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KẾ HOẠCH
Phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn huyện Văn Quan giai đoạn 2022 

Thực hiện Kế hoạch số 12 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2022
2030”, Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan ế hoạch thực hiện như

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Kiểm soát được bệnh Dại trên đàn chó, mèo nuôi phấn đấu không có người tử 
vong vì bệnh Dại vào năm 2030 p phần bảo vệ sức khỏe và tính mạng con người

2. Mục tiêu cụ thể

a) Đối với phòng, chống bệnh Dại ở động vật

Quản lý được 70% số hộ nuôi chó, mèo và số chó, mèo nuôi trong giai 
đoạn 2022 90% trong giai đoạn 2026 

Tiêm vắc xin Dại cho 65% tổng đàn chó, mèo nuôi trong giai đoạn 2022 
% trong giai đoạn 2026 

xã, thị trấn giám sát được chó, mèo mắc, nghi mắc bệnh;

Xây dựng thành công ít nhất cơ sở an toàn dịch bệnh Dại cấp xã, thị trấn ở
giai đoạn 2022 2025 và giai đoạn 2026 02 cơ sở

b) Đối với phòng, chống bệnh Dại ở người

Điểm tiêm vắc xin Dại và huyết thanh kháng Dại cho người tại Trung tâm 
Y tế huyện

Tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức về bệnh Dại ở cộng đồng, 
trường học;

100% số người tiêm vắc xin phòng bệnh Dại do động vật cắn được báo 
cáo qua hệ thống báo cáo quốc gia;

90% số người bị phơi nhiễm với bệnh Dại được điều trị dự phòng sau 
phơi nhiễm;

Đến năm 2025, giảm 50% số người bị tử vong vì bệnh Dại so với giai đoạn 
phấn đấu không còn người tử vong vì bệnh Dại vào năm 2030.

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Quản lý đàn chó, mèo



Quản lý chủ nuôi chó, mèo

Chủ nuôi chó, mèo có trách nhiệm đăng ký, khai báo nuôi chó, mèo với 
chính quyền cấp xã, thị trấn (gọi chung là cấp xã); cam kết nuôi nhốt chó, mèo 
trong khuôn viên gia đình; chó, mèo khi đưa ra khỏi nhà phải được xích, rọ mõm 
và có người dắt để đề phòng cắn người; nếu để chó, mèo thả rông cắn người thì 
phải chi trả những chi phí liên quan theo quy định; từng bước áp d� g việc đánh 
dấu để nhận diện (đeo vòng cổ) cho chó, mèo đã được tiêm phòng vắc xin Dại.

b) Chính quyền các cấp

UBND cấp xã chỉ đạo trưởng thôn, trưởng khu dân cư trực tiếp ổ ứ
quản lý, lập danh sách hộ ó � sổ quản lý chó, mèo; định kỳ tối thiểu 02 
lần/năm, báo cáo cập nhật số liệu các hộ nuôi và tổng đàn chó, mèo chi tiết đến 
cấp xã. Cập nhật số liệu nuôi tại địa phương trên Hệ thống báo cáo trực tuyến 
quản lý chó, mèo khi cấp trên triển khai;

Căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương để quyết định thành lập đội bắt 
chó, mèo thả rông, chó không đeo rọ mõm, nghi mắc bệnh Dại, cưỡng chế tiêm 
vắc xin Dại cho chó, mèo;

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành chính trong quản lý nuôi chó, 
mèo, không tiêm vắc xin Dại cho chó, mèo theo quy định của pháp luật.

2. Tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, mè

a) Yêu cầu chung về tiêm vắc xin Dại

Đối tượng và phạm vi tiêm phòng: oàn bộ đàn chó, mèo nuôi trong địa bàn 
cấp xã; chó, mèo đã tiêm vắc xin Dại được đánh dấu để nhận diện (vòng đeo cổ)

Thời điểm và tần suất: vào tháng 4 ằng năm tổ chức tiêm vắ Dại 
% đàn chó, mèo đã hết thời gian miễn dịch, mới nuôi, bảo đảm tối 

thiểu 01 lần/năm trong giai đoạn 2022 025; tiêm vắc xin Dại cho trên 70% đàn 
chó, mèo thuộc diện tiêm trong giai đoạn 2026 2030; thường xuyên rà soát, tiêm 
bổ sung cho đàn chó, mèo mới phát sinh;

Sử d�ng vắc xin: heo hướng dẫn của nhà sản xuất vắc xin ho�c theo 
hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

b) Tổ chức tiêm vắc xin Dại

ằng năm Phòng Nông nghiệp &PTNT phối hợp với Trung tâm Dịch v� 
nghiệp tham mưu xây dựng kế hoạch dự toán kinh phí trình phê duyệt 

cơ sở bố trí kinh phí.

