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

Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại 

trừ bệnh Dại, giai đoạn 2017 - 2021” (sau đây gọi tắt là Chương trình quốc gia), 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ tóm 

tắt kết quả tổ chức triển khai thực hiện Chương trình quốc gia như sau:  

I. TÓM TẮT KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA 

Từ năm 2017 đến tháng 10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt và chỉ 

đạo tổ chức triển khai Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại. Kết quả: (i) 

Mặc dù cả nước ghi nhận 378 người tử vong vì bệnh Dại tại 52/63 tỉnh, thành phố, 

nhưng trung bình giảm 14 trường hợp người tử vong/năm so với giai đoạn trước 

năm 2017; (ii) Có 23/63 (37%) tỉnh, thành phố không ghi nhận ca mắc bệnh Dại 

trên người liên tiếp trong 2 năm 2020 - 2021; (iii) Có trên 2,5 triệu người phơi 

nhiễm với bệnh Dại và đã tự giác đi điều trị dự phòng, cho thấy nhận thức và thay 

đổi hành vi phòng, chống bệnh Dại đã được tăng lên; (iv) Công tác thống kê, quản 

lý đàn chó, mèo đã cơ bản được thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố với tổng đàn vào 

tháng 10/2021 là hơn 7,5 triệu con chó, nuôi tại 4,9 triệu hộ gia đình, tuy nhiên, 

số liệu chưa được cập nhật thường xuyên, liên tục; tình trạng chó chạy rông, cắn 

người trọng thương, cắn chết người còn khá phổ biến; (v) Tỷ lệ đàn chó được tiêm 

vắc xin Dại tăng từ 38,5% lên 49,2%, nhưng chưa đạt mức yêu cầu tối thiểu trên 

70% để kiểm soát được bệnh Dại; (vi) Năng lực giám sát, kiểm soát bệnh Dại trên 

động vật đã được tăng cường đáng kể, bệnh Dại trên động vật chỉ xảy ra rải rác 

tại một số địa phương, không theo mùa vụ, không xảy ra thành dịch diện rộng, cả 

nước đã xử lý trên 15.000 trường hợp chó nghi mắc bệnh Dại tại 41 tỉnh, thành 

phố; (vii) Xây dựng thành công Thành phố Hồ Chí Minh, 13 quận/huyện (gồm có 

04 quận của Hà Nội, 06 quận của Đà Nẵng, 1 thành phố của Bình Dương, 2 đơn 

vị cấp huyện của Bà Rịa - Vũng Tàu) và 24 xã của 05 tỉnh đạt tiêu chuẩn an toàn 

dịch bệnh (ATDB) đối với bệnh Dại; (viii) Được cộng đồng quốc tế, nhất là các 
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tổ chức quốc tế (WHO, OIE, FAO) và các nước đánh giá cao, hỗ trợ cả về kỹ thuật 

và tài chính (kết quả chi tiết được báo cáo tại Phụ lục đính kèm). 

Nhận xét: Do các mục tiêu cụ thể của Chương trình quốc gia giai đoạn 2017 

- 2021 đặt ra quá cao, trong khi điều kiện thực tiễn, nhận thức của cộng đồng, nhất 

là chủ nuôi chó còn nhiều hạn chế; thiếu sự quan tâm, chỉ đạo của chính quyền 

các cấp, việc đầu tư chưa thỏa đáng cùng với sự thay đổi của hệ thống thú y các 

cấp, tác động mạnh mẽ của đại dịch COVID -19 nên việc tổ chức triển khai gặp 

nhiều khó khăn, chưa thực sự đạt được hiệu quả như mong đợi. 

II. NGUYÊN NHÂN, KHÓ KHĂN, TỒN TẠI 

Một số nguyên nhân chính: (i) Công tác quản lý đàn chó của chính quyền  

một số địa phương còn lỏng lẻo, chưa tốt, chính quyền địa phương chưa chỉ đạo 

đầy đủ các ban ngành phối hợp thực hiện, người nuôi chó không chấp hành việc 

đăng ký, nuôi nhốt chó, tình trạng chó thả rông phổ biến dẫn đến cắn nhiều người 

trọng thương, cắn chết người; (ii) Hầu hết các địa phương chưa thành lập các đội 

chuyên trách để bắt chó thả rông, xử lý động vật nghi mắc bệnh Dại; (iii) