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Kính gửi:  

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Các đơn vị: Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Khuyến nông,   

Đài truyền thanh, Trung tâm y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

 
Căn cứ Báo cáo số 07/BC-CN&TY ngày 12/4/2021 của Trạm Chăn nuôi 

và Thú y huyện về tình hình dịch bệnh dại tại xã Tứ Hiệp; Căn cứ Phiếu trả lời 

xét nghiệm số 2766/CĐ-XN ngày 09/4/2021 của Trung tâm chẩn đoán Thú y 

Trung ương về kết quả xét nghiệm đối với mẫu bệnh phẩm lấy tại hộ Nguyễn 

Huy Cương (Khu 12, xã Tứ Hiệp) là dương tính với vi rút dại.  

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh dại trên đàn chó tại địa bàn huyện, 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn và các phòng, trạm, cơ quan chuyên 

môn thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau: 

1. Đối với UBND xã Tứ Hiệp 

- Tuyên truyền, khuyến cáo và hướng dẫn ông Nguyễn Huy Cương là 

người tiếp xúc trực tiếp, tiếp tục đi tiêm phòng vắc xin dại theo hướng dẫn của 

cơ quan y tế. Đồng thời, khuyến cáo những người đã tiếp xúc trực tiếp với chó 

bị bệnh dại cần đến cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị dự phòng. 

 - Chỉ đạo cán bộ khuyến nông phụ trách thú y xã, trưởng khu dân cư 

thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh dại trên đàn chó tại 

xã. Khi phát hiện có chó, mèo nghi mắc bệnh dại, cần báo ngay cho UBND xã 

và cơ quan chuyên môn để có biện pháp xử lý kịp thời. 

- Thông tin trên hệ thống loa truyền thanh xã về ca dương tính với bệnh dại 

tại khu 12; tính chất, mức độ nguy hiểm của bệnh dại; yêu cầu các hộ gia đình 

nuôi chó phải xích, nhốt, không thả rông chó để quản lý và theo dõi. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế xã tuyên truyền, vận động những người bị chó, mèo 

nghi dại cào, cắn cần đến ngay Trung tâm y tế huyện hoặc Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật tỉnh để được tư vấn và điều trị dự phòng. 

 - Chỉ đạo các trưởng khu dân cư, cán bộ khuyến nông phụ trách thú y xã 

tiến hành thống kê tổng đàn chó của xã, số chó chưa được tiêm phòng vắc xin 

dại hoặc đã tiêm nhưng hết thời gian miễn dịch bảo hộ để tổ chức triển khai tiêm 

phòng bổ sung ngay. Yêu cầu tỷ lệ tiêm phòng đạt 100% tổng số chó trong diện 

phải tiêm phòng, thời gian thực hiện xong trước ngày 30/4/2021. Nếu tỷ lệ 
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tiêm phòng không đạt yêu cầu, để phát sinh thêm ổ dịch dại mới, Chủ tịch 

UBND xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện. 

 - Ngay sau khi thực hiện xong công tác tiêm phòng bổ sung vắc xin dại, 

UBND xã báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh dại về 

UBND huyện (thông qua Trạm Chăn nuôi và Thú y) để tổng hợp, báo cáo Sở 

Nông nghiệp và PTNT.  

2. Đối với UBND các xã, thị trấn 

- Tăng cường giám sát, phát hiện tình hình dịch bệnh trên địa bàn, đặc 

biệt là dịch bệnh dại. Báo cáo ngay về UBND huyện (thông qua Trạm Chăn 

nuôi và Thú y) khi phát hiện có chó, mèo nghi mắc bệnh dại để thực hiện việc 

lấy mẫu kiểm tra. 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để người dân biết về tình 

hình dịch bệnh dại trên địa bàn huyện; tính chất, mức độ nguy hiểm của bệnh 

dại và các biện pháp phòng, chống. Đồng thời, khuyến cáo người dân cần đến 

ngay các cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị dự phòng khi bị chó, mèo dại, 

nghi dại cào, cắn. 

3. Phòng Nông Nghiệp và PTNT, Trạm Khuyến nông 

 Phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y giám sát chặt chẽ tình hình dịch 

bệnh dại trên địa bàn huyện; tiến hành kiểm tra, đôn đốc công tác tiêm phòng 

vắc xin dại cho đàn chó, mèo tại xã Tứ Hiệp. 

 4. Trạm Chăn nuôi và Thú y 

 - Cung ứng vắc xin dại kịp thời, đầy đủ cho các xã, thị trấn khi có nhu cầu 

tiêm phòng bổ sung. Đặc biệt, cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nhằm nâng 

cao nhận thức của người dân về bệnh dại và các biện pháp phòng, chống. 

 - Phối hợp với các phòng, trạm thuộc UBND huyện và các cơ quan liên 

quan để kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh dại trên địa bàn huyện; tổng hợp 

kết quả phòng chống dịch bệnh dại của các xã, thị trấn (đặc biệt là xã Tứ Hiệp) 

và báo cáo về UBND huyện để có biện pháp chỉ đạo kịp thời. 

 5. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài truyền thanh 

 - Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh dại 

trên địa bàn huyện. Đồng thời, tuyên truyền để người dân hiểu về tầm quan 

trọng của việc tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó, mèo; tính chất, mức độ nguy 

hiểm của bệnh dại và các biện pháp phòng, chống. 

 6. Trung tâm Y tế huyện 

 - Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn thu thập thông tin, hướng dẫn người dân 

bị chó, mèo cào, cắn cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị dự phòng. 
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 - Tiếp tục cung cấp thông tin về các trường hợp đi điều trị dự phòng với 

bệnh dại cho Trạm Chăn nuôi và Thú y để tiến hành điều tra tình hình dịch tễ 

bệnh dại trên động vật, từ đó có biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

 UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các phòng, trạm, cơ quan 

chuyên môn và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y Phú Thọ; 

- TT HU, TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Ngọc Hồng 
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