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Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Theo thông báo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện 

Biên, từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 02 trường hợp chó 

mắc bệnh dại cắn người thông qua mẫu xét nghiệm bệnh dại tại huyện Mường 

Nhé (ngày 16/01/2021) và huyện Mường Ảng (ngày 11/5/2021). Nguy cơ bệnh 

dại tiếp tục phát sinh trong thời gian tới là rất cao do thời tiết chuyển nắng nóng 

kéo dài là điều kiện thuận lợi cho bệnh Dại trên động vật phát triển. 

Đến nay, theo báo cáo của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, kết quả 

tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn huyện đạt thấp (đạt 35% tổng đàn
1
). 

Mặt khác, việc quản lý đàn chó tại các địa phương còn rất hạn chế, chó nuôi phần 

lớn vẫn thả rông, không rọ mõm, xích, nhốt… nhất là các khu vực tập trung đông 

người dẫn đến một số người bị chó cắn; một số người bị chó cắn nhưng không đến 

cơ sở y tế để tiêm phòng; bên cạnh đó công tác tuyên truyền đến cộng đồng và các 

hộ gia đình về tính chất nguy hiểm của bệnh dại vẫn còn hạn chế. 

Thực hiện Công văn số 919/SNN-TY ngày 13/5/2021 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh 

dại ở động vật trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Để chủ động ngăn chặn nguy cơ 

bùng phát bệnh Dại đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phòng chống bệnh dại 

ở động vật, hạn chế thấp nhất các ca tử vong do bệnh dại trên người, UBND 

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

theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc 

Công văn số 919/SNN-TY ngày 13/5/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh 

Điện Biên và  ế hoạch số 154/  -UBND ngày 17/12/2020 của UBND huyện 

về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2021 trên địa bàn huyện Tủa 

Chùa; đồng thời khẩn trương tập trung tổ chức thực hiện một số nội dung cấp 

bách sau: 

1. UBND các xã, thị trấn 

Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng bằng các hình  

thức như truyền thanh, loa phát thanh, cuộc họp và các hình thức phù hợp … về 

tính chất nguy hiểm của bệnh Dại, các dấu hiệu nhận biết bệnh Dại; khi phát 

                                           
1
 Thị trấn 450/985 liều, đạt 46%; Xá Nhè 170/390 liều, đạt 44%; Tủa Thàng 155/375 liều đạt 41%; 

Sín Chải 95/251 liều, đạt 38%;  uổi Só 95/275 liều, đạt 35%; Mường Báng 150/450 liều, đạt 33%; Tả Phìn 

75/235 liều, đạt 32%; Tả Sìn Thàng 80/290 liều, đạt 28%; Mường Đun 95/362 liều, đạt 26%; Lao Xả Phình 

40/165 liều, đạt 24%; Sính Phình 80/380 liều, đạt 21%; Trung Thu 45/252 liều, đạt 18%. 
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hiện chó, mèo mắc hoặc nghi mắc bệnh Dại phải báo ngay cho cơ quan  thú y và 

chính quyền địa phương; khi bị chó, mèo cào cắn phải đến ngay cơ sở y tế để 

được hướng dẫn xử lý, điều trị dự phòng kịp thời. Tuyên truyền nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm của chủ nuôi chó trong việc khai báo chó nuôi, quản lý chó 

nuôi với chính quyền địa phương; trách nhiệm tiêm phòng bắt buộc bệnh Dại 

cho đàn chó, mèo nuôi; tuyên truyền các quy định về xử phạt hành chính đối với 

phòng, chống dịch bệnh động vật bao gồm việc quản lý chó nuôi, tiêm  phòng, 

thả rông và chó cắn người theo  Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực  thú y và Nghị 

định 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số 

điều của Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017. 

Tổ chức rà soát, thống kê số hộ nuôi chó ở từng khu dân cư và số chó nuôi 

trong từng hộ gia đình; lập sổ quản lý chó nuôi tại cấp xã, cấp thôn bản theo quy 

định. Tổ chức triển khai cho chủ nuôi chó cam kết thực hiện nghiêm túc việc khai 

báo2, đăng ký chó nuôi, chấp hành việc nuôi nhốt chó trong khuôn viên gia đình; 

không thả rông chó, khi ra nơi công cộng phải xích, đeo rọ mõm và có người dắt; 

khu vực thị trấn xem xét thành lập các tổ đội kiểm tra, nhắc nhở, xử lý nghiêm 

trường hợp để chó thả rông, không tiêm vắc xin phòng bệnh Dại theo quy định.   

