
 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /BNN-TY 

V/v góp ý dự thảo Chương trình 

quốc gia phòng, chống bệnh Dại, 

giai đoạn 2022 - 2030 

Hà Nội, ngày        tháng       năm  

                                      

   Kính gửi:  

- Các Bộ: Y tế, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào 

tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ;  

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

 

Thực hiện Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 13/02/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt “Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh 

Dại giai đoạn 2017 - 2021” (gọi tắt là Chương trình quốc gia 2017 - 2021), Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) đã chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chỉ đạo tổ chức 

triển khai đầy đủ các nội dung và tổng kết Chương trình quốc gia 2017-2021. 

Nhằm chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình quốc gia 2017 - 

2021 (dự kiến vào cuối tháng 9/2021), đồng thời hoàn thiện dự thảo “Chương 

trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022 - 2030” bảo đảm hiệu 

quả, khả thi, phù hợp với thực tiễn, hội nhập quốc tế để trình Thủ tướng Chính 

phủ xem xét, phê duyệt, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị các Quý Bộ, Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu và góp ý các dự 

thảo “Báo cáo tổng kết Chương trình quốc gia 2017 - 2021” và “Chương trình 

quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022 - 2030” được gửi kèm.  

Văn bản góp ý gửi về Bộ Nông nghiệp và PTNT (Cục Thú y, theo địa chỉ 

E-mail: dichte.dah@gmail.com) trước ngày 15/9/2021 để tổng hợp, hoàn thiện, 

báo cáo Thủ tướng Chính phủ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c);  

- Văn phòng Chính phủ; 

- Tổ công tác xây dựng CQTG về bệnh Dại (để t/h); 

- Sở NN&PTNT, Cơ quan QLCN thú y các tỉnh, TP (để t/h); 

- Lưu: VT, TY.  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

 

Phùng Đức Tiến 
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