
U( BAN NHAN DAN 
THI xA CI'A LO 

So: /UBND- CNTY 
V/v: tQ.p trung trin khai cac 
giãi pháp phông, chông 
bnh Di Dng vet. 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Ti do - Hnh phñc 

Ct'a /6, ngày tháng nám 2020 

KInh gui: - Chü tjch UBND các phiing; 

- Thu trithng các phông, ban, ngành, dan vj cap thj lien quan. 

Bnh Dai  dng v.t là bnh truyn nhim cp tmnh cho nhiu loài gia süc và 
nguôri. Bnh Dai  gay ra nhüng cái cht rt thuang tam cho Ca dng vt và con 
nguYi. 

Tr du näm 2020 den nay trên dja bàn tinh xây ra 05 trthng hgp tü vong 
do bnh Dui tii 04 huyn (QuS' Châu, Thanh Chuang, K San và Yen Thành); s 
nguñ phâi di diu trj dir phông bnh Dti do chó cn 4 tháng du näm 2020 len 
tri 3.308 ngui. Nguyen nhân: 

- Mt s chInh quyên dja phuang cp xã chu'a quan tam dung mirc dn 
cong tác tiêm phông vc xin Dai  cho chó mèo. 

- TInh tr1ng chó thà rOng con ph bin dc bit vüng nông thôn, min 
nui. 

- Các dja phuang chua áp diing nghiêm các bin pháp xü l vi phm hành 
chInh di vói các triRvng hçp vi phm theo Nghj djnh s 90/201 7/ND-CP ngày 
3 1/7/2017 cüa ChInh phü; Ké hoch s 708/KH-UBND ngày 29/11/2017 cüa 
UBND tinh Ngh An v thirc hin Chuang trInh quc gia khng ch và tin tói 
loti trü bnh Dai  trên dja bàn tinh Ngh An giai domn 2018-2021. 

- COng tác tuyên truyn ph bin giáo dçic pháp 1ut v phông chng bnh 
Dti và vic ap diing các ch tài xu 1 vi phm quy djnh ye tiêm phông vàc xin 
Dai cho chó, v quán l cho nuôi chua duçc thirc hin thithng xuyên. 

Thrc hin COng van s 3638/UBNII-NN ngày 12/6/2020 cüa UBND tinh 
Ngh An V tp trung trin khai các giái pháp phông chông bnh Dti dng vt 
có hiu qua. UBND thj xã yêu cu Thu tru'ng các phông, ban, ngành, dan vj cp 
th lien quan, UBND các phu&ng, thirc hin nghiem tüc mt s ni dung sau: 

1. Chü tjch UBND các phu'ông: 

Tp trung chi dto, t chtirc tiêm vc xin phOng bnh cho dan dan gia süc, 

gia cm dat  80% tng dan, chó mèo dat  70% tng dan; Nh&ng phuông chua t 

chüc tiem phông chua dat  cn triên khai tiem phOng b sung ngay. 
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- Thng kê, rà soát s luo'ng chó nuôi trén dja bàn, 1p s quán 1 chó nuôi, 
ghi chép dy dü, Cu th tmg ho nuôi chó cüa tiimg khi; s 1uçng chó nuôi, ngày, 
tháng, nãm, tiêm phông vAc xin Dai  (mdi nãm mói con chó chi tiêm phông m5t 
mW vc xinphông bnh Dcii). 

- Thành ltp các t, di chuyên trách d bat, xir 1 chó thâ rông và dng vt 
mc bnh Dai,  có du hiu mc bnh Dai.  Nâng cao nàng 1rc chuyên mon trong 
cong tác phông chng bênh dai  cho can b thi y, y t& t di bt chó: k náng 
quán 1 dan chó; diu tra, giám sat bnh; k näng tuyên truyn; k näng tuyn 
thông; k5 thut xir 1 các vt thuung do &5ng vt cáo, can; k5 näng bt chó... 

- Quy djnh ci th vic bt xir 1 chó thá rông noi cOng cong thuc dja bàn 
quán 1; có ch tài xr pht nghiêm d6i vi dM vói chü 4t nuOi không chp hành 
các quy dnh cüa Pháp 1utt. 

- Tang cithng giám sat, phát hin sm dng 4t mc bnh dai  hoc nghi 
mc bênh dai  báo cáo kjp thai vi Ca quan chuyên mOn (Trtm Chán nuOi — Thi 
y, Phông Y t, Trung tam Y t dir phông...) d xr 1. 

Chü tjch UBND phung phái chju hInh thtrc phê bInh truOc Chü tjch 
UBND thj xã nu có ngui chat vi bnh Dii trên dja bàn do tiêm phông vc xin 
Dai cho dan chó, mèo không dat  yêu cu theo quy djnh. 

2. Phông Kinh tê: 

TAng cuO'ng kirn tra, dOn dc, chi dao  cong tác tiêm vc xin phOng bnh 
cho dan vtt nuOi, tang hçip báo cáo UBND Thj xã. 

3. Phông Y t, Trung tam Y té thi xã: 

Phi hop vâi ngânh thi y diu tra djch t bnh Dai  trên dan vt nuOi tai  các 
dja bàn có lien quan vôi bnh nhân (nu co). Ph& hop vri chInh quyn dja 
phuang kim tra, xi:r phat, cm hành ngh chü'a bnh di v6i nhü'ng cá nhân dung 
thuc nam cha bnh Dai  cho nguèi khi bj chó Dai  can. 

4. Cong an thj xã: 

H trçY ca quan Thu y và các ngành có lien quan t chirc thirc hin cOng tác 
phông, chng bnh Dai  d bào dam an toàn cho nhân viên thirc hin nhim v và 
an ninh tt tir dja phuang. 

5. Tram Chán nuôi & Thu y thi xã: 

- PMi hop vii các phông, ban, ngành, dan vj lien quan tAng cuxng cOng 
tác kim tra, kim soát vn chuyn, buôn ban, gi& m chó, rnèo theo quy djnh; 
ngAn chAn trit d vic vn chuyn chó mèo khOng rO ngun gc, xu 1 nghiêm 
các trithng hop vi phm. 

- Chun bj d.y dü vc xin dáp img dñ nhu c.0 tiêm phông 
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- Phân cong can b, viên chirc phi trách các phuông thumg xuyên xuông 
dja bàn don dc, giám sat, chi dao  cong tác tiêm phông, nhi)ng phixng nào chua 
tiêm phông hoc tiêm phông dat tT 1 thp cn tham muu giái pháp d nâng cao 
tT 1 tiêm phông. 

6. Phông Van hóa, Trung tam Van hóa TT & TT thj xã: 

PMi hçp vói các phông, ban, ngành, dan vj lien quan tang cuà'ng cong tác 
thông tin tuyên truyn trên các phuang tin thông tin dai  chñng v sr nguy him 
cüa bnh Dai,  các bin pháp phông chng d nguô'i dan tir giác phát hin, báo cáo 
djch và tIch c1rc tham gia phông, chng bnh Dai. 

7. 1Ji vó'i chü vt nuôi: 

+ NuOi chó phái däng k vói UBND phu'&ng; thuàng xuyên xich hoic giü 
chó trong khuôn viên gia dInh dam bão v sinh rnôi trurng. khi dua chó ra nai 
cong cong phâi có xich, r mOm có ngui dat. Chtp hành tiêm vc xin phông 
bênh dai cho dan chó mèo nuOi. 

+ Khi phát hin thy chó có biu hin khác thuàng: Bng trO nên hung di), 
cáo can, sq nuâc, sq gió, sq ánh sang, ham tr, tu len trng hi, cn ngthi hay 
dng vt khác thI chU 4t nuôi phái cách ly và báo ngay vi UBND phtthng, 
Tram Chàn nuôi và Thu y th xã dê kjp thi xir 1. 

+ Chü nuOi chó không chp hành các quy djnh cUa 1u.t thu y, Thông tu s: 
07/2016/TT-BNNIPTNT sê bj x1r phat vi pham hành chInh trong linh v1rc thñ y, 
chju mi chi phi trong truông hq chó thá rông bj bt giU, tiêu hüy chó vâ phãi bi 
thu?mg 4t ch& cho nguôi bj hai  nu d chó mèo can, cao ngu?i theo quy djnh 
cUa pháp 1ut. 

UBND thj xa Cira Là yêu cu Trithng các phOng, ban, ngành, dan vj cp 
thj lien quan, Chü tch UBND các phuO'ng thirc khn truo'ng thirc hin dng b, 
hiu qua cao các ni dung trên. Trong qua trInh thirc hin có gI vuó'ng rnc báo 
cáo v phàng Kinh t d tng hqp trInh UBND th xâ giái quyt./. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT.CHU T!CH 

PHO CHU TfCH 

VO Van Hung 

Noi nhân: 
- So NN & PTNT (b/c); 
- Chi cc Chän nuoi & ThO y Ngh An (b/c); 
- TT Thj uS' - HDND thi xã (b/c); 
- ChO tjch, các PCT UBND thj xã (b/c); 
- Các phOng, ban, nganh lien quan (T/h); 
- UBND các phung( T/h); 
- Urn VT, KT. 
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