 Các xã hàng năm có kết quả tiêm phòng thấp như Trung Thu, Lao Xả 

Phình, Tả Sìn Thàng và 1 số xã khác khẩn trương chỉ đạo các thôn, bản, tổ dân 

phố, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho mọi người dân 

hiểu biết về tính chất nguy hiểm của bệnh Dại. Yêu cầu các hộ gia đình chấp hành 

nghiêm túc và tự giác tiêm phòng cho chó, mèo theo quy định, hộ gia đình nào 

không chấp hành tốt việc tiêm phòng cho chó, mèo và gia súc khác thì xem xét có 

biện pháp xử lý nghiêm theo quy định. Địa phương nào có kết quả tiêm phòng 

thấp, để hiện tượng chó, mèo nghi dại cắn người, thiếu trách nhiệm, Chủ tịch  y 

ban nhân dân cấp xã phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND 

huyện, đồng thời UBND huyện sẽ xem xét đưa vào nội dung để đánh giá, bình xét 

thi đua cuối năm của các địa phương.  

Tiếp tục khẩn trương rà soát, thống kê số lượng chó, mèo chưa được tiêm 

phòng để đăng ký số lượng nhu cầu vắc xin gửi về Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp để thực hiện, nâng cao tỷ lệ tiêm phòng đối với bệnh dại, nhất là các khu 

vực thị trấn, trung tâm các xã, ven đường, khu đông dân cư, khu vực đã nghi có 

ca bệnh Dại trên động vật. 

 2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

 Chủ động phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, UBND các xã, 

thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình bênh Dại trên địa bàn, hướng 

dẫn, đôn đốc nhân dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh; kiên quyết ngăn 

chặn và xử lý các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch động vật theo quy 

định của Pháp luật. 

Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cập nhật thông tin và báo 

cáo kịp thời về tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện với UBND huyện và Sở 

Nông nghiệp và PTNT theo quy định. 
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3. Tr ng t   Dịch v  nông nghiệp h  ện 

Tăng cường theo dõi, giám sát bệnh Dại tại thôn, phố, bản nhất là khu vực 

ổ dịch cũ, khu vực có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh, nơi có chó cắn người nhiều; 

tổ chức lấy mẫu, tiêu huỷ chó mắc bệnh Dại, có dấu hiệu mắc bệnh Dại theo quy 

định; phối hợp với các đơn vị y tế cùng cấp và các đơn vị liên quan trong điều 

tra, xử lý ổ dịch, tổng hợp báo cáo theo quy định.   

 Phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các phòng ban liên quan triển khai 

các biện pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật; tổ chức triển khai tiêm vắc xin 

phòng bệnh Dại cho chó, mèo nuôi trên địa bàn tối thiểu đạt tỷ lệ theo quy định. 

Thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ, phối hợp với các cơ quan chức 

năng tăng cường công tác kiểm soát vận chuyển, buôn bán chó, mèo theo đúng 

quy định và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.  

 Tổng hợp, báo cáo kịp thời tình, di n biến dịch bệnh trên địa bàn huyện; 

phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT tham mưu giúp UBND huyện các 

biện pháp chỉ đạo phòng, chống dịch kịp thời. 

 4. Phòng y tế h  ện, Trung tâm y tế h  ện: Theo chức năng, nhiệm vụ 

chỉ đạo các Trạm y tế, các phòng khám đa khoa khu vực tăng cường công tác 

giám sát bệnh dại trên người; phối hợp với chính quyền địa phương trong việc rà 

soát, tuyên truyền, vận động các trường hợp bị chó, mèo nghi dại cắn đi tiêm 

phòng đầy đủ; chủ động chuẩn bị vắc xin và tổ chức tiêm phòng cho những 

người bị chó, mèo dại chưa tiêm phòng dại, chó mèo dại, nghi dại cắn. 

5. Phòng V n h   và Thông tin, Tr ng t   V n h   - Tr   n th nh - 

Tr   n h nh h  ện  Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện thực hiện các hình thức tuyên truyền 

bằng các tin, bài, phóng sự trên loa phát, truyền hình, loa di động để người dân 

hiểu rõ sự nguy hại của bệnh Dại ở chó, mèo, tự nguyện tham gia cùng chính 

quyền thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dại;  

  6. Đ  nghị UBMT Tổ q ốc và các ban, ngành đoàn thể h  ện  Phối 

hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

phổ biến kiến thức cho mọi người dân hiểu biết về tính chất nguy hiểm của bệnh 

dại để nhân dân tự giác phòng, chống dịch bệnh. 

Nhận được Công văn này, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, 

ban, ngành huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Sở NN PTNT; 

 - TT.  uyện ủy;                   (b/c) 

 - TT.  ĐND huyện;                     

 - LĐ. UBND huyện; 

 - Thường trực Đảng ủy,  ĐND các xã, thị trấn 

(P/h chỉ đạo); 

 - Lưu: VT, NN, TTDVNN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ng  ễn Minh T  n 
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