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KẾ HOẠCH 
Triển khai các biện pháp ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp  

đối với bệnh Dại trên địa bàn huyện Bắc Yên năm 2021 
 

Căn cứ Luật Thú y ngày 19/6/2015; Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-

BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng, 

chống dịch bệnh động vật trên cạn; 

Căn cứ Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của UBND huyện 

Bắc Yên về việc công bố dịch bệnh động vật (Dại chó) trên địa bàn Thị trấn Bắc 

Yên, huyện Bắc Yên năm 2021. 

Hiện nay bệnh Dại chó đã xảy ra trên địa bàn thị trấn Bắc Yên (Tiểu khu Phiêng 

Ban 2), số con mắc bệnh là 01 con, đã thực hiện tiêu hủy sau khi chó cắn người. Để thực 

hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch không để lây lan ra diện rộng. Uỷ ban nhân 

dân huyện Bắc Yên ban hành Kế hoạch triển khai các biện pháp ngăn chặn và ứng phó 

khẩn cấp đối với bệnh Dại trên địa bàn huyện năm 2021, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Chủ động ngăn chặn, giám sát phát hiện sớm, sẵn sàng ứng phó kịp thời và 

hiệu quả với bệnh Dại (đặc biệt là bệnh Dại chó). 

- Nâng cao nhận thức của người dân có nuôi chó, mèo và cộng đồng trên địa 

bàn huyện về bệnh Dại và các biện pháp phòng, chống bệnh Dại. 

- Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dại kịp thời, hiệu quả 

với phương châm phòng bệnh là chính, kết hợp thực hiện đồng bộ các biện pháp 

quản lý, giám sát dịch bệnh đến tận tổ, bản và hộ gia đình; phát hiện sớm và xử lý 

kịp thời khi xuất hiện ổ dịch, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. 

2. Yêu cầu 

 - Giảm thiểu thấp nhất nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dại từ ổ dịch (Tiểu khu 

Phiêng Ban 2, thị trấn Bắc Yên) ra các bản, tiểu khu, các xã khác trên địa bàn huyện. 

- Chủ động giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện sớm các trường hợp chó nuôi 

mắc bệnh Dại và xử lý triệt để, không để lây lan ra diện rộng. Giảm thiểu tác động 

tiêu cực đến tính mạng con người, kinh tế - xã hội, môi trường do bệnh Dại gây ra.   



 - Việc tổ chức, triển khai thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dại cần được 

sự chỉ đạo thống nhất và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, sự hưởng ứng 

đồng thuận của mọi người dân. 

- Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phải tuân theo quy định của Luật 

Thú y; các hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan chuyên môn từ Trung ương, tỉnh, Sở 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh, Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh. 

- Tổ chức phòng, chống bệnh Dại phải kịp thời, phù hợp, đảm bảo an toàn, 

hiệu quả và tiết kiệm. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung  

Kiểm soát, khống chế không để dịch bệnh Dại lây lan ra diện rộng, chủ động 

giám sát để phát hiện sớm, cảnh báo và có giải pháp phòng, chống hiệu quả giảm 

thiểu thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra, nhất là an toàn tính mạng cho người 

dân để tiến tới loại trừ bệnh Dại trên địa bàn huyện. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Tổ chức kiểm soát tốt dịch bệnh, chủ động giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp 

thời ổ dịch và không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. 

- Chủ động ngăn chặn dịch bệnh, không để phát sinh nguồn lây bệnh mới tiến 

tới công bố hết dịch bệnh Dại trong thời gian tới. 

- Tăng cường công tác kiểm soát, vận chuyển, buôn bán chó, mèo theo đúng 

quy định; ngăn chặn triệt để việc vận chuyển chó, mèo từ vùng dịch ra khỏi địa bàn 

và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Thống kê danh sách, số lượng chó nuôi trên địa bàn các xã, thị trấn để quản 

lý, giám sát theo quy định. 

- Chỉ đạo tiêm phòng vắc xin Dại chó đúng thời gian quy định, đảm bảo an 

toàn, có hiệu lực miễn dịch và đạt kết quả cao. Tỷ lệ tiêm phòng đạt 80% số chó 

trong diện tiêm trên địa bàn huyện. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Các biện pháp chống dịch 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát chó cắn người, chó có triệu chứng nghi mắc bệnh Dại. 

- Tổ chức tiêu hủy chó mắc bệnh khi có kết quả xét nghiệm dương tính với 

bệnh Dại hoặc có các triệu chứng nghi mắc bệnh Dại. 