Trung tâm dịch v� nông nghiệp chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp 
v� cho lực lượng tham gia bắt chó, mèo để tiêm vắc xin phòng Dại; tổ chức tiêm 
vắc xin Dại cho đàn chó, mèo đồng loạt vào cùng một thời điểm.

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm bố trí các lực lượng thống kê đàn 
chó, mèo nuôi; tuyên truyền, vận động chủ nuôi chó, mèo chủ động kinh phí tiêm 
vắc xin Dại; phối hợp với cơ quan thú y để triển kha tiêm vắc xin Dại đảm bảo 
đạt yêu cầu, phối hợp ổ chức hướng dẫn việc tiêm phòng và cấp Giấy 



chứng nhận tiêm phòng bệnh Dại, đánh giá kết quả tiêm phòng, thực hiện vệ sinh, 
khử trùng tiêu độc tại khu vực đã tổ chức tiêm phòng;

ú y cấp xã, những người có chứng chỉ hành nghề thú y, các 
cơ sở có đủ điều kiện hành nghề khám chữa bệnh cho chó, mèo thực hiện tiêm 

ắ ạ ó ấ ấ ứ ậ òng và báo cáo số 
liệu tiêm phòng theo hướng dẫn của cơ qu chính quyền địa phương theo 
quy định.

Điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho người

a) Yêu cầu chung đối với điều trị dự phòng sau phơi nhiễm

Tất cả những người bị chó, mèo cắn, cào, phơi nhiễm, có nguy cơ nhiễm 
bệnh Dại nhưng chưa được tiêm vắc xin Dại phải được điều trị dự phòng.

b) Tổ chức điều trị dự phòng

Trung tâm Y tế huyện dự trù đủ vắc xin và huyết thanh kháng dại đã được 
cấp phép sử d�ng cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư và nguồn nhân lực cho điều 
trị dự phòng tại điểm tư vấn, tiêm phòng dại, đồng thời bố trí cán bộ chuyên môn 
thường trực tất cả các ngày trong tuần (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết); đảm bảo 
100% bệnh nhân có nhu cầu đều được tư vấn và tiêm phòng bệnh Dại thuận lợi, 

4. Thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, thái độ và thay đổi 
hành vi trong phòng, chống bệnh Dại

a) Nội dung thông tin, tuyên truyền

Tuyên truyền về đ�c điểm và tính chất nguy hiểm của bệnh Dại, cách 
nhận biết người và động vật mắc bệnh Dại, nghi mắc bệnh Dại và biện pháp xử 
lý, phòng, chống bệnh Dại ở người và động vật; chủ trương, chính sách và quy 
định về quản lý nuôi chó, mèo và tiêm vắc xin Dại cho chó, mèo; các biện pháp 
phòng, chống bệnh Dại, ự ù à ệ ạ ; xử lý vi phạm các 
trường hợp vi phạm, không tuân thủ các quy định về quản lý chó, mèo nuôi, tiêm 
vắc xin Dại cho chó, mèo, không tuân thủ các biện pháp phòng, chống bệnh Dại;

ậ ứ ộ g đồ ề tính chất nguy hiể ủ ệ ạ
các biện pháp phòng chống bệnh Dại ở người; hướ ẫ gười bị chó, mèo cắn 

ử ý ế an đầu ngay sau khi bị ó ắ và đến các cơ sở y tế để được 
điều trị dự phòng kịp thời. Không sử d�ng thuốc đông y (thuốc Nam, thuốc Bắc) 
ho�c các loại thuốc khác không theo quy định của ngành y tế thay thế vắc xin để 
điều trị dự phòng bệnh Dại khi bị chó, mèo cắn;

Nội dung, m�c tiêu quan trọng thực hiện Chương trình quốc gia phòng, 
chống bệnh Dại, giai đoạn 2022 không có người tử vong vì bệnh Dại 
vào năm 2030.

b) Phương thức thông tin, tuyên truyền

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp
Y tế huyện Trung tâm Dịch v� nông nghiệp, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 



