ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Nam Định, ngày 09 tháng 6 năm 2021

Số:694 /UBND-KT
V/v tăng cường công tác quản lý đàn chó
và phòng, chống bệnh Dại ở động vật

Kính gửi:
- Phòng Kinh tế;
- Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp;
- UBND các xã, phường.
Thực hiện văn bản số 370/UBND-VP3 ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh Nam
Định về việc tăng cường công tác quản lý đàn chó và phòng, chống bệnh Dại ở
động vật;
Để công tác phòng chống bệnh Dại đạt hiệu quả cao, giảm số trường hợp chó
cắn người và không để người bị tử vong vì bệnh Dại, UBND thành phố yêu cầu
UBND các phường, xã, các phòng ban, ngành liên quan tập trung chỉ đạo thực
hiện tốt một số nội dung sau:
1. Tổ chức thực hiện nghiêm quy định tại Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày
09/01/2007 của Chính phủ về phòng, chống bệnh dại ở động vật; 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; 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 (Phụ lục 15 hướng dẫn phòng, chống bệnh dại động vật); Chỉ thị
số 2894/CT-BNN-TY ngày 18/5/2021 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng
bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật; tránh tình trạng chủ quan, lơ
là để dịch bệnh xảy ra trên động vật và gây bệnh trên người.
2. Tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị,
trường học… về tính chất nguy hiểm của bệnh Dại, các dấu hiệu nhận biết động
vật mắc bệnh Dại, các quy định về quản lý đàn chó nuôi và các biện pháp phòng,
chống bệnh Dại. Tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của người nuôi chó đối với
cộng đồng. Hướng dẫn người bị chó, mèo cắn đến ngay cơ sở y tế xử lý vết
thương, điều trị dự phòng (không điều trị bằng thuốc nam) để ngăn ngừa tử vong
do bệnh Dại.
3. Quản lý chặt chẽ đàn chó nuôi, rà soát, thống kê, lập sổ theo dõi số hộ nuôi
chó, số chó nuôi trong từng hộ để quản lý. Yêu cầu các hộ nuôi chó cam kết thực
hiện việc khai báo, đăng ký chó nuôi với chính quyền cấp xã; chấp hành việc nuôi
giữ chó trong khuôn viên gia đình, không thả rông chó; khi đưa chó ra nơi công
cộng phải đeo rọ mõm, có dây xích và có người dắt chó để ngăn ngừa, giảm các

trường hợp chó cắn người. Tổ chức bắt và xử lý nghiêm các trường hợp chó thả
rông ở nơi công cộng, nơi đông dân cư, khu vực đô thị theo quy định.
4. Tiếp tục tổ chức tiêm phòng triệt để vắc xin Dại cho đàn chó, mèo đảm bảo
đạt tỷ lệ từ 80% tổng đàn trở lên. Tiêm phòng tập trung theo từng cụm dân cư
(thôn, xóm, dong ngõ…), đồng thời thường xuyên tiêm phòng bổ sung hàng tháng
vắc xin Dại cho chó, mèo để duy trì tỷ lệ miễn dịch quần thể, ngăn ngừa bệnh Dại
phát sinh, lây lan.
5. Tăng cường công tác giám sát, khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia
giám sát, phát hiện và thông báo cho chính quyền cơ sở, cơ quan thú y, y tế các
trường hợp chó, mèo cắn người và chó, mèo nghi mắc bệnh Dại để có biện pháp
xử lý kịp thời. Khi phát hiện hoặc nhận được thông tin về các trường hợp người bị
chó, mèo nghi mắc bệnh Dại cắn hoặc khi có động vật nghi mắc bệnh Dại, cơ
quan quản lý chuyên ngành thú y chủ động phối hợp với cơ quan y tế và cơ quan
liên quan tổ chức điều tra, xác định nguyên nhân ổ dịch.
6. Từng bước xây dựng vùng an toàn dịch bệnh Dại, đặc biệt tại những khu
du lịch, lễ hội, khu vực thành phố,….
7. Tăng cường hoạt động kiểm soát vận chuyển chó, mèo; yêu cầu các cơ sở
kinh doanh, vận chuyển, giết mổ không nhập chó, mèo từ các vùng có lưu hành
bệnh Dại hoặc chó nhập lậu, không rõ nguồn gốc.
8. Kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dại tại cơ
sở; xử lý nghiêm những vi phạm quy định về phòng, chống bệnh Dại.
9. Tăng cường áp dụng các chế tài xử lý vi phạm quy định về nuôi chó, tiêm
phòng vắc xin Dại theo Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.
UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, xã và Thủ trưởng các
phòng ban, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các
nội dung trên./.
Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, KT.
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