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CHỈ THỊ 

Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp 

phòng, chống bệnh Dại ở động vật 

 

Theo báo cáo của các cơ quan chuyên môn thú y và y tế của địa phương, tình 

hình bệnh Dại có chiều hướng gia tăng trong năm 2020, cụ thể: Trong gần 7 tháng 

đầu năm 2020, cả nước đã ghi nhận 48 trường hợp người tử vong do bệnh Dại tại 

22 tỉnh, thành phố, cao hơn so với cùng kỳ năm 2019 (04 ca); đặc biệt tại khu vực 

Đồng bằng sông Cửu Long, từ năm 2019 đến nay đã phát hiện 27 trường hợp chó, 

mèo có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút Dại (bao gồm các tỉnh: Cà Mau 

22 ca,  Kiên Giang 02 ca, Trà Vinh 02 ca và Bạc Liêu 01 ca). 

Nguyên nhân gia tăng số người tử vong vì bệnh Dại và số chó, mèo dương 

tính với vi rút Dại là do các địa phương chưa tổ chức thực hiện nghiêm các quy 

định của Luật thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thú y (trong đó có các 

quy định về quản lý đàn chó, phòng, chống bệnh Dại tại Thông tư số 07/2016/TT-

BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (PTNT) quy định phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn); chưa tổ chức 

triển khai quyết liệt, đồng bộ 12 giải pháp đã được nêu rất cụ thể trong Chương 

trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017 - 2021 được 

ban hành kèm theo Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 13/02/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ; Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 06/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại; các văn bản 

hướng dẫn, đôn đốc, tăng cường phòng, chống bệnh Dại của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT. 

Để khẩn trương tổ chức kiểm soát tốt bệnh Dại, Bộ Nông nghiệp và PTNT 

đề nghị đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương chỉ đạo các Sở, ngành và ủy ban nhân dân các cấp tập trung triển khai quyết 

liệt, đồng bộ các giải pháp về quản lý đàn chó, phòng, chống bệnh dại theo đúng 

quy định của Luật thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thú y, 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; trong đó chú trọng thực hiện những nội dung sau đây: 

1. Đối với các địa phương đang có ổ dịch bệnh Dại trên động vật, cần khẩn 

trương xử lý dứt điểm các ổ dịch; không để dịch bệnh lây lan và phát sinh các ổ 
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dịch mới. Hằng ngày, báo cáo đầy đủ tình hình dịch bệnh và công tác phòng, 

chống cho các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y và chính quyền các cấp. 

2. Rà soát, bổ sung, xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí để tổ chức thực 

hiện kế hoạch phòng, chống bệnh Dại tại địa phương, trong đó có: Hỗ trợ vắc xin 

Dại tiêm phòng cho động vật trên địa bàn; 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; 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. 

3. Tổ chức thực hiện tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó nuôi, bảo đảm đạt 

tỷ lệ tiêm phòng theo quy định.  

4. Triển khai 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. 

5. 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. 

6. Thành lập các Đoàn công tác do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các cấp làm 

trưởng đoàn phối hợp với các đơn vị chuyên môn như 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. 

7. 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. 

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội 

dung nêu trên. Trong quá trình chỉ đạo, nếu có vướng mắc, đề nghị thông báo về 

Bộ Nông nghiệp và PTNT để phối hợp, xử lý kịp thời./. 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Y tế; các đơn vị liên quan thuộc Bộ Y tế (để p/h); 

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ (để p/h); 

- Sở NN&PTNT, CCTY/CCCN&TY các tỉnh, TP (để t/h); 

- Cục Thú y, các đơn vị thuộc Cục (để t/h); 

- Lưu: VT, TY. 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Cường 
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