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Số:              /UBND-NNPTNT 
V/v tăng cường tuyên truyền công tác 

phòng, chống dịch bệnh Dại động vật 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đoan Hùng, ngày     tháng 10 năm 2022 

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

      

Thực hiện Văn bản số 1658/SNN-CNTY ngày 17/10/2022 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh 

Dại động vật. Để nâng cao nhận thức của người dân về nguy cơ, tính chất nguy 

hiểm và  hạn chế số người tử vong do dịch bệnh Dại gây ra; UBND huyện Đoan 

Hùng yêu cầu: 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Chăn nuôi và Thú y 

Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện tiêm phòng vắc-

xin cho đàn vật nuôi đợt 2 năm 2022 trong đó chú trọng tiêm phòng vắc-xin Dại 

và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên động vật. 

2. Trung tâm Văn hoá - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân được 

biết, tập trung tuyên truyền cao điểm trong thời gian huyện triển khai tiêm 

phòng vắc-xin cho đàn vật nuôi đợt 2 năm 2022 cùng với các biện pháp phòng, 

chống để nâng cao nhận thức trong cộng đồng đẩy lùi bệnh Dại hiệu quả (có 

hướng dẫn gửi kèm). 

3. UBND các xã, thị trấn 

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác tiêm phòng vắc-xin cho đàn vật nuôi 

đợt 2 năm 2022 đảm bảo tiến độ và tỷ lệ bảo hộ theo yêu cầu. Phối hợp với Trung 

tâm Văn hoá - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện đẩy mạnh công tác 

thông tin về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh Dại để người dân biết chủ động 

thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh Dại. 

- Yêu cầu hộ nuôi chó, mèo, chấp hành nghiêm túc việc tiêm vắc-xin 

phòng bệnh Dại cho chó, mèo nuôi. Thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung 

cho chó, mèo nuôi.  

4. Đề nghị Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện 

Tăng cường tuyên truyền vận động các đoàn viên, hội viên, cộng đồng 

dân cư thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dại động vật; khi 

phát hiện hoặc nhận được thông tin về các trường hợp người bị chó cắn, phải 
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báo ngay cho chính quyền địa phương và nhân viên Y tế nơi gần nhất để được 

hướng dẫn, tư vấn điều trị dự phòng. 

UBND huyện Đoan Hùng yêu cầu các phòng, đơn vị và UBND các xã, thị 

trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện (Ô. Lương); 

- CPVP;  

- Phòng NN&PTNT;  

- Trung tâm VH-TT-DL & TT (t/h); 

- Trạm CN&TY (t/h); 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Lương 
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