
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ CÚ 

 

Số: 342/UBND-TH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Trà Cú, ngày 24 tháng 3 năm 2023 
 

V/v tăng cường công tác phòng, 
chống bệnh Dại trên địa bàn huyện 

 
    Kính gửi: 

- Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện; 

- Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao 
huyện; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 492/SNN-CNTY ngày 20/3/2023 của Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dại trên địa 

bàn tỉnh (đính kèm); 
Để chủ động phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 
1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về đặc điểm, tính chất nguy 

hiểm của bệnh Dại, các biện pháp phòng, chống bệnh Dại để nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của người nuôi chó, mèo cam kết thực hiện nghiêm việc khai báo, chấp 
hành việc nuôi nhốt chó, mèo trong khuôn viên gia đình; chó đi ra khỏi nhà phải 

được xích, rọ mõm và có người dắt đề phòng cắn người; thường xuyên theo dõi đàn 
chó, mèo nuôi, khi có biểu hiện nghi mắc bệnh Dại phải báo ngay cho Ủy ban nhân 

dân xã, thị trấn hoặc cơ quan thú y nơi gần nhất để thực hiện các biện pháp ứng phó, 
xử lý ổ dịch Dại kịp thời. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức rà soát, thống kê báo cáo chính 
xác số hộ nuôi chó, mèo trên địa bàn theo kế hoạch (02 đợt/năm); lập số theo dõi hộ 

nuôi chó và số chó nuôi trong từng hộ gia đình nhằm hỗ trợ công tác tiêm phòng vắc 
–xin Dại đạt hiệu quả. 

3. Tổ chức thực hiện tiêm phòng vắc-xin Dại cho đàn chó, mèo nuôi trên địa 
bàn, đảm bảo đạt tỷ lệ tiêm phòng theo quy định; thường xuyên rà soát, tiêm phòng 
bổ sung, tránh bỏ sót đối tượng chó thuộc diện tiêm phòng; thống kê số liệu hộ tự 

tiêm phòng. 
4. Tổ chức giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm 

về phòng, chống bệnh Dại và quản lý chó nuôi theo quy định của pháp luật. 
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề xuất về Ủy ban 

nhân dân huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để kịp thời xử 
lý./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- CT, các PCT UBND huyện; 
- LĐVP, NC; 
- Lưu: VT. 

  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 Huỳnh Văn Nghị 
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