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TỈNH SƠN LA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1469 /UBND-KT
V/v tập trung triển khai quyết liệt,
đồng bộ các giải pháp phòng,
chống bệnh Dại ở động vật

Kính gửi:

Sơn La, ngày 24 tháng 5 năm 2021

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Y tế;
- UBND các huyện, thành phố.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ đầu năm 2021 đến
nay trên địa bàn tỉnh có 1.055 người bị chó cắn phải đến các cơ sở y tế để tiêm
phòng vắc xin Dại, đặc biệt đã có 01 người tử vong do lên cơ dại (tại bản Búng
Cuổng, xã Mường Trai, huyện Mường La). Tình trạng chó, mèo nuôi thả rông ra
ngoài đường không đeo rọ mõm còn phổ biến; Việc đăng ký và quản lý đàn chó
nuôi chưa được thực hiện đúng quy định; công tác xử lý vi phạm hành chính
trong phòng chống bệnh Dại chưa được chính quyền cơ sở áp d ụng thực hiện,
nhất là đối với các hộ không chấp hành quy định tiêm phòng Dại cho đàn chó
nuôi của gia đình cũng như nuôi chó thả rông; mặt khác điều kiện thời tiết nắng
nóng kéo dài làm tăng nguy cơ bệnh Dại bùng phát và lây lan trong thời gian tới.
Thực hiện Chỉ thị số 2894/CT-BNN-TY ngày 18/5/2021 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ
các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật.
Để tăng cường các biện pháp phòng, chống chủ động ngăn chặn có hiệu
quả bệnh Dại bùng phát trên địa bàn tỉnh, hạn chế số người tử vong vì bệnh Dại,
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố,
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Y tế và thủ
trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tập trung nguồn lực để tổ chức thực
hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp quản lý đàn chó, mèo, phòng chống
bệnh Dại theo đúng quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành
Luật Thú y, Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ, thanh toán
bệnh Dại giai đoạn 2017-2021 (Chương trình quốc gia) ban hành kèm theo
Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 13/02/2017 và Chỉ thị 31/CT-TTg ngày
06/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ tránh tình trạng chủ quan, lơ là để dịch
bệnh xảy ra trên động vật và gây bệnh trên người, đặc biệt chú trọng thực hiện
những nội dung sau đây:
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1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố
1.1. Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý đàn
chó, mèo nuôi và phòng chống bệnh Dại ở động vật theo đúng quy định của
Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y, rà soát bổ sung, xây
dựng và phê duyệt kế hoạch phòng chống bệnh Dại tại địa bàn; có giải pháp đảm
bảo nguồn lực tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống bệnh Dại; ưu tiên
tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo.
1.2. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát, thống kê
chính xác số hộ nuôi chó, mèo ở từng khu dân cư và số chó, mèo nuôi tại từng
hộ gia đình; lập sổ quản lý đàn chó, mèo và thường xuyên cập nhật bổ sung vào
sổ quản lý khi có sự biến động, thông báo danh sách những hộ nuôi chó thả
rông, không chấp hành tiêm vắc xin phòng bệnh Dại theo quy định. Yêu cầu chủ
vật nuôi khai báo, nuôi nhốt chó trong khuân viên của gia đình; khi đưa chó ra
nơi công cộng phải có dây xích, đeo rọ mõm và có người dắt, cấm thả rông chó ,
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày
31/7/2017 của Chính phủ.
1.3. Thành lập đội chuyên trách tăng cường kiểm tra bắt và xử lý chó nghi
dại, chó thả rông ở khu đô thị, nơi tập trung đông dân cư trường học, chợ, bệnh
viện,...
1.4. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, buôn bán giết mổ
chó, mèo; kiểm tra giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch để triển khai kịp thời, hiệu
quả các biện pháp phòng, chống bệnh Dại; điều tra xử lý các trường hợp chó dại
cắn gây thương vong trên người.
1.5. Chủ động bố trí kinh phí, hỗ trợ cho công tác tuần tra, tiêu hủy động
vật nghi dại, chó thả rông (vô chủ); chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện phục vụ
công tác phòng, chống dịch, để đáp ứng mọi yêu cầu tình huống khi có dịch
bệnh xảy ra. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 3369/QĐ-UBND ngày
30/12/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch khống chế và
tiến tới loại trừ bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2021; Quyết
định số 2420/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban
hành Kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Sơn La năm
2021; Thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung, tránh bỏ sót đối tượng.
1.6. Triển khai chiến dịch truyền thông sâu, rộng trong cộng đồng dân cư
về trách nhiệm và nghĩa vụ của người dân khi tham gia nuôi chó; hướng dẫn,
khuyến khích người dân tham gia giám sát, phát hiện và thực hiện các biện pháp
phòng, chống bệnh Dại; chú trọng tuyên truyền, phổ biến mức xử lý hành chính
khi vi phạm các quy định về nuôi chó và tiêm vắc xin phòng dại trên động vật,
trách nhiệm dân sự khi không tiêm phòng vắc xin Dại để chó lên cơn dại cắn
người gây nguy hiểm cho cộng đồng.
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2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2.1. Hướng dẫn kiểm tra đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống
bệnh Dại tại các huyện, thành phố; báo cáo kết quả thực hiện.
2.2. Thường xuyên phối hợp với cơ quan y tế, UBND các huyện, thành
phố trong công tác giám sát, phát hiện sớm và tổ chức xử lý triệt để các ổ dịch
Dại trên động vật, người và trong các hoạt động tập huấn, truyền thông phòng,
chống bệnh Dại ở người và động vật,
2.3. Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tăng cường quản lý
công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y theo quy
định. Chuẩn bị đầy đủ nguồn hóa chất, vắc xin cho công tác phòng chống bệnh
Dại theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.
2.4. Phối hợp với các đơn vị truyền thông và các tổ chức đoàn thể đẩy
mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về bệnh Dại, các biện pháp
phòng, chống bệnh Dại tới người dân.
3. Sở Y tế.
3.1. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các
huyện, thành phố và các đơn vị liên quan giám sát bệnh Dại trên người, hoạt
động truyền thông về phòng, chống bệnh Dại ở người; kiểm tra giám sát việc
thực hiện phòng chống bệnh Dại trên người tại các huyện, thành phố.
3.2. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn kịp thời người bị chó, mèo cắn
xử lý vết thương và tiêm phòng vắc xin Dại để ngăn ngừa người bị tử vong do
chó, mèo cắn; kiểm tra, rà soát, tăng cường các điểm tiêm vắc xin phòng Dại;
vận động người dân tuyệt đối không sử dụng thuốc đông y, thuốc nam để điều
trị bệnh Dại.
4. Các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị xã hội, Báo Sơn La, Đài
Phát thanh truyền hình tỉnh theo chức năng nhiệm vụ chủ động phối hợp với Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế triển khai thực hiện các nội dung
theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Yêu cầu Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Sở Y tế và các Sở, ban, ngành đơn vị liên quan nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các sở ngành, các tổ chức đoàn thể;
- Như trên;
- Lưu: VT, Mạnh KT, 03 bản.
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