
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC THÚ Y 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /TY-DT 

V/v rà soát, báo cáo kết quả công tác 

phòng, chống bệnh Dại trên động vật 

năm 2020 và xây dựng kế hoạch         

giai đoạn tiếp theo 

Hà Nội, ngày       tháng 8 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; 

- Các Chi cục Thú y vùng. 

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

trong gần 8 tháng đầu năm 2020, cả nước đã ghi nhận 51 trường hợp tử vong 

trên người do bệnh Dại tại 24 tỉnh, thành phố và tiếp tục có chiều hướng gia 

tăng; từ năm 2019 đến nay đã phát hiện 27 trường hợp chó, mèo có kết quả xét 

nghiệm dương tính với vi rút Dại. 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 193/QĐ-

TTg ngày 13/2/2017 về việc phê duyệt Chương trình quốc gia khống chế và tiến 

tới loại trừ bệnh Dại, giai đoạn 2017 - 2021 (Chương trình Dại quốc gia 2017 - 

2021); Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 06/07/2017 về việc tăng cường các biện pháp 

cấp bách phòng, chống bệnh Dại; chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (PTNT) tại Chỉ thị số 5277/CT-BNN-TY ngày 07/8/2020 

về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh 

Dại ở động vật, Cục Thú y đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội 

dung sau: 

1. Tổ chức tổng hợp, phân tích và đánh giá kết quả thực hiện Kế 

hoạch phòng chống bệnh Dại tại địa phương trong năm 2020 

a) Báo cáo các kết quả đã đạt được, các nội dung chưa làm được (12 giải 

pháp trong Chương trình Dại quốc gia giai đoạn 2017 - 2021), những tồn tại, bất 

cập, khó khăn trong công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng kế hoạch chủ động 

phòng, chống bệnh Dại động vật của địa phương; công tác kiểm tra, đôn đốc 

việc tổ chức thực hiện tại tuyến cơ sở; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật 

và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh Dại động vật; công tác xử lý ổ 

dịch hoặc phối hợp liên ngành để xử lý ổ dịch (nếu có) và một số hoạt động 

khác theo kế hoạch phòng chống bệnh Dại của địa phương trong năm 2020. 

b) Thống kê các số liệu bao gồm: Quản lý đàn chó nuôi (tổng đàn chó 

nuôi, số hộ nuôi chó); công tác tiêm phòng vắc xin Dại cho chó, mèo; số người 

bị chó nghi dại cắn, số lượng chó bị xử lý do mắc bệnh, các trường hợp xử lý vi 

phạm quy định về phòng, chống bệnh Dại động vật theo biểu mẫu tại Phụ lục 1 

và 2. 
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c) Đề nghị Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các tỉnh, thành phố khẩn 

trương tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Chi cục Thú y vùng quản lý để 

tổng hợp trước ngày 25/11/2020. 

d) Các Chi cục Thú y vùng hướng dẫn, đôn đốc các địa phương trên địa 

bàn quản lý thực hiện; tổng hợp, rà soát báo cáo kết quả, số liệu gửi về Cục Thú 

y trước ngày 30/11/2020 (kèm theo file excel có thông tin chi tiết của Phụ lục 1 

và 2) theo địa chỉ email: dichte.dah@gmail.com để tổng hợp, đề xuất Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

2. Tổ chức xây dựng kế hoạch, chương trình phòng chống bệnh Dại 

trên động vật tại địa phương giai đoạn tiếp theo 

- Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương căn cứ Chương trình Dại quốc gia 2017 - 2021 để xây dựng, trình 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, bố trí kinh phí và các nguồn lực để tổ chức 

thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, chương trình phòng, chống bệnh Dại trên động 

vật của địa phương trong năm 2021; đồng thời đề xuất các nội dung cụ thể cho 

giai đoạn 05 năm tiếp theo.  

- Kế hoạch của địa phương cần đưa ra mục tiêu, giải pháp cụ thể và phân 

công trách nhiệm tổ chức thực hiện, bảo đảm thống nhất với các nội dung của 

Chương trình Dại quốc gia 2017 - 2021. Đề nghị gửi Kế hoạch, chương trình 

phòng, chống bệnh Dại trên động vật của địa phương đến Cục Thú y trước ngày 

30/11/2020 để tổng hợp, phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị 

các đơn vị báo cáo Cục Thú y để được hướng dẫn kịp thời./. 
 

