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V/v tổ chức triển khai Chương trình
quốc gia phòng, chống bệnh Dại,
giai đoạn 2022 - 2030

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2021, bệnh Dại đã làm chết 1.026
người (trung bình mỗi năm có 85 người chết vì bệnh Dại) và trên 5,2 triệu người
phơi nhiễm và buộc phải điều trị dự phòng (tổn thất trên 15.000 tỷ đồng). Năm
2021, cả nước có 53 người chết vì bệnh Dại và 531.204 người phải đi điều trị dự
phòng bệnh Dại.
Ngày 21/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số
2151/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh
Dại, giai đoạn 2022 - 2030” (sau đây gọi tắt là Chương trình quốc gia). Để tổ
chức triển khai có hiệu quả Chương trình quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn (PTNT) đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND)
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và
UBND các cấp tập trung triển khai thực hiện những nội dung sau:
1. Khẩn trương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bố trí kinh
phí và các nguồn lực để tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng, chống
bệnh Dại tại địa phương, tránh tình trạng chủ quan, lơ là. Kế hoạch của địa
phương cần phải có mục tiêu, giải pháp và phân công trách nhiệm cụ thể để tổ
chức thực hiện, bảo đảm thống nhất với các nội dung của Chương trình quốc
gia. Đề nghị gửi kế hoạch phòng, chống bệnh Dại của địa phương đến Bộ Nông
nghiệp và PTNT (Cục Thú y) trước ngày 20/02/2022 để tổng hợp, phối hợp chỉ
đạo tổ chức thực hiện.
2. Tổ chức thực hiện phòng, chống bệnh Dại trên chó, mèo theo nguyên
tắc tuân thủ và thực hiện những nội dung, giải pháp tại Chương trình quốc gia
nêu trên, văn bản của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các văn bản hướng dẫn kỹ
thuật của Cục Thú y, trong đó chú trọng những nội dung sau:
a) Kế hoạch phòng, chống bệnh Dại tại địa phương cần có những nội
dung: (i) Thống kê chính xác và báo cáo số hộ nuôi chó, mèo ở từng khu dân cư,
thôn, xã bảo đảm quản lý được trên 70% số hộ nuôi chó, mèo và số chó, mèo
nuôi trong giai đoạn 2022 - 2025; trên 90% trong giai đoạn 2026 - 2030; (ii)
Hướng dẫn, yêu cầu các hộ nuôi chó, mèo cam kết thực hiện nghiêm việc khai
báo, chấp hành việc nuôi nhốt chó, mèo trong khuôn viên gia đình; chó khi đưa
ra khỏi nhà phải được xích, rọ mõm và có người dắt đề phòng cắn người; (iii) Tổ
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chức quản lý, lập danh sách hộ nuôi chó, mèo; cập nhật số liệu nuôi chó, mèo tại
địa phương trên Hệ thống báo cáo thông tin trực tuyến; có lộ trình và từng bước
áp dụng đánh dấu nhận diện (vòng đeo cổ) cho chó, mèo đã được tiêm vắc xin
Dại; căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương để quyết định thành lập đội bắt
chó thả rông, không đeo rọ mõm, nghi mắc bệnh Dại, cưỡng chế tiêm vắc xin
Dại cho chó, mèo; (iv) Hỗ trợ mua vắc xin, tổ chức tiêm vắc xin Dại và tổ chức
chủ động giám sát lưu hành mầm bệnh Dại để cảnh báo cộng đồng.
b) Tổ chức thực hiện tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, mèo, bảo đảm
đạt tỷ lệ tiêm phòng trên 70% tổng đàn trong giai đoạn 2022 - 2025 và trên 80%
trong giai đoạn 2026 - 2030; tỷ lệ tiêm phòng cần tính theo số lượng tổng đàn
chó, mèo thực tế thuộc diện tiêm phòng của địa phương (không tính theo kế
hoạch tiêm phòng nếu số lượng chó, mèo tiêm theo kế hoạch không phải là số
lượng tổng đàn thuộc diện tiêm); thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung,
tránh bỏ sót chó, mèo thuộc diện tiêm phòng.
c) Khi phát hiện hoặc nhận được thông tin về các trường hợp người bị
chó, mèo mắc bệnh Dại hoặc nghi mắc bệnh Dại cắn, cơ quan quản lý chuyên
ngành thú y chủ động phối hợp với cơ quan y tế và các cơ quan liên quan tổ
chức điều tra, xác định nguyên nhân ổ dịch và thực hiện các giải pháp phòng,
chống dịch bệnh theo quy định.