- Khoanh vùng dịch tại Tiểu khu Phiêng Ban 2, thành lập đội bắt chó lưu động 

để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp thả rông chó trên địa bàn 
thị trấn Bắc Yên. 



- Tổ chức rà soát, thống kê, lập sổ theo dõi các hộ chăn nuôi chó trên địa bàn thị 
trấn, đẩy nhanh công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn chó nuôi trên địa bàn thị trấn Bắc 

Yên và các xã trên địa bàn huyện, chỉ đạo hộ nuôi chó trong vùng dịch cam kế t không 
bán chạy, không giết mổ, không vứt xác chó chết, mắc bệnh ra ngoài môi trường. 

2. Công tác thông tin tuyên truyền 

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Luật Thú y; các văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh trong công tác phòng, chống bệnh Dại trên Đài 

phát thanh truyền thanh, truyền hình của huyện; hệ thống loa truyền thanh của xã, 

bản, tiểu khu. 

- Thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động giám sát chó, mèo 
có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh Dại để kịp thời phát hiện, báo cáo chính quyền, cơ 

quan thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả. 

 - Tổ chức tuyên truyền về bệnh Dại; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã 

hội vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống bệnh Dại, sự 

nguy hiểm của bệnh Dại đến tính mạng con người. 

- Tuyên truyền đến mọi người thực hiện “5 không”. 

+ Không nuôi chó, mèo chưa khai báo với chính quyền địa phương. 

+ Không nuôi chó, mèo không tiêm phòng bệnh Dại. 

+ Không nuôi chó thả rông. 

+ Không để chó cắn người. 

+ Không nuôi chó, mèo gây ô nhiễm môi trường. 

3. Công tác quản lý đàn chó nuôi 

3.1. Đối với chủ nuôi chó 

- Đăng ký, khai báo việc nuôi chó với UBND cấp xã, thị trấn tại khu vực đô 

thị, nơi đông dân cư. 

- Có biện pháp quản lý chó nuôi như: nhốt, xích, đeo rọ mõm, không làm ảnh 

hưởng đến vệ sinh môi trường và người xung quanh. 

- Chấp hành tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho chó nuôi theo quy định và thực 

hiện các biện pháp khác nhằm quản lý đàn chó theo quy định. 

3.2. Đối với UBND thị trấn Bắc Yên 

- Lập sổ quản lý chó nuôi trên địa bàn; trước đợt tiêm phòng phải rà soát, 

thống kê, cập nhật thông tin về đàn chó nuôi. 

- Quy định cụ thể việc bắt giữ chó thả rông nơi công cộng thuộc địa bàn quản 

lý; thành lập đội chuyên trách để bắt chó thả rông và động vật mắc bệnh Dại, có dấu 

hiệu mắc bệnh Dại. 



- Phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành về thú y huyện tổ chức tập huấn 

kỹ năng bắt chó thả rông, động vật mắc bệnh Dại, có dấu hiệu mắc bệnh Dại cho đội 

chuyên trách của thị trấn. 

4. Tiêm vắc xin phòng bệnh Dại  

Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng bệnh Dại cho chó trên địa bàn huyện, đối với 

thị trấn Bắc Yên nằm trong vùng dịch phấn đấu tỷ lệ tiêm phòng vắc xin đạt 100% 

tổng đàn chó nuôi. Ngoài ra phải tiêm bổ sung cho đàn chó mới phát sinh hoặc chó 

đã hết thời gian bảo hộ của vắc xin. 

5. Giám sát bệnh Dại 

Thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 5, Phụ lục 15 hướng dẫn phòng, chống 

bệnh Dại kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật 

trên cạn. 

6. Xử lý ổ dịch 

- Tiêu hủy bắt buộc chó chết, chó mắc bệnh Dại. Khuyến khích tiêu hủy chó, 

mèo có dấu hiệu mắc bệnh Dại; trường hợp không tiêu hủy phải nuôi cách ly để theo 

dõi trong vòng 14 ngày, nếu phát bệnh Dại thì phải tiêu hủy theo quy định; khuyến 

khích tiêu hủy chó, mèo chưa được tiêm phòng vắc xin Dại nhưng đã tiếp xúc với 

chó, mèo mắc bệnh Dại; trường hợp không tiêu hủy phải nuôi cách ly để theo dõi 

trong vòng 14 ngày, nếu phát bệnh Dại thì phải tiêu hủy theo quy định. 

- Chó, mèo vô cớ cắn, cào người phải nuôi cách ly để theo dõi trong vòng 14 

ngày, nếu phát bệnh Dại thì phải tiêu hủy theo quy định. 

- Đối với chó, mèo khỏe mạnh trong vùng có dịch bệnh Dại phải thực hiện 

nuôi nhốt trong thời gian có dịch. 

