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Kính gửi:  

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện. 

- UBND các xã, thị trấn; 

 

 

Thực hiện Công văn số 1622/SNN-CNTY, ngày 02 tháng 10 năm 2020 

của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc rà soát, báo cáo kết quả 

công tác phòng, chống bêṇh Daị trên đôṇg vâṭ năm 2020. Để chủ động trong 

việc phòng chống bệnh Dại ở Chó, Mèo trên địa bàn huyện có hiệu quả, 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, do bệnh Dại gây ra. 

UBND huyện yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các 

xã, thị trấn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp triển khai thực hiện một số nội 

dung như sau: 

1. Đối với UBND các xã, thị trấn 

a) Báo cáo các kết quả triển khai công tác phòng, chống bệnh Dại 

Báo cáo các kết quả đã đạt được trong việc triển khai Quyết định số 

193/QĐ-TTg ngày 13/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về viêc̣ phê duyêṭ 

Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loaị trừ bêṇh Daị, giai đoaṇ 2017 - 

2021 (Chương trình Daị quốc gia 2017 - 2021); Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 

06/7/2017 về viêc̣ tăng cường các biêṇ pháp cấp bách phòng, chống bêṇh Daị; 

chỉ đaọ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiêp̣ và Phát triển nông thôn taị Chỉ thị số 

5277/CT-BNN-TY ngày 07/8/2020 về viêc̣ tâp̣ trung triển khai quyết liêṭ, đồng 

bộ các giải pháp phòng, chống bêṇh Daị ở đôṇg vâṭ; Công văn số 973/UBND-

NN&PTNT ngày 12 tháng 8 năm 2020 của UBND huyện về việc khẩn trương 

triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại ở động vật. 

Báo cáo đánh giá những nôị dung chưa làm được, tồn taị, hạn chế, khó 

khăn trong công tác chỉ đaọ điều hành, xây dựng kế hoac̣h chủ đôṇg phòng, 

chống bêṇh Daị đôṇg vâṭ của địa bàn; công tác kiểm tra, đôn đốc viêc̣ tổ chức 

thực hiêṇ taị thôn, khu phố; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luâṭ và hướng 

dẫn các biêṇ pháp phòng, chống bêṇh Daị đôṇg vâṭ; công tác xử lý ổ dịch hoặc 

phối hợp liên ngành để xử lý ổ dịch (nếu có) và môṭ số hoaṭ đôṇg khác phòng 

chống bêṇh Daị trên địa bàn quản lý trong năm 2020. 

b) Thống kê các số liêụ 
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- Công tác quản lý đàn Chó nuôi (tổng đàn Chó nuôi, số hô ̣nuôi Chó, số 

thôn, khu phố có sổ theo dõi, quản lý đàn Chó nuôi);  

- Công tác tiêm phòng vắc xin Daị cho Chó, Mèo trên địa bàn;  

- Số người bị Chó nghi daị cắn, số lượng Chó bị xử lý do mắc bêṇh,  

- Các trường hợp xử lý vi phạm quy định về phòng, chống bêṇh Daị đôṇg 

vâṭ trên địa bàn. 

(Hoàn thiện số liệu theo biểu mẫu gửi kèm công văni) 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác tiêm phòng vắc 

xin Dại cho đàn Chó, Mèo và công tác phòng chống bệnh Dại ở các xã, thị trấn. 

Tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đảm bảo thời gian theo quy định. 

3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

- Hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng vắc xin Dại cho hệ thống thú y cơ sở; 

kiểm tra, rà soát, tổng hợp báo cáo số liệu về đàn chó, mèo và kết quả tiêm 

phòng vắc xin Dại tại cơ sở theo quy định. 

- Căn cứ Chương trình Daị quốc gia 2017 - 2021, phối hợp với Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện xây dựng Kế hoac̣h, chương trình 

phòng, chống bêṇh Dại trên đôṇg vâṭ của huyện trong năm 2021, trình Ủy ban 

nhân dân huyện xem xét phê duyêṭ; đồng thời đề xuất các nôị dung cụ thể cho 

giai đoaṇ 05 năm tiếp theo. 

UBND các xã, thị trấn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Phòng Nông 

nghiệp & Phát triển nông thôn nghiêm túc tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả về 

UBND huyện qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước ngày 

28/10/2020 (bản mềm qua hòm thư điện tử: nongnghieptdls@gmail.com) để 

tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, các Phó Chánh VPHĐND&UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: Văn thư, (PNN&PTNT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Như Bách 
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