Nơi nhận:                                                                            
- Như trên; 

- Bộ NN&PTNT (để b/c);                                                    

- Cục trưởng (để b/c); 

- Trung tâm Chẩn đoán thú y TW (để t/h); 

- Sở NN&PTNT các tỉnh, Tp (để p/h); 

- Lưu: VT, DT. 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Long 

 

mailto:dichte.dah@gmail.com
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PHỤ LỤC 1:   

BIỂU MẪU TỔNG HỢP VỀ ĐÀN CHÓ NUÔI VÀ TIÊM PHÒNG  

VẮC XIN DẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH DÀNH CHO CÁC CCTY/CN&TY 

(Kèm theo công văn số        /TY-DT ngày        tháng 8 năm 2020) 

 

BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG ĐÀN CHÓ 

VÀ KỂT QUẢ TIÊM PHÒNG VẮC XIN DẠI NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH…………………….. 

(tính đến ngày      tháng 11 năm 2020) 
 

 
TT Tên 

huyện 

Tên xã Tổng 

số hộ 

nuôi 

chó 

(hộ) 

Tổng 

đàn chó 

(con) 

Tổng số 

chó đã 

được tiêm 

phòng 

Số chó 

bị bệnh 

Dại, 

nghi bị 

bệnh 

Dại 

Số 

người 

bị chó 

cắn 

Số 

người 

tử vong 

vì bệnh 

Dại 

Số trường 

hợp xử lý 

vi phạm 

không tiêm 

phòng cho 

chó  

Số trường 

hợp xử lý 

chó thả 

rông, 

không đeo 

rọ mõm 

1 A A1         

2  A2         

3 B B1         

  B2         

  B3         

… … …         

 Tổng 

số 

         

 

- Tổng số hộ có chó nuôi:……………con 

- Tổng số hộ đã đăng ký nuôi chó, được địa phương theo dõi quản lý:……… 

- Tổng đàn chó nuôi của tỉnh: ..................................... con 

- Tỷ lệ tiêm phòng (tính đến thời điểm báo cáo): ......... % (so với tổng đàn chó của tỉnh). 

- Tổng số mẫu giám sát Dại trong năm 2020 (nếu có):………….;  

               Số mẫu dương tính với vi rút Dại:……….. 

- Tổng số trường hợp xử lý vi phạm (nếu có): 

           Không chấp hành tiêm phòng: 

           Thả rông chó, không đeo rọ mõm: 

- Kế hoạch chủ động phòng chống bệnh Dại năm 2020:   

           Có hay không? 

           Nếu có, Văn bản số…………………...ban hành ngày:…………………………, đơn 

vị ban hành:……………………;  

          Tổng kinh phí dành cho phòng chống Dại tại địa phương: …………… (Việt Nam 

đồng)./. 
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PHỤ LỤC 2:   

BIỂU MẪU DÀNH CHO CHI CỤC THÚ Y VÙNG 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ ĐÀN CHÓ NUÔI VÀ TIÊM PHÒNG VẮC XIN DẠI NĂM 2020 CỦA ĐẾN CẤP XÃ 

CỦA CÁC TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN QUẢN LÝ THUỘC VÙNG….. 

(Kèm theo công văn số          /TY-DT ngày        tháng 8 năm 2020) 
 

 

 

 
STT Mã 

xã*  

Mã 

huyện*  

Mã 

tỉnh*  

Mã 

vùng* 

Tên 

xã 

Tên 

huyện 

Tên 

tỉnh 

Tên 

vùng 

Tổng 

số hộ 

nuôi 

chó 

(hộ) 

Tổng 

đàn 

chó 

(con) 

Tổng số 

chó đã 

được 

tiêm 

phòng 

Tỷ lệ 

tiêm 

phòng 

Số chó bị 

bệnh 

Dại, nghi 

bị bệnh 

Dại 

Số 

người 

bị 

chó 

cắn 

Số người 

tử vong 

vì bệnh 

Dại 

Số trường 

hợp xử lý 

vi phạm 

không tiêm 

phòng cho 

chó 

Số trường 

hợp xử lý 

chó thả 

rông, 

không đeo 

rọ mõm 

1                  

2                  

3                  

                  

                  

…                  

                  

 

Ghi chú: * mã (code) theo bản đồ, Phòng Dịch tễ thú y, Cục Thú y cung cấp mã đơn vị hành chính cập nhật mới nhất có thể và gửi Chi cục Thú y 

các vùng. 


		2020-08-21T16:49:04+0700


		2020-08-24T15:14:24+0700


		2020-08-24T15:14:24+0700


		2020-08-24T15:14:24+0700


		2020-08-24T15:14:24+0700


		2020-08-24T15:14:24+0700


		2020-08-24T15:14:24+0700


		2020-08-24T15:14:24+0700