- Việc xử lý động vật mắc bệnh phải được thực hiện ngay khi có kết quả xét 

nghiệm dương tính với bệnh Dại hoặc được cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa 

phương kiểm tra, xác minh và kết luận động vật bị mắc bệnh Dại. 

IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Nguồn ngân sách huyện trong dự toán được giao hàng năm. Đối với UBND 

các xã, thị trấn lấy nguồn dự phòng ngân sách xã, thị trấn để thực hiện công tác 

phòng, chống dịch bệnh Dại, trường hợp nguồn dự phòng của các xã, thị trấn không 

đảm bảo vượt quá khả năng chi trả phải có báo cáo đề xuất với Phòng Tài chính – Kế 

hoạch; UBND huyện để xin cấp bổ sung nguồn kinh phí thực hiện công tác phòng, 

chống dịch bệnh theo quy định. 

- Trường hợp xuất hiện dịch bệnh Dại mà nguồn kinh phí của huyện không đủ 

để thực hiện công tác phòng, chống dịch thì Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối 



hợp với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan; các UBND xã, thị trấn có dịch 

tham mưu UBND huyện xây dựng dự toán kinh phí chống dịch đề xuất với tỉnh bổ 

sung kinh phí theo quy định hiện hành. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

- Tham mưu UBND huyện ban hành các Công văn, văn bản chỉ đạo liên quan 

đến công tác phòng, chống dịch bệnh Dại trên địa bàn huyện. 

- Chủ trì tham mưu huy động nguồn lực của địa phương nhanh chóng thực 

hiện các biện pháp bao vây, khống chế, dập tắt dịch bệnh, ngăn chặn dịch lây lan; 

kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức chống dịch bệnh động vật nơi xảy ra  dịch. 

- Thường xuyên kiểm tra, nắm bắt thông tin từ cơ sở để kịp thời giải quyết 

khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống dịch. Tổng hợp báo cáo Thường 

trực UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo của huyện về công tác phòng, chống dịch. 

2. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 

- Chủ động tiếp nhận và cung ứng các loại vật tư, vắc xin cho các xã, thị trấn 

đúng tiến độ; phân công viên chức hướng dẫn kỹ thuật, giám sát cơ sở trong quá 

trình triển khai công tác tiêm phòng vắc xin Dại trên địa bàn. 

- Chuẩn bị nội dung tuyên truyền, tổ chức tập huấn chuyên môn cho lực lượng 

tham gia phòng, chống bệnh Dại của cơ sở. 

- Báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng, quý về UBND huyện và Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh động vật (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT). 

3. Trung tâm Y tế  

Phối hợp với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan; các UBND xã, thị 

trấn điều tra, xử lý ổ dịch, lấy mẫu bệnh phẩm đối với trường hợp người bị chó nghi 

mắc bệnh Dại cắn để xét nghiệm; vận động người bị chó, mèo cắn hoặc tiếp xúc với 

chó, mèo nghi mắc bệnh Dại đến cơ sở y tế gần nhất để khám và tư vấn tiêm vắc xin 

phòng bệnh Dại. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Truyền thông - Văn hóa 

Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người 

dân nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống bệnh Dại; sự nguy hiểm và các 

biện pháp tròng, tránh bệnh Dại để người dân thực hiện nhằm giảm đến mức thấp 

nhất số người tử vong do bệnh Dại gây ra. 

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Xem xét cân đối nguồn ngân sách dự phòng để cấp bổ sung kinh phí cho 

UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Dại trong trường 

hợp nguồn dự phòng ngân sách xã, thị trấn vượt quá khả năng chi trả. 



 

6. Các UBND xã, thị trấn 

- Duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật; tổ chức 

rà soát, thống kê số lượng chó nuôi và số hộ nuôi chó, lập sổ quản lý chó nuôi trên 

địa bàn; tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho chó.  

- Đối với thị trấn Bắc Yên cần quy định cụ thể việc bắt giữ chó thả rông nơi 

công cộng, thành lập đội chuyên trách bắt chó thả rông và động vật mắc bệnh, nghi 

mắc bệnh Dại trên địa bàn đang có dịch. 

- Phối hợp với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt 

công tác phòng, chống dịch bệnh Dại trên địa bàn. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai các biện pháp ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp 

đối với bệnh Dại trên địa bàn huyện năm 2021 của UBND huyện Bắc Yên./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 
- Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh;  
- Đ/c Chủ tịch UBND huyện; 
- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan; 
- Các UBND xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, PNN&PTNT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Trịnh Thị Phượng 
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