3. Có kế hoạch, bố trí nguồn lực để đẩy mạnh công tác xây dựng vùng, cơ
sở an toàn dịch bệnh Dại trên động vật, đặc biệt tại những khu du lịch, khu vực
thành phố, thị xã, khu đông dân cư; duy trì các vùng, cơ sở đã được chứng nhận
an toàn dịch bệnh Dại trong giai đoạn 2017 - 2021.
4. Tổ chức theo dõi, giám sát, ngăn chặn, xử lý tiêu hủy chó, mèo, sản
phẩm chó, mèo vận chuyển trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam; xử lý nghiêm
các hành vi vận chuyển chó, mèo bất hợp pháp qua biên giới theo quy định; tổ
chức kiểm soát vận chuyển chó, mèo trong nước theo quy định của Luật Thú y,
các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y.
5. Tổ chức giám sát, thành lập các Đoàn công tác do Lãnh đạo UBND các
cấp làm trưởng đoàn phối hợp với các đơn vị chuyên môn như thú y, y tế đi
kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
Dại; kiểm tra xử phạt đối với chủ nuôi chó, mèo vi phạm các quy định về phòng,
chống bệnh Dại và để chó, mèo cắn người; giám sát, đánh giá kết quả tổ chức
thực hiện công tác quản lý đàn chó, mèo, tổ chức tiêm phòng, kết quả tiêm
phòng, xử phạt vi phạm hành chính của các cấp chính quyền địa phương.
6. Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí và hệ thống đài truyền thanh cơ
sở tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức,
nội dung phù hợp với từng đối tượng về nguy cơ, tác hại của dịch bệnh và các
biện pháp phòng, chống, nâng cao trách nhiệm của người nuôi chó, mèo đối với
cộng đồng và nhận thức của người dân để tích cực tham gia phòng, chống bệnh
Dại tại cộng đồng và quản lý chó, mèo nuôi.
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Bộ Nông nghiệp và PTNT giao Cục Thú y và các đơn vị thuộc Cục Thú y:
(i) Tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kiểm tra bảo đảm tổ chức triển khai
thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nội dung của Chương trình quốc gia; (ii) Ứng
dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phòng, chống dịch bệnh động
vật, quản lý chó, mèo nuôi; rà soát, đầu tư xây dựng, nâng cấp và tổ chức hướng
dẫn sử dụng Hệ thống báo cáo trực tuyến số liệu dịch bệnh động vật (VAHIS),
tổng đàn, tiêm vắc xin Dại cho đàn chó, mèo, giám sát, vùng, cơ sở an toàn bệnh
Dại; (iii) Tổ chức giám sát, đánh giá tình hình dịch bệnh, giám sát lưu hành vi
rút, giám sát sau tiêm phòng; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đánh giá, kiểm
nghiệm, khảo nghiệm vắc xin phòng bệnh Dại; tăng cường năng lực xét nghiệm;
(iv) Thông tin, tuyên truyền các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; (v) Hợp tác
quốc tế và huy động nguồn lực triển khai Chương trình quốc gia; (vi) Phối hợp,
hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp để tổ chức nghiên cứu, sản xuất, cung ứng
vắc xin Dại trên động vật, bảo đảm phù hợp, hiệu quả.
Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh,
thành phố chỉ đạo các Sở, ngành và chính quyền các cấp của địa phương khẩn
trương tổ chức thực hiện; kịp thời thông báo về Bộ Nông nghiệp và PTNT để
phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh./.
Nơi nhận:
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