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V/v triển khai một số nội dung liên quan
đến công tác nuôi chó, mèo thả rông và
các giải pháp phòng, chống bệnh dại ở
động vật.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, phường
Thực hiện Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh
Quảng Nam về việc Ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh
Quảng Nam, giai đoạn 2022 – 2030; Quyết định số 1528/QĐ – UBND ngày
12/4/2022 của UBND thành phố Tam Kỳ về việc ban hành Kế hoạch phòng,
chống bệnh Dại trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, giai đoạn 2022 – 2030, Nay
UBND thành phố chỉ đạo các xã, phường thực hiện một số nội dung sau:
- Tổng hợp số lượng tổng đàn chó mèo nuôi và đăng ký số lượng vắc vin
phòng bệnh dại gửi về phòng Kinh tế và Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp thành
phố trước ngày 30/4/2022. Tổ chức thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi và
cập nhật tổng đàn hàng quý trên địa bàn theo đúng quy định của Luật Chăn nuôi.
- Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng bệnh dại động vật. Thường xuyên rà soát,
tiêm phòng bổ sung, để đảm bảo miễn dịch quần thể đàn chó, mèo nuôi.
- Yêu cầu các hộ nuôi chó, mèo ký cam kết thực hiện nghiêm túc việc
khai báo, đăng ký quản lý chó, mèo nuôi, tiêm vắc xin dại chó, mèo nuôi; tuân
thủ việc đeo rọ mõm khi dắt chó, mèo ra đường, nơi công cộng; thường xuyên rà
soát, tiêm phòng bổ sung cho chó, mèo nuôi đúng theo quy định.
- Theo thẩm quyền thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đúng theo quy
định của Nghị định số 90/2017/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực thú y.
Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương thực hiện các nội
dung nêu trên và thường xuyên báo cáo về UBND thành phố (qua Phòng Kinh
tế) để theo dõi, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- C, PCVP, CVTH;
- Lưu: VT, KT, (Bi).
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