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Lào Cai, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi:  
- Các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh động vật tỉnh Lào Cai (Quyết định 
số: 1350/QĐ-UBND ngày 28/4/2021); 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
 
 

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai, từ đầu 

năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 544 người bị chó, mèo cắn, cào phải đi 
tiêm vắc xin và huyết thanh kháng Dại. Trong chương trình giám sát chủ 

động đối với bệnh Dại năm 2022, đã phát hiện 02/10 mẫu đầu chó có kết quả 
xét nghiệm dương tính với vi rút dại (tại huyện Bảo Thắng và thành phố Lào 

Cai). Kết quả tiêm phòng vắc xin Dại trên đàn chó đến ngày 10/6/2022 toàn 
tỉnh được 58.100 liều vắc xin đạt 71% kế hoạch năm (ước đạt 65% tổng đàn 

chó nuôi, bao gồm cả số chó đã tiêm phòng năm 2021, vẫn còn miễn dịch). 

Để thực hiện quyết liệt hơn nữa các biện pháp phòng, chống bệnh dại ở 
động vật và đặc biệt không để xảy ra ca tử vong trên người; Chủ tịch UBND 

tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch 
UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết liệt chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc 

các biện pháp phòng chống bệnh Dại một số nội dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp 

xã, các phòng, ban, đơn vị chuyên môn  

- Tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến người dân về bệnh Dại, tác hại và 

sự nguy hiểm của dịch, bệnh; hiệu quả của việc tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn 
chó, mèo để nâng cao nhận thức, chủ động phòng, chống của cộng đồng; người 

tiếp xúc với chó, mèo, người giết mổ chó phải có bảo hộ, chủ động tiêm phòng 
vắc xin ngay khi bị chó, mèo cắn, cào; thông báo kịp thời các trường hợp động 

vật mắc và nghi mắc bệnh dại cho cơ quan thú y và chính quyền cơ sở. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện sớm bệnh Dại trên đàn 
chó, mèo; xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh trên địa bàn theo quy định tại Phụ 

lục số 15 của 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. 

- Rà soát, thống kê, lập danh sách số hộ nuôi chó, tổng đàn chó trên địa 
bàn; có sổ theo dõi của từng hộ gia đình nhằm quản lý và hỗ trợ công tác tiêm 

phòng vắc xin Dại. 

- Hướng dẫn, yêu cầu các hộ nuôi chó cam kết thực hiện nghiêm việc khai 

báo, chấp hành việc xích, nhốt, khi cho chó ra đường, nơi công cộng phải đeo rọ 
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mõm, để đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường. 

- Tiếp tục tổ chức tiêm phòng triệt để vắc xin dại cho đàn chó, mèo đảm 

bảo mỗi con chó được tiêm phòng 01 lần/năm; tỷ lệ tiêm phòng tính theo số 
lượng tổng đàn chó thuộc diện tiêm phòng năm 2022, như sau: 

+ Đối với các phường, thị trấn: Tỷ lệ tiêm phòng vắc xin Dại đạt trên 95% 

tổng đàn; 

+ Đối với các xã thuộc khu vực I, II: Tỷ lệ tiêm phòng vắc xin Dại đạt trên 

80% tổng đàn; 

+ Đối với các xã thuộc khu vực III: Tỷ lệ tiêm phòng vắc xin Dại đạt trên 

70% tổng đàn; 

- Thành lập đội xử lý chó thả rông, chó không tiêm phòng vắc xin Dại, đặc biệt 

tại các khu vực đô thị, nơi tập trung đông dân cư. 

- Khi phát hiện hoặc nhận được thông tin về các trường hợp người bị chó nghi 

mắc bệnh Dại cắn hoặc khi động vật nghi mắc bệnh Dại, cơ quan thú y chủ động 
phối hợp với cơ quan y tế và các cơ quan liên quan để tổ chức điều tra, xác định 

nguyên nhân ổ dịch và báo cáo kịp thời về Sở Nông nghiệp và PTNT để phối hợp 
triển khai các biện pháp dập tắt dịch bệnh. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 - Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai kế hoạch 
phòng, chống bệnh Dại; cử các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác 

quản lý đàn chó, công tác tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn vật nuôi ở các địa phương, 
đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp chỉ đạo phòng, chống bệnh Dại. 

 - Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, các đơn vị trực thuộc phối hợp với 
UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các biện pháp chuyên môn: Kiểm tra, 

giám sát dịch bệnh từ cơ sở, triển khai công tác tiêm phòng Dại cho đàn chó; chuẩn 
bị đầy đủ vắc xin, vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. Tiếp 

tục tăng cường lấy mẫu giám sát, tổ chức điều tra ca bệnh Dại nghi ngờ, đưa ra cảnh 
báo kịp thời cho cộng đồng và đề xuất biện pháp cấp bách dập tắt khi ổ bệnh Dại 

phát sinh. 

 3. Sở Y tế 

 - Tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc 
thực hiện các hoạt động về phối hợp giữa ngành y tế, nông nghiệp và các lực 
lượng có liên quan trong phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người 

theo Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNN ngày 27/5/2013 của Bộ 
Nông nghiệp và PTNT và Bộ Y tế về phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ 

động vật sang người; tăng cường giám sát, phát hiện các ca bệnh Dại với sự hỗ 
trợ, tham gia của cộng đồng dân cư. 

 - Cung cấp đủ vắc xin, kháng huyết thanh để điều trị cho người bị phơi 
nhiễm với bệnh Dại; chỉ đạo các cơ sở Y tế tích cực tư vấn cho người bị phơi 

nhiễm điều trị dự phòng kịp thời; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sử dụng các 
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kỹ thuật y tế chưa được công nhận, lưu hành (bài thuốc đông y, thuốc cổ truyền, 
thuốc gia truyền) để khám và điều trị cho người mắc bệnh Dại hoặc người bị chó, 

mèo cắn, cào; cung cấp địa chỉ các điểm tiêm phòng vắc xin Dại cho người dân. 

 4. Các sở, ngành, đơn vị liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển 
khai thực hiện theo Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh 

Lào Cai, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT, các địa 
phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, 

chống bệnh Dại. 
 

Căn cứ nội dung chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển 
khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- TT. UBND tỉnh; 
- Như trên; 
- CVP, PCVP3; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú  y; 
- Trung tâm KSBT tỉnh; 
- Ban Biên tập Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, TH4, VX2, NLN1,3. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 
 

Hoàng Quốc Khánh 
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