
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

 TỈNH TUYÊN QUANG 
 

Số: 2552 /UBND-NLN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày  14  tháng 8   năm 2020 

 

 

 

Kính gửi:     

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, 

Thông tin và Truyền thông; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Báo Tuyên Quang; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

  

Thực hiện Chỉ thị số 5277/CT-BNN-TY ngày 07/8/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các 

giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các đơn vị liên 

quan tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch đã được Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành: Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 27/3/2018 về thực 

hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2021; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 

13/02/2020 về phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản năn 2020 trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang.   

-  Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Tổ chức chủ động 

giám sát lưu hành mầm bệnh Dại để cảnh báo cộng đồng; tổ chức rà soát, 

thống kê chính xác số hộ nuôi chó ở từng khu dân cư, lập sổ theo dõi hộ nuôi 

chó và số chó nuôi trong từng hộ gia đình nhằm hỗ trợ công tác tiêm phòng 

vắc xin Dại. Chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện tiêm phòng vắc xin Dại cho 

đàn chó nuôi, bảo đảm đạt tỷ lệ tiêm phòng theo quy định. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh, Báo Tuyên Quang tuyên truyền thông sâu rộng trong cộng đồng dân 

cư, nhằm nâng cao trách nhiệm của người nuôi chó đối với cộng đồng và nhận 

thức của người dân để tích cực tham gia phòng, chống bệnh Dại tại cộng đồng 

và quản lý chó nuôi.  

- Tổ chức rà soát, tổng hợp báo cáo các kết quả thực hiện công tác quản lý 

đàn chó, phòng, chống bệnh Dại theo Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 

13/02/2017 và Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 06/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

V/v tập trung triển khai các giải pháp 

phòng, chống bệnh Dại ở động vật 
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2. Sở Y tế 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện các biện pháp phòng 

chống bệnh Dại ở người có hiệu quả, đúng quy định của Pháp luật và hướng 

dẫn của Bộ Y tế. 

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ cho công tác điều trị 

dự phòng cho những người bị phơi nhiễm bệnh Dại. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành 

liên quan tăng cường kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác phòng chống 

bệnh Dại trên địa bàn tỉnh. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Rà soát, bổ sung, xây dựng, phê duyệt tổ chức thực hiện kế hoạch 

phòng, chống bệnh Dại tại địa phương; trong đó thực hiện giám sát lưu hành 

mầm bệnh Dại để cảnh báo cộng đồng; tổ chức rà soát, thống kê chính xác số 

hộ nuôi chó ở từng khu dân cư, lập sổ theo dõi hộ nuôi chó và số chó nuôi 

trong từng hộ gia đình nhằm hỗ trợ công tác tiêm phòng vắc xin Dại; yêu cầu 

các hộ nuôi chó cam kết thực hiện nghiêm việc khai báo, đăng ký chó nuôi, 

tiêm phòng vắc xin Dại cho chó, chấp hành việc xích, nhốt; khi cho chó ra 

đường, nơi công cộng phải đeo rọ mõm cho chó theo quy định; thành lập và có 

cơ chế cho các đội xử lý chó thả rông, đặc biệt tại các khu vực đô thị. 

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch tiêm phòng bệnh 

Dại chi tiết đến từng thôn (xóm, bản, tổ nhân dân); huy động lực lượng và tổ 

chức thực hiện kế hoạch, đảm bảo đạt tỷ lệ tiêm phòng theo quy định. 

- Triển khai tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư, nhằm nâng cao 

trách nhiệm của người nuôi chó đối với cộng đồng và nhận thức của người dân 

để tích cực tham gia phòng, chống bệnh Dại tại cộng đồng và quản lý chó nuôi. 

- Tổ chức giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật 

đối với các trường hợp vi phạm về phòng, chống bệnh Dại và quản lý chó nuôi. 

- Thành lập các Đoàn công tác (gồm lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố, cơ quan chuyên môn: Thú y, Y tế...) đi kiểm tra, hướng dẫn, đôn 

đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dại tại cơ sở và điều tra 

các trường hợp chó Dại cắn gây thương vong trên người.  

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo 

Tuyên Quang chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tuyên truyền thông sâu rộng trong cộng đồng dân cư, nhằm nâng cao trách 

nhiệm của người nuôi chó đối với cộng đồng và nhận thức của người dân để 

tích cực tham gia phòng, chống bệnh Dại tại cộng đồng và quản lý chó nuôi. 
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Yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy 

ban nhân dân tỉnh tại văn bản này; báo cáo kết quả thực hiện với Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./. 

 
Nơi nhận:  KT. CHỦ TỊCH 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT PHÓ CHỦ TỊCH 
- Thường trực Tỉnh ủy            (báo cáo);  

- Thường trực HĐND tỉnh  

- Phó CT UBND tỉnh - Nguyễn Thế Giang;   

- Như kính gửi;  

- Chánh VP UBND tỉnh;   

- Phó CVP UBND tỉnh - Nguyễn Thanh;  

- Lưu VT, CV NLN (Toản).  

  

 Nguyễn Thế Giang 
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