Truyền thông biên tập tin bài Đài Phát thanh huyện, định kỳ
điểm tăng cường vào thời điểm trước mùa nắng nóng (mùa hè);

Xây dựng thông điệp truyền thông về phòng, chống bệnh Dại trên người 
và động vật; xây dựng bài tuyên truyền phát trên hệ thống loa truyền thanh huyện, 
xã; truyền thông qua mạng xã hội;

Trung tâm Dịch v� nông nghiệp tổ chức chiến dịch tuyên truyền trên diện 
rộng vào thời gian tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, mèo;

Trung tâm Y tế át động hưởng ứng gày thế giới phòng, chống bệnh 
Dại (ngày 28/9 hằ năm);

Tuyên truyền vận động thông qua báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ 
y tế, thú y cơ sở.

c) Truyền thông học đường

Giáo d�c và Đào tạo chủ trì phối hợp với Nông nghiệp
triển nông thôn Y tế, Trung tâm Dịch v� nông nghiệp, xây dựng nội 
dung truyền thông học đường về bệnh Dại; chỉ đạo các trường học trên địa bàn 
huyện thực hiện lồng ghép vào chương trình học ngoại khóa.

. Điều tra, ứng phó, xử lý ổ dịch Dại

Điều tra, xử lý dịch bệnh Dại trên động vật và người bả đả ủ á
quy đị ủ á ật về thú y và y tế, c� thể như sau

Đối với Chủ 

Chủ nuôi chó, mèo có trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin chính xác
cho chính quyền địa phương, cán bộ thú y, y tế gần nhất khi phát hiện động vật 
mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết do Dại; cách ly theo dõi động vật có dấu hiệu nghi 
mắc bệnh Dại, tiêu hủy động vật mắc bệnh Dại theo hướng dẫn của cơ quan thú y 
và chính quyền địa phương; nghiêm cấm mua bán, giết mổ, sử d�ng sản phẩm 
động vật nghi mắc bệnh Dại hông vứt xác động vật ra môi trường hực hiện vệ 
sinh, khử trùng, tiêu độc tiêu hủy bắt buộc động vật nghi mắc bệnh, mắc bệnh, 
chết do bệnh Dại.

b) Cơ quan thú y chủ trì, phối hợp với cơ quan y tế, chính quyền cơ sở

ịch v� nông nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện tiêu 
hủy ngay động vật mắc bệnh; tiến hành điều tra ổ dịch và lấy mẫu động vật để xét 
nghiệm bệnh Dại; thực hiện tiêm vắc xin Dại để phòng, chống dịch bệnh; hướng 
dẫn thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tiêu hủy bắt buộc động vật mắc bệnh, 
nghi mắc bệnh, chết do bệnh Dại; theo dõi nuôi cách ly động vật nghi mắc Dại 
cắn người theo quy định; trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định công bố 
dịch, công bố hết dịch theo quy định; tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện
cơ quan liên quan tổ chức triển khai phòng, chống bệnh Dại theo quy định; báo 
cáo dịch bệnh theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lập 
biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 
các trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh Dại; thông báo cho cơ 



quan y tế để giám sát, phòng chống bệnh Dại.

c) Cơ quan y tế chủ trì, phối hợp với cơ quan thú y, chính quyền cơ sở

tế huyện có trách nhiệm hướng dẫn các biện pháp về phòng, 
chống bệnh dại trên người: Người trong gia đình tiếp xúc trực tiếp, cán bộ y tế tiếp xúc 
trực tiếp với bệnh nhân cần được điều trị dự phòng; phối hợp với cơ quan thú y và 
chính quyền địa phương để xác định người cần đi điều trị dự phòng hướng dẫn người 
bị chó, mèo cắn đi điều trị dự phòng tại các cơ sở y tế; thông báo, chia sẻ kịp thời 
thông tin người bị chó, mèo cắn phải đi điều trị dự phòng tại cơ sở y tế (trong vòng 24 
giờ) cho cơ quan thú y địa phương để giám sát, phòng chống bệnh Dại trên động vật; 
truyền thông, hướng dẫn người bị phơi nhiễm đến các cơ sở y tế để được điều trị dự 
phòng; phối hợp với cơ quan thú y và chính quyền cơ sở để xác định người cần đi điều 
trị dự phòng, hướng dẫn người bị chó, mèo cắn đi điều trị dự phòng tại các cơ sở y tế; 
thực hiện các biện pháp chống dịch khác theo quy định hiện hành; thông báo, chia sẻ 
kịp thời thông tin người bị chó, mèo cắn phải đi điều trị dự phòng tại cơ sở y tế cho cơ 
quan thú y địa phương để giám sát, phòng chống bệnh Dại trên động vật; xử lý bệnh 
nhân tử vong do bệnh Dại, mai táng theo quy định của bệnh truyền nhiễm cấp tính 
nguy hiểm nhóm B. 

d) Ủy ban nhân dân cấp xã

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức xử lý ổ dịch, tiêu hủy 
động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh Dại; thực hiện các biện pháp phòng, chống 
bệnh Dại theo quy định; lập chốt kiểm soát tạm thời trên các tr�c đường giao 
thông chính ra vào vùng dịch, vùng khống chế để ngăn ch�n không đưa chó, mèo 
ra ngoài vùng dịch; phối hợp, điều tra xác định hộ nuôi có chó, mèo mắc, nghi 
mắc bệnh Dại; thành lập tổ giám sát, bắt và xử lý chó, mèo thả rông, chó, mèo 
chưa được tiêm vắc xin Dại trong vùng đang có ổ dịch Dại; đ�t biển báo khu vực 
có dịch, hướng dẫn người, phương tiện tránh đi qua vùng dịch; phun khử trùng các 
phương tiện vận chuyển từ vùng dịch đi ra ngoài; xử lý động vật mắc bệnh trong 
vùng dịch theo quy định; xử lý các trường hợp vi phạm hành chính theo quy định.

Căn cứ thực tế tình hình dịch bệnh Dại, các địa phương tổ chức tiêm
phòng khẩn cấp vắc xin Dại cho chó, mèo bảo đảm đạt 80% tổng đàn trở lên.

. Giám sát bệnh Dại trên động vật

(giám sát bị động)

Chủ nuôi động vật có trách nhiệm thường xuyên theo dõi chó, mèo, nếu 
phát hiện động vật có biểu hiện nghi mắc bệnh Dại phải báo ngay cho chính 
quyền cơ sở, nhân viên thú y ho�c cơ quan thú y, y tế nơi gần nhất; thực hiện các 
biện pháp ứng phó, xử lý ổ dịch Dại.

Nhân viên thú y cấp xã khi nhận được thông tin
tâm Dịch v� phối hợp tổ chức kiểm tra; tổ chức điều tra, xác minh, lấy mẫu xét 
nghiệm, xử lý các trường hợp động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh Dại.

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức xử lý ổ dịch, tiêu hủy 
động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh Dại; tổ chức các biện pháp phòng, chống bệnh 



Dại theo quy định.

b) Giám sát lưu hành vi rút và giám sát sau tiêm phòng (giám sát chủ động)

Hằng năm ung tâm Dịch v� nông nghiệp phối hợp với Chi C�c thú y 
tỉnh Lạng Sơn triển khai giám sát lưu hành vi rút, giám sát sau tiêm phòng vắc xin 
Dại ở động vật; kết quả giám sát có thể sử d�ng để chứng minh cơ sở, vùng an 
toàn bệnh Dại trên động vật.

bệnh Dại trên người

a) Giám sát người bị phơi nhiễm đi tiêm vắc xin phòng Dại

Người bị chó, mèo cắn phải rửa ngay vết thương bằng xà phòng cùng  
nước sạch và đến cơ sở y tế để được tư vấn tiêm vắc xin phòng Dại. Các điểm 
tiêm bảo đảm đủ vắc xin để người dân có thể tiếp cận với việc điều trị dự phòng 
bệnh Dại sau phơi nhiễm; trường hợp nhiều người bị chó, mèo cắn và có biểu hiện 
nghi mắc bệnh Dại phải báo ngay cho cơ quan thú y địa phương thực hiện các 
biện pháp ứng phó, xử lý ổ dịch Dạ

Tổ chức tiêm phòng bệnh Dại cho người và báo cáo trên hệ thống theo 
quy định của Chương trình quốc gia phòng chống bệnh Dại trên người.

b) Giám sát bệnh nhân tử vong để phát hiện sự lưu hành của vi rút Dại

Cán bộ y tế dự phòng có trách nhiệm phối hợp với bệnh viện tổ chức điều 
tra ngay khi nhận được thông tin, xác minh, lấy mẫu xét nghiệm bệnh nhân lâm 
sàng lên cơn Dại gửi đến Viện Vệ sinh Dịch tễ để chẩn đoán xác định và tìm sự 
lưu hành của chủng vi rút Dại.

Tại khu vực có bệnh nhân tử vong do Dại, phối hợp với chính quyền địa 
phương tiến hành khử khuẩn và phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành thú y 
điều tra xử lý ổ dịch Dại trên đàn chó, mèo tại địa phương (nếu có).

8. Xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh Dại

thị trấn xây dựng cơ sở an toàn bệnh Dại để đảm bảo an toàn 
cho cộng đồng. Tổ chức đánh giá và công nhận xã, thị trấn không có bệnh Dại. 
Mỗi năm xây dựng từ cơ sở an toàn bệnh Dại, phấn đấu đến năm 2030 có ít 
nhất cơ sở an toàn bệnh Dại trên toàn huyện.

9. Kiểm soát vận chuyển chó, mèo

Tổ chức theo dõi, giám sát, ngăn ch�n, xử lý hủy chó, mèo sản phẩm 
chó, mèo không rõ nguồn gốc; kiểm soát vận chuyển chó, mèo, xử ý á

à ậ ể ó ấ ợ á ra, vào địa bàn theo quy định của Luật 
Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y; tổ chức lấy mẫu giám sát lưu 
hành vi rút Dại đối với chó, mèo được vận chuyển.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

hà nước

Ngân sách tỉnh cân đối, bố trí kinh phí mua vắc xin phòng bệnh Dại; kinh 
ây dựng cơ sở an toàn bệnh Dại ban đầu.



Ngân sách huyện cân đối, bố trí kinh phí cho các hoạt động triển khai kế 
hoạch phòng, chống bệnh dại và chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Dại 
trên địa bàn theo phân cấp ngân sách và các quy định của pháp luật hiện hành.

Ngân sách xã bố trí kinh phí thực hiện việc tuyên truyền trên loa đài, băng 
rôn, khẩu hiệu và các trang thiết bị ph�c v� khác.

2. Kinh phí do người dân tự đảm bảo

Đối với chủ nuôi chó, mèo phải tự ả đả í ắ
xin Dại, đánh dấu nhận dạng đã tiêm phòng (vòng đeo cổ) theo hướng dẫn của cơ 

. Khi dịch bệnh xảy ra, chủ động tiêm vắc xin Dại, vệ sinh, khử 
trùng tiêu độc.

Tổ chức, cá nhân vận chuyển, buôn bán chó, mèo, sản phẩm chó, mèo 
phải chi trả kinh phí lấy mẫu, xét nghiệm bệnh Dại.

Kinh phí do người bị chó, mèo cắn chi trả cho điều trị y tế dự phòng.

3. Các nguồn vốn hợp pháp khác

Kinh phí do các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ, xã hội hóa và từ các nguồn vốn 
hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phòng Nông nghiệp

Căn cứ kế hoạch văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, khẩn 
trương ban hành văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp x triển khai các hoạt động 
c� thể, phù hợp với thực tế của địa phương, nhằm đạt kết quả cao nhất trong công 
tác phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn; ằng năm xây dựng kế hoạch c� thể về 

g, chống bệnh Dại trên địa bàn huyện.

Định kỳ tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm; tổng hợp báo cáo kết quả 
thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022
trên địa bàn huyện theo quy định.

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh 
Dại trên động vật theo nội dung kế hoạch.

Phối hợp ch�t chẽ với ngành Y tế, Giáo d�c và Đào tạo xây dựng các tài 
liệu truyền thông, chú trọng truyền thông học đường về bệnh Dại.

Tập huấn chuyên môn cho thú y để nâng cao kỹ năng giám sát, 
điều tra ổ dịch, thu thập thông tin dịch tễ về bệnh Dại ở người và động vật.

à soát và tổ chức xây dựng cơ sở an toàn bệnh Dại, đ�c biệt tại những 
khu du lịch, khu vực các xã, thị trấn, khu đông dân cư.

Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thực hiện tiêm phòng vắc xin Dại 
cho đàn chó, mèo bảo đảm đạt tỷ lệ tiêm phòng theo quy định. Thành lập các Đoàn 
kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn huyện



Y tế

Tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh Dại trên người; phối
hợp với Ủy ban M�t trận tổ quốc và các đoàn thể huyện, Trung tâm Dịch v� nông 
nghiệp xây dựng tài liệu truyền thông tổ chức triển khai tuyên truyền nâng cao 
nhận thức về phòng, chống bệnh Dại trên động vật

ây dựng dự toán kinh phí đảm bảo cho công tác phòng, chống bệnh Dại 
trên người hằng năm;

Chủ động thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra, đôn đốc, hướng dẫn công 
ống bệnh Dại tại các địa phương;

Tăng cường giám sát, phát hiện các ca bệnh Dại với sự hỗ trợ và tham 
của cộng đồng dân cư theo hướng tiếp cận “Một sức khỏe”, có sự phối hợp ch�t 
chẽ của ngành thú y và y tế, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật;

Tập huấn công tác chuyên môn cho cán bộ, nhân viên y tế dự phòng để 
nâng cao kỹ năng giám sát, điều tra ổ dịch, thu thập thông tin dịch tễ về bệnh Dại 
ở người và động vật;

Công khai địa chỉ các cơ sở y tế trên địa bàn và hướng dẫn người bị chó, mèo 
cắn đến ngay cơ sở y tế để được điều trị dự phòng kịp thời. Nghiêm cấm các tổ chức, cá 
nhân sử d�ng các phương pháp chuyên môn kỹ thuật y tế chưa được công nhận, sử 
d�ng thuốc (bao gồm cả thuốc đông y, bài thuốc cổ truyền, gia truyền) chưa được phép 
lưu hành để khám, điều trị cho người bị bệnh Dại ho�c người bị chó, mèo cắn;

Định kỳ hằng quý tổng hợp, báo cáo UBND huyện kết quả công tác 
phòng, chống bệnh Dại trên người; kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện.

& Kế hoạch

Thẩm định kinh phí do các cơ quan, đơn vị xây dựng, tham mưu 
UBND huyện bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân 
sách nhà nước và quy định của pháp luật có liên quan.

Phối hợp với Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, 
kiểm tra việc quản lý và sử d�ng kinh phí theo quy định.

Giáo dục Đào tạo

Chủ trì phối hợp với Trung tâm Dịch v� nông nghiệp, Y tế xây 
dựng nội dung truyền thông học đường; đưa nội dung tuyên truyền bệnh Dại vào các 
buổi học ngoại khoá nhằm nâng cao nhận thức về bệnh Dại cho học sinh trên địa bàn.

Chỉ đạo các trường học cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn kiến thức về bệnh 
Dại do ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế tổ chức; cán bộ được tập huấn 
là nòng cốt trực tiếp triển khai các hoạt động truyền thông về bệnh Dại tại trường học.

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

Phối hợp Trung tâm Dịch v� nông nghiệp và các cơ quan liên quan  kịp thời 
định hướng  nội  dung  tuyên  truyền, cung  cấp  nội  dung thông tin về công tác 



phòng, chống bệnh Dại. Đôn đốc xã, thị trấn chỉ đạo hệ thống
tin cơ sở đăng tải các tin, bài tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú đa dạng 
trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác phòng, chống bệnh Dại trên 
địa bàn huyện

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện

Căn cứ chức năng nhiệm v� được giao, phối hợp với Trung tâm Dịch v� 
nông nghiệp, các chi, tổ, hội triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

8. Công an huyện Đội Quản lý thị trường số 5

Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng ngăn ch�n, vận 
uyển chó, mèo lậu ra vào địa bàn huyện

ị trấn

Chủ động phối hợp Trung tâm Dịch v� nông nghiệp, mạng lưới thú y cơ 
sở tổ chức thực hiện tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó nuôi, bảo đảm đạt tỷ lệ 
tiêm phòng theo m�c tiêu từng giai đoạn theo kế hoạch. Tổ chức tháng cao điểm 
tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó; thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung, 

ỏ sót đối tượng phải tiêm phòng;

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 

c tiêm phòng vắc xin Dại triệt để trên đàn chó; yêu cầu các hộ nuôi chó cam kết 
thực hiện nghiêm túc việc khai báo, đăng ký chó nuôi, chấp hành việc xích, nhốt 
và tiêm phòng vắc xin Dại cho chó nuôi theo đúng quy định. Chính quyền cấp cơ 
sở có trách nhiệm công khai các hộ nuôi chó nhưng không chấp hành quy định về 

phòng vắc xin Dại cho chó nuôi;

Đưa nội dung công tác phòng, chống bệnh Dại vào hương ước, quy ước 
của thôn, xóm (việc buộc tiêm vắc xin Dại cho chó, mèo nuôi; không thả rông chó 

khi thả chó, mèo nuôi phải rọ mõm, có người dắt…) để mọi người 
cùng thực hiện, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng;

Tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân 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. Nâng cao trách nhiệm của người nuôi chó với cộng đồng; 
khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia giám sát, phát hiện và thông báo cho 
chính quyền cơ sở, cơ quan thú y và y tế về các trường hợp chó, mèo, động vật 

mắc bệnh Dại để kịp thời xử lý;

Tăng cường giám sát phát hiện các ca bệnh Dại với sự hỗ trợ và tham gia 
của cộng đồng dân cư theo hướng tiếp cận “Một sức khỏe”, có sự phối hợp ch�t 
chẽ của ngành thú y và y tế, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật;

Tăng cường áp d�ng các chế tài xử lý vi phạm quy định về nuôi chó, về 
tiêm phòng vắc xin Dại được quy định tại Nghị định số 167/2013/NĐ
12/11/2013 và Nghị định số 41/2017/NĐ gày 05/4/2017 của Chính phủ. 
Kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân sử 



d�ng các phương pháp chuyên môn kỹ thuật y tế chưa được công nhận, sử d�ng 
thuốc chưa được phép lưu hành để khám, điều trị cho người bị bệnh Dại ho�c 

gười bị chó, mèo cắn. Mọi trường hợp vi phạm về phòng, chống bệnh Dại cần 
được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

. Tổ chức, cá nhân nuôi chó, mèo

Đăng ký việc nuôi chó, mèo; nuôi nhốt chó, mèo trong khuôn viên gia 
đình. Chó, mèo khi đưa ra khỏi nhà phải được xích, rọ mõm và có người dắt đề 
phòng cắn người; đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường; tiêm vắc xin phòng 
Dại cho chó, mèo và hải thanh toán các khoản chi phí quản lý đàn chó, mèo, 
tiêm phòng theo quy định; theo dõi vật nuôi, khi phát hiện có dấu hiệu bất thường, 
phải nhốt con vật đó để theo dõi và báo cho nhân viên thú y cấp xã, Ủy ban nhân 

ấ ã o�c cơ quan thú y nơi gầ ấ

hông được vận chuyển ho�c bán động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh Dại; 
khi động vật được xác định mắc bệnh Dại, chủ nuôi phải chấ à h tiêu hủy con 
vật, thự ện vệ sinh khử trùng tiêu độc toàn bộ chuồng nuôi, d�ng c� nuôi, 
phương tiện vận chuyển, môi trường, thức ăn, chất thải và các vật d�ng khác đã 
tiếp xúc với con vật mắc bệnh. 

hững con vật nghi mắc bệnh Dại phải nhốt để theo dõi trong 10 ngày, 
tiêm vắc xin Dại cho chó, mèo khỏe mạnh trong ổ dịch, vù ị h; chủ nuôi có 
chó, mèo mắc bệnh Dại ho�c nghi Dại cắn, cào người khác phải bồi thường theo 
quy định của pháp luật; tổ chức, cá nhân buôn bán, vận chuyển chó, mèo phải chi 
trả kinh phí lấy mẫu, xét nghiệm mẫu bệnh Dại theo quy định.

. Tổ chức, cá nhân hành nghề khám, chữa bệnh chó, mèo

hực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh Dại, đánh dấu để nhận diện 
đã tiêm vắc xin, cấp sổ tiêm phòng và định kỳ hằng tháng báo cáo tổng hợp số 
liệu tiêm phòng vắc xin Dại cho chó, mèo đến cơ quan thú y địa phương; trong 
trường hợp khám và điều trị nếu phát hiện chó, mèo mắc, nghi mắc bệnh Dại phải 
báo cáo ngay cho cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương để xử lý kịp thời.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan các xã, thị 
trấn, tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung kế hoạch

Nơi nhận:
UBND tỉnh (B/c);
Sở Nông nghiệp & PTNT (B/c);
Chi C�c CNTY; 
TT HU; TT HĐND huyện (B/c);
CT, các PCT UBND huyện;
Ủy ban MTTQVN huyện và các đoàn thể huyện;
Các cơ quan, ban, ngành huyện;

VP HĐND&UBND;
UBND các xã, thị trấn;
Lưu: VT,

KT. CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH

Hứa Phong Lan




