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Lạng Sơn, ngày     tháng 02 năm 2022 

 

Kính gửi: 
           - UBND huyện Bắc Sơn; UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

 

Thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại 

giai đoạn 2022-2030”; Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên 

cạn; Thông tư số 14/2016/ TT- BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật; Kế 

hoạch số 242/KH-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Phòng, 

chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 

2022; Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 18/01/2022 của Ủy ban nhân tỉnh Lạng 

Sơn về  phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2030; Công văn 

số 260/VP-KT ngày 18/01/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tổ 

chức triển khai Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022-

2030.  

Để công tác phòng, chống bệnh Dại và xây dựng cơ sở An toàn bệnh Dại 

ở chó, mèo đạt hiệu quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị 

UBND huyện Bắc Sơn, UBND thành phố Lạng Sơn, Chi cục Chăn nuôi và Thú 

y triển khai các nội dung sau: 

1. Đối với UBND thành phố Lạng Sơn và huyện Bắc Sơn 

- Chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế, Trung tâm dịch vụ 

nông nghiệp tham mưu tổ chức triển khai công tác phòng, chống bệnh Dại và kế 

hoạch về xây dựng cơ sở an toàn bệnh Dại ở chó mèo trên địa bàn; 

- Lựa chọn thị trấn Bắc Sơn huyện Bắc Sơn làm điểm thực hiện xây dựng 

cơ sở An toàn bệnh Dại ở chó, mèo và thực hiện đánh giá lại phường Tam 

Thanh (năm 2021 chưa đủ điều kiện công nhận), duy trì cơ sở an toàn bệnh Dại 

phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn (đã được công nhận năm 2021); 

- Tổ chức rà soát, thống kê tổng đàn chó, mèo trên địa bàn huyện, thành 

phố; lập sổ theo dõi, quản lý hộ nuôi chó và số chó nuôi trong từng hộ gia đình. 
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Yêu cầu các hộ nuôi chó, mèo cam kết thực hiện nghiêm túc việc khai báo, đăng 

ký chó, mèo nuôi, tiêm phòng vắc xin phòng Dại cho chó mèo, chấp hành việc 

xích, nhốt; khi cho chó ra đường, nơi công cộng phải đeo rọ mõm cho chó theo 

đúng quy định;  

- Chỉ đạo Trung tâm dịch vụ nông nghiệp hướng dẫn cụ thể việc tiêm 

phòng vắc-xin Dại trên địa bàn, thực hiện tiêm phòng và giám sát việc tiêm 

phòng đảm bảo đạt tỷ lệ ít nhất 80% tổng đàn và cấp Giấy chứng nhận tiêm 

phòng bệnh Dại cho chủ vật nuôi có chó, mèo được tiêm phòng vắc xin Dại; 

- Phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện lấy mẫu các ca nghi 

mắc bệnh dại, lấy mẫu kiểm tra kháng thể sau tiêm phòng vắc xin Dại 30 ngày 

kể từ ngày tiêm vắc xin. Đồng thời thực hiện giám sát các trường hợp chó mắc 

bệnh Dại hoặc nghi Dại;  

- Tập huấn, tuyên truyền cho người dân về tính chất nguy hiểm của bệnh 

Dại, các dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh Dại, biện pháp phòng, chống 

bệnh Dại hiệu quả và các quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh Dại. 

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện tăng cường công tác phối hợp với Trung 

tâm dịch vụ nông nghiệp trong điều tra dịch bệnh, chia sẻ thông tin về trường 

hợp bệnh Dại trên người và số liệu tiêm phòng và số người bị chó mèo cắn, cào 

định kỳ; 

- Hoàn thiện và gửi hồ sơ đăng ký công nhận cơ sở an toàn bệnh Dại đến 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y thẩm định, cấp giấy chứng nhận. 

2. Đối với Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

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

đạt kết quả; 

- Phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, thành phố thực hiện 

việc xây dựng cơ sở an toàn bệnh Dại: tập huấn, tiêm phòng, lấy mẫu các ca 

nghi mắc bệnh Dại, lấy mẫu kiểm tra kháng thể sau tiêm phòng vắc xin Dại 30 

ngày kể từ ngày tiêm vắc xin. Đồng thời thực hiện giám sát các trường hợp chó 

mắc bệnh Dại hoặc nghi Dại; 

- Phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cung cấp thông tin 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;  

- Cử cán bộ phụ trách phối hợp với địa phương triển khai công tác phòng, 

chống bệnh Dại và xây dựng cơ sở an toàn bệnh Dại ở chó mèo đạt hiệu quả; 

- Thực hiện thẩm định, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn 

bệnh Dại khi đạt yêu cầu theo quy định. 
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Đề nghị UBND huyện Bắc Sơn, UBND thành phố Lạng Sơn và Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng TSKTTH; 
- Phòng Kinh tế TP, NN&PTNT huyện Bắc Sơn; 
- TTDV NN Thành phố, Bắc Sơn; 
- Lưu: VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

Đinh Thị Thu 
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