
UBND HUYỆN ĐẠI LỘC
 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh
V/v tập trung chỉ đạo phòng,

chống bệnh Dại

Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, 
TH&THCS.

Căn cứ Công văn số 535/UBND-NN&PTNT ngày 20/02/2023 của UBND 
huyện Đại Lộc về việc tập trung chỉ đạo phòng chống bệnh Dại, Phòng GDĐT 
huyện Đại Lộc yêu cầu:

1. Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện tăng cường tuyên truyền 
các biện pháp phòng, chống bệnh Dại đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học 
sinh bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp về nguy cơ, tác hại của bệnh Dại 
và các biện pháp phòng, chống bệnh Dại theo Phụ lục 15 Hướng dẫn phòng 
chống dẫn phòng chống bệnh dại động vật (Ban hành kèm theo Thông tư số 
07/2016/TT- BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) .

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
Dại theo quy định của Luật Thú y, Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 
12/5/2022 của UBND huyện Đại Lộc về ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh 
Dại trên địa huyện giai đoạn 2022-2030.

2. Lưu ý không nuôi giữ chó, mèo trong trường học, thực hiện tốt công tác 
bảo vệ, tường rào, cổng ngõ khuôn viên trường ngăn không cho chó hoặc gia súc 
khác vào sân trường gây nguy hiểm đến tính mạng của cán bộ, giáo viên, nhân 
viên và học sinh nhà trường.

3. Phối hợp với UBND xã, thị trấn tại địa phương, tham mưu Ủy ban nhân 
dân và Ban Chỉ đạo xã, thị trấn tổ chức, triển khai thực hiện công tác phòng, 
chống bệnh Dại chó, mèo trên địa bàn. Theo dõi tình hình, kịp thời nắm bắt 
những thông tin và báo cáo đầy đủ tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống 
dịch bệnh về Phòng GDĐT huyện (qua bộ phận Văn phòng).

Yêu cầu Hiệu trưởng các trường học khẩn trương triển khai thực hiện./.
(Kèm theo Công văn này: Công văn số 535/UBND-NN&PTNT ngày 20/02/2023 của 

UBND huyện Đại Lộc; Công văn số 4049/UBND-NN&PTNT ngày 22/9/2022 của UBND 
huyện Đại Lộc; Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 của UBND huyện Đại Lộc; 
Phụ lục 15 Hướng dẫn phòng chống dẫn phòng chống bệnh dại động vật Ban hành kèm theo 
Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

        TRƯỞNG PHÒNG

      #ChuKyLanhDao
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