
mõm và có người dắt để đề phòng chó cắn người nhất là đối với các giống chó 
hung dữ; thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho chó, mèo theo quy định.  

3. Tổ chức thực hiện tốt đợt tiêm phòng vắc xin vụ Thu năm 2022 cho động 
vật, trong đó đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng vắc xin Dại cho chó, mèo đạt trên 70% 
tổng đàn thuộc diện tiêm; khắc phục tình trạng ở một số địa phương không tổ 
chức tiêm vắc xin Dại vụ Thu cho chó, mèo và không tổ chức tiêm phòng bổ sung 
hằng tháng cho những chó, mèo mới phát sinh. 

4. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để quyết định thành lập đội bắt 
chó thả rông, chó không đeo rọ mõm, chó, mèo nghi mắc bệnh Dại; hỗ trợ tiêm 
vắc xin Dại cho chó, mèo và xử lý ổ dịch bệnh Dại theo quy định. 

5. Nâng cao trách nhiệm của cộng đồng dân cư tham gia giám sát, phát hiện 
và thông báo cho chính quyền cơ sở, cơ quan thú y, y tế các trường hợp chó, mèo 
nghi mắc bệnh Dại để có biện pháp xử lý kịp thời. Khi nhận được thông tin về các 
trường hợp người bị chó, mèo nghi mắc bệnh Dại cắn hoặc khi có động vật nghi 
mắc bệnh Dại, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y phối hợp với cơ quan y tế, các 
cơ quan liên quan, chính quyền cơ sở tổ chức điều tra, lấy mẫu xét nghiệm xác 
định rõ nguyên nhân ổ dịch và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo 
quy định. 

6. Tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển chó, mèo; yêu cầu các cơ sở 
kinh doanh, vận chuyển trên địa bàn không nhập chó, mèo từ các vùng có lưu 
hành bệnh Dại, chó mèo nhập lậu, không rõ nguồn gốc. 

7. Tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức trong cộng đồng dân cư, 
trường học, cơ quan, đơn vị,… về tính chất nguy hiểm, các dấu hiệu nhận biết 
động vật mắc bệnh Dại, các quy định về quản lý chó nuôi và các biện pháp phòng, 
chống bệnh Dại. Hướng dẫn người bị chó, mèo cắn không điều trị bằng thuốc nam 
mà phải đến ngay cơ sở y tế xử lý vết thương, điều trị dự phòng để ngăn ngừa tử 
vong do bệnh Dại.  

8. Thành lập đoàn công tác của tỉnh, huyện kiểm tra, hướng dẫn thực hiện 
các biện pháp phòng, chống bệnh Dại tại cơ sở. Xử lý nghiêm những vi phạm về 
phòng, chống bệnh Dại theo quy định pháp luật./. 

 

Nơi nhận: 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; (để b/c) 
- Như trên; 
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể; 
- Thành viên BCĐ PCDB động vật tỉnh; 
- Báo NĐ, Đài PTTH tỉnh; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VP1, VP3. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

Trần Anh Dũng 
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