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BÁO CÁO 

Công tác phòng, chống dịch bệnh Dại chó, mèo trên địa bàn  

huyện Krông Nô 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Krông Nô tại Giấy mời số 

139/GM-UBND, ngày 15/8/2022. Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp báo 

cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Dại chó, mèo trên địa 

bàn huyện trong thời gian qua như sau: 

1. Tình hình dịch bệnh Dại 

Từ ngày 08/06/2022 đến ngày 15/8/2022 trên địa bàn xã Nam Đà ghi 

nhận 04 trường hợp chó bị bệnh Dại và 01 trường hợp nghi ngờ (đã lấy mẫu và 

đang chờ kết quả xét nghiệm), cụ thể: Thôn Nam Nghĩa 03 trường hợp gồm 01 

trường hợp chó nuôi của hộ ông Trần Xuân Thủy (có kết quả xét nghiệm dương 

tính ngày 08/6/2022), 01 trường hợp chó lang thang tại khu vực chợ Nam Đà 

không xác định được chủ nuôi (có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 

05/7/2022) và 01 trường hợp chó nuôi của hộ ông Huỳnh Văn Nam (có kết quả 

xét nghiệm dương tính ngày 13/8/2022); Thôn Nam Sơn là 01 trường hợp chó 

nuôi của hộ ông Trần Quốc Bảo (có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 

21/7/2022) và 01 trường hợp đang nghi ngờ chó bị bệnh Dại tại thôn Nam 

Cường của hộ ông Huỳnh Đăng Ngô. Đã tiến hành tiêu hủy 04 con chó bị bệnh 

trên. Đàn chó có nguy cơ mắc bệnh Dại tại 04 ổ dịch nêu trên là 11 con, trong đó 

01 con đã được tiêm phòng (chó nuôi của hộ ông Trần Xuân Thủy), số con còn 

lại chưa được tiêm phòng và chưa xác định được tình trạng bệnh của chúng. 

Theo biên bản xác minh vụ việc ngày 21/7/2022 của UBND xã Nam Đà: 

Cho thấy ông Trần Quốc Bảo đã bán 08 con chó con này cho ông Nguyễn Văn 

Tín là người chuyên mua bán chó con trước cổng chợ Nam Đà, vào khoảng 

07h00 ngày 19/7/2022, sau khi mua, ông Tín đã bán lại cho những người khác 

không xác định được danh tính và địa chỉ người mua chó trong ngày 19/7/2022. 

Qua tìm kiếm và xác minh trên địa bàn xã Nam Đà và các xã, thị trấn khác từ 

ngày 21/7/2022 đến ngày 15/8/2022 vẫn chưa tìm thấy 08 con chó con nêu trên. 

Theo biên bản làm việc ngày 13/8/2022 của Trung tâm dịch vụ kỹ thuật 

nông nghiệp với hộ gia đình ông Huỳnh Văn Nam, theo lời khai của chủ hộ thì 

tổng đàn 03 con, trong đó có 01 con chó mẹ (đã chết) và 02 con chó con; tuy 

nhiên tại thời điểm kiểm tra thì chưa tìm thấy 02 con chó con trên. 

Ngày 22/07/2022 Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Nông nghiệp phối hợp với 

chi cục Thú y vùng V, Chi cục Phát triển Nông nghiệp tỉnh Đăk Nông lấy 08 

mẫu giám sát vi rút Dại chó tại thị trấn Đắk Mâm 04 mẫu, xã Nam Đà và xã Đắk 



Sôr mỗi xã 02 mẫu, kết quả 08/08 mẫu giám sát trên đều âm tính với vi rút bệnh 

Dại chó. 

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật 

2.1 Công tác tiêm phòng 

Trước khi tiêm phòng, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, 

UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác thống kê tổng đàn chó, mèo trên địa 

bàn phục vụ công tác tiêm phòng, kết quả ghi nhận trên địa bàn huyện hiện có 

19.951 con chó, mèo. 

Căn cứ Kế hoạch số 165/KH-UBND, ngày 15/6/2022 của UBND huyện 

Krông Nô, 12/12 xã, thị trấn đã ban hành kế hoạch triển khai công tác tiêm 

phòng vắc xin Dại chó, mèo. Thời gian triển khai tiêm phòng từ ngày 14/6/2022 

đến ngày 14/7/2022, đến thời điểm hiện tại tổng số chó, mèo đã được tiêm 

phòng là 1.788 con, đạt 9% tỷ lệ tiêm phòng so với tổng đàn thực tế. 

2.2 Công tác tiêu độc khử trùng 

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện đã triển khai thực hiện  02 đợt tiêu độc khử trùng gồm: tiêu độc khử trùng 

đợt trước trong và sau tết nguyên đán năm 2022 và tháng vệ sinh tiêu độc khử 

trùng đợt 2 năm 2022. Tổng số hoá chất đã được cấp phát và thực hiện là 800 lít, 

tiêu độc tại 5016 điểm chăn nuôi nhỏ lẻ, khu công cộng đường làng, ngõ xóm tại 

90 thôn, buôn, bon trên địa bàn huyện. 

Tiếp nhận 120 lít hóa chất tiêu độc từ chi cục Phát triển Nông nghiệp tỉnh 

để triển khai công tác phòng chống bệnh Dại. Đã cấp phát cho UBND xã Nam 

Đà 36 lít hóa chất thực hiện công tác tiêu độc tại các ổ dịch, khu vực chợ và các 

hộ nuôi chó, mèo.  

2.3. Các biện pháp phòng, chống đã áp dụng 

Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Nông nghiệp phối hợp với UBND xã Nam 

Đà, trung tâm y tế huyện, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện 

thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh dại như sau: 

- Tiến hành tiêu huỷ bằng hình thức chôn lấp xác các con chó chết do bị 

bệnh dại tại rẫy cà phê của các hộ gia đình, tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực 

hố chôn, phương tiện vận chuyển và xung quanh hố chôn. 

- Tiến hành phun thuốc tiêu độc khử trùng toàn bộ nơi nuôi nhốt chó, 

xung quanh khu vực nhà ở, chợ…nơi các trường hợp chó mắc bệnh dại. 

- Yêu cầu các hộ gia đình có chó bị dại và những người bị chó dại cắn đến 

trạm y tế xã Nam Đà hoặc Trung tâm Y tế huyện khai báo để được hướng dẫn 

các biện pháp phòng chống bệnh lây từ động vật qua người. 

- Trung tâm Phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông 

huyện, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng áp dụng các biện pháp phòng chống dịch cho người dân biết chủ động 

phòng chống. 



- Phối hợp với UBND xã Nam Đà tiếp tục xác minh thông tin những 

trường hợp bị cắn hoặc có tiếp xúc với con chó mắc bệnh dại. 

- Trung tâm đã ban hành thông báo khẩn số 08/TBK-TTNN, ngày 

21/07/2022 thông báo khẩn tình hình dại chó trên địa bàn huyện cho những hộ 

đã mua 08 con chó của ông Trần Quốc Bảo do ông Nguyễn Văn Tín bán ở chợ 

sáng Nam Đà thì báo ngay cho chính quyền địa phương, thú y các xã thị trấn 

hoặc báo cho trung tâm để được hướng dẫn các biện pháp phòng chống bệnh dại 

chó, mèo theo quy định. 

- Yêu cầu các hộ nuôi chó, mèo ký cam kết quản lý đàn chó, mèo của hộ 

gia đình. Kiểm soát chặt chẽ việc trao đổi, buôn bán, kinh doanh chó, mèo nuôi 

và các cơ sở giết mổ, kinh doanh, buôn bán thịt chó, mèo. Nghiêm cấm các 

trường hợp buôn bán, kinh doanh chó, mèo mắc bệnh, chết và vứt xác chó, mèo 

mắc bệnh, chết ra môi trường. Trường hợp các cá nhân, tổ chức không chấp 

hành các biện pháp phòng, chống bệnh Dại thì tiến hành xử phạt vi phạm hành 

chính theo quy định tại Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính 

phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y. 

- Thành lập các điểm tiêm phòng dịch vụ vắc xin Dại chó mèo tại 12/12 

xã, thị trấn Đắk Mâm (tại nhà của nhân viên thú y xã, thị trấn) và thông báo rộng 

rãi trên loa đài cho người nuôi chó nắm điểm tiêm phòng và giá tiêm phòng để 

người dân chủ động đưa chó, mèo đến tiêm phòng dại.  

3. Nhận định tình hình dịch bệnh dại chó trong thời gian tới 

Hiện tại trên địa bàn huyện có khoảng 14.636 hộ nuôi chó, mèo, tổng đàn 

chó mèo tại các xã, thị trấn khoảng 19.951 con. Riêng xã Nam Đà có khoảng 

1.963 hộ nuôi chó, mèo với tổng đàn khoảng 2.534 con, cụ thể theo bảng sau: 

TT Xã, thị trấn 

Số hộ 

nuôi chó, 

mèo 

Tổng đàn 

(con) 

Số lượng 

vắc xin 

tiêm được 

Tỷ lệ 

% 

Ghi 

chú 

1 Xã Buôn Choah 443 546 135 25  

2 Xã Đắk Drô 1.539 1.892 186 10  

3 TT Đắk Mâm 1.439 2.017 181 9  

4 Xã Đắk Nang 623 963 72 7  

5 Xã Đức Xuyên 825 1.214 72 6  

6 Xã Nâm Ndir 1.487 1.965 218 11  

7 Xã Nâm Nung 1.638 2.127 271 13  

8 Xã Quảng Phú 1.489 2.219 250 11  

9 Xã Đắk Sôr 1.129 1.569 90 6  

10 Xã Nam Đà 1.963 2.534 140 6  

11 Xã Nam Xuân 1.327 1.942 101 5  



12 Xã Tân Thành 734 963 72 7  

TỔNG 14.636 19.951 1.788 9  

Tình hình dịch bệnh Dại chó xảy ra trên địa bàn xã Nam Đà còn diễn biến 

rất phức tạp. Ca bệnh Dại chó đầu tiên xuất hiện ngày 08/6/2022, ca thứ 2 ngày 

05/7/2022, ca thứ 3 ngày 21/7/2022, ca thứ 4 ngày 13/8/2022. Các ca bệnh Dại 

này đều được phát hiện cách nhau chưa đến 30 ngày, riêng ca bệnh thứ 2 đến ca 

bệnh thứ 3 cách nhau chưa đến 21 ngày. Chùm ca bệnh ở các hộ và các thôn gần 

nhau nên tiềm ẩn nguy cơ ủ bệnh và lây lan dịch bệnh. 

4. Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất 

4.1. Khó khăn, vướng mắc 

Công tác tiêm phòng vắc xin Dại chó, mèo thực hiện theo hình thức xã 

hội hóa, ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ tiêm phòng cho chó mèo của đối tượng 

hộ nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ nên tỷ lệ tiêm phòng thấp, 

không đảm bảo hiệu quả bảo hộ vắc xin. 

Đa số các hộ dân nuôi chó theo hình thức thả rông, khó cố định chó trong 

lúc tiêm phòng. 

4.2. Kiến nghị, đề xuất 

Đề nghị UBND xã Nam Đà khẩn trương rà soát, thống kê lại tổng đàn 

chó, mèo của các hộ dân trên địa bàn xã để phục vụ công tác tiêm phòng vắc xin 

Dại. 

Đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí mua vắc xin, vật tư, trang thiết bị cần 

thiết để phòng, chống bệnh Dại trong trường hợp khẩn cấp theo quy định tại 

khoản 2 Mục III của Chương trình phòng, chống bệnh Dại giai đoạn 2022-2030 

ban hành kèm theo Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2021 

của Thủ tướng Chính phủ. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh Dại chó, mèo trên địa bàn của Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp 

huyện Krông Nô./. 

Nơi nhận: 
- UBND huyện; 

- PGĐ Trung tâm; 

- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Huỳnh Thiện Vĩnh 
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