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Kính gửi:  

                    - UBND các huyện, thành phố; 

    - Sở Y tế;  

    - Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

 

Thực hiện Công văn số 1177/BNN-TY ngày 26/02/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và tổng kết Chương 

trình Quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017 – 2021; 

Công văn số 766/VP-KT ngày 05/3/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc 

tổng kết, đánh giá Chương trình Quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại 

giai đoạn 2017 -2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, 

thành phố, Sở Y tế và Chi cục Chăn nuôi và Thú y triển khai thực hiện một số 

nội dung như sau: 

1. UBND các huyện, thành phố: 

a) Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình quốc gia phòng chống bệnh 

Dại giai đoạn 2017-2021: 

- Quán triệt, tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ và có hiệu quả các nội 

dung năm cuối của Chương trình quốc gia phòng chống bệnh Dại 2017 - 2021 

tại Quyết định 193/QĐ-TTg ngày 13/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình quốc gia không chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 

2017 – 2021. Tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ theo Chị thị số 31/CT-TTg, 

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

phòng, chống bệnh Dại; đặc biệt các nội dung về quản lý đàn chó, mèo; tiêm 

phòng vắc xin cho đàn chó, mèo; chủ động giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời 

động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh Dại; truyền thông và thực hành tốt hơn về 

phòng, chống bệnh Dại; triển khai thực hiện các nội dung theo công văn số 

258/SNN-CNTY ngày 23/02/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tổ 

chức điều tra, lấy mẫu xét nghiệm bệnh Dại năm 2021; 

- Tổ chức, tuyên truyền vận động người dân tham gia tiêm phòng vắc xin 

Dại cho chó, mèo bảo đảm đạt tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 80% so với tổng đàn để 

duy trì tỷ lệ miễn dịch quần thể, ngăn ngừa bệnh Dại phát sinh và lây lan; 

- UBND thành phố Lạng Sơn tập trung chỉ đạo xây dựng cơ sở an toàn 

bệnh Dại ở chó, mèo trên địa bàn 02 phường (phường Hoàng Văn Thụ và 

phường Tam Thanh) trong năm 2021 theo nội dung công văn số 148/SNN-

CNTY ngày 27/01/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai xây 

dựng Cơ sở an toàn bệnh Dại ở chó, mèo trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn. 
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UBND các huyện căn cứ tình hình thực tế từng bước lập kế hoạch xây dựng cơ 

sở an toàn, vùng an toàn bệnh Dại ở chó, mèo trên địa bàn. 

b) Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Dại quốc gia phòng 

chống bệnh Dại 2017 – 2021: 

- Tổng kết, đánh giá, phân tích chi tiết các nội dung và kết quả đã đạt 

được; các nội dung chưa làm được, những tồn tại, bất cập, khó khăn, nguyên 

nhân và giải pháp khắc phục; đề xuất cụ thể các nội dung, giải pháp phòng, 

chống bệnh Dại cho giai đoạn 2022 - 2030 (theo mẫu tại Phụ lục 1 đính kèm).  

2. Sở Y tế: 

Đề nghị chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp cung cấp 

thông tin: số người bị động vật nghi Dại cắn, người bị động vật nghi Dại cắn 

phải điều trị dự phòng và các trường hợp có động vật hoặc người chết vì bệnh 

Dại trong giai đoạn 2017-2021; các điểm tiêm vắc xin, khả năng tiếp cận của 

người dân với vắc xin tiêm phòng Dại trên địa bàn. Công tác phối hợp với cơ 

quan thú y trong việc giám sát các ca bệnh Dại trên người và động vật. Công tác 

tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh dại trên địa bàn. 

3. Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố và Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn: 

thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, mèo; tăng cường giám 

sát, phát hiện và xử lý triệt để ổ dịch Dại trên đàn chó, mèo hạn chế lây nhiễm 

sang vật nuôi khác và lây nhiễm bệnh dại sang người; 

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, vắc xin, phương tiện phục vụ công tác 

phòng, chống dịch để đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống dịch bệnh xảy ra; 

- Thực hiện tốt việc phối hợp liên ngành, đặc biệt giữa Y tế - Nông 

nghiệp, thực hiện chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giám sát các 

yếu tố nguy cơ trên động vật nhằm chủ động phòng, chống bệnh trên người; 

- Xây dựng báo cáo tổng kết chương trình quốc gia chống bệnh Dại của 

tỉnh giai đoạn 2017-2021; đề xuất các nội dung cụ thể cho giai đoạn tiếp theo. 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố, Sở Y tế và Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y tỉnh  phối hợp triển khai thực hiện các nội dung trên và gửi báo cáo, số 

liệu về Sở Nông nghiệp và PTNT (bản mềm qua Chi Cục Chăn nuôi và Thú y, 

theo địa chỉ Email: chandoanxnls@gmail.com) trước ngày 31/5/2021 để tổng 

hợp, tham mưu xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TSKTTH; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đinh Thị Thu 
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