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                         Kính gửi: 

                                          - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; 

                                          - Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 

                                          - Trung tâm Y tế huyện; 

                                          - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

                                          - UBND các xã, thị trấn. 

 

 Căn cứ Công văn số 212/CNTY-CĐXN ngày 05/6/2020 của Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y về việc triển khai giám sát liên ngành phòng chống bệnh Dại trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn; 

 Bệnh Dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút Dại gây ra, bệnh lây 

truyền từ động vật sang người qua vết cắn, vết thương, vết cào, liếm của động vật 

(thường là chó, mèo). Cho đến nay bệnh Dại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, người 

bị bệnh Dại gần như tử vong 100%. Ngày 29/5/2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã 

xuất hiện 01 trường hợp chó dương tính với vi rút Dại tại xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc 

Sơn (tại phiếu trả lời kết quả xét nghiệm số 0120, ngày 29/5/2020 của Viện Vệ sinh 

Dịch tễ Trung ương); 

 Để chủ động ngăn ngừa bệnh Dại lây truyền từ động vật sang người, khống 

chế tiến tới loại trừ bệnh Dại, qua đó bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân, hạn 

chế tối đa trường hợp tử vong do bệnh Dại gây ra. UBND huyện Tràng Định yêu  

cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

 1. UBND các xã, thị trấn  

 - Tổ chức, tuyên truyền vận động người dân tham gia tiêm phòng vắc xin  

Dại cho chó, mèo bảo đảm tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 80% so với tổng đàn; đối với 

đàn chó nuôi tại khu vực có bệnh Dại phải được tiêm phòng Dại triệt để 100% số 

con trong diện tiêm; thường xuyên tổ chức tiêm phòng bổ sung vắc xin Dại để duy 

trì tỷ lệ miễn dịch quần thể, ngăn ngừa bệnh Dại phát sinh và lây lan; 

 - Tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức (tờ rơi, hội nghị tập 

huấn, trên hệ thống loa phát thanh…) trong cộng đồng  dân cư, các  trường học về  

tính chất nguy hiểm của bệnh Dại, các dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh Dại; 
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biện pháp phòng chống  bệnh Dại hiệu quả và các quy định của pháp luật về  phòng 

chống bệnh Dại; tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của người nuôi chó với cộng 

đồng và “Cộng đồng chung tay phòng chống bệnh Dại”; khuyến khích người dân  

tham gia giám sát, phát hiện và thông báo cho chính quyền địa phương, thú y viên,  

khuyến nông viên, và y tế về các trường hợp chó, mèo, động vật nghi mắc bệnh Dại  

để  xử  lý kịp thời; vận động, hướng dẫn người bị chó cắn, mèo cào… đến ngay cơ 

sở y tế để được hướng dẫn xử lý vết thương, điều trị dự phòng kịp thời;  

 UBND các xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ phụ trách nông lâm kết hợp với thú y 

xã, các thôn, khu phố lập sổ theo dõi, thực hiện rà soát, thống kê chính xác số hộ 

nuôi chó, mèo; số chó, mèo trong từng hộ gia đình để quản lý, đồng thời hỗ trợ cho 

công tác tổ chức tiêm phòng triệt để vắc xin Dại cho đàn chó, mèo. 

 2. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện  

 Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn tuyên 

truyền vận động người dân tham gia tiêm phòng vác xin dại chó, mèo bảo đảm tỷ lệ 

tiêm phòng đạt trên 80% so với tổng đàn; Đối với đàn chó nuôi tại khu vực có bệnh 

dại phải được tiêm phòng dại triệt để 100% số con trong diện tiêm; thường xuyên 

tổ chức tiêm phòng bổ sung vắc xin Dại để duy trì tỷ lệ miễm dịch quần thể, ngăn 

ngừa bệnh dại phát sinh và lây lan. 

 3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 

 Cung cấp đầy đủ vật tư phục vụ cho đợt tiêm phòng Dại chó, mèo; phối hợp 

với cán bộ y tế, thú y viên, khuyến nông viên thực hiện điều tra, giám sát, theo dõi 

tổng hợp các trường hợp người bị chó cắn; chó nghi nhiễm bệnh Dại. Nếu chó bị 

bệnh hoặc xuất hiện dấu hiệu của bệnh Dại thì tư vấn bệnh nhân phối hợp để tiến 

hành lấy mẫu gửi đi xét nghiệm. 

 4. Trung tâm Y tế huyện  

 -  Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT tăng cường công tác giám sát 

bệnh Dại trên người và động vật, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, thực  

hiện các biện pháp phòng chống và kiểm soát bệnh Dại có hiệu quả. 

 - Chủ trì tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh Dại trên người. 

Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn tổ chức giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các 

trường hợp phơi nhiễm Dại tại cộng đồng để tư vấn, tuyên truyền, vận động đến cơ 

sở y tế khám và tiêm vắc xin phòng Dại sớm; thực hiện chế độ thông tin báo cáo và 

khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định của Bộ Y tế. 

 - Tập huấn nâng cao về kỹ năng truyền thông, tư vấn trong phòng, chống  

bệnh Dại cho cán bộ y tế các tuyến, đặc biệt là Trạm Y tế xã và mạng lưới nhân 

viên y tế thôn bản. 

 5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 
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 Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện xây dựng các trang tin 

tuyên truyền về bệnh Dại, phổ biến về công tác phòng, chống bệnh Dại; dấu hiệu 

nhận biết chó mắc bệnh Dại và các biện pháp xử lý khi bị chó dại cắn; tuyên truyền 

kịp thời, chính xác về nguy cơ tác hại của bệnh Dại đến các thôn bản.  

 Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu UBND các 

xã, thị trấn báo cáo về UBND huyện (qua Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp) để phối  

hợp giải quyết. 

 UBND huyện yêu cầu Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp, Trung tâm Y tế, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc thực 

hiện các nội dung trên./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Lạng Sơn; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lạng Sơn; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: Văn thư. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hướng Thị Thêm 

 

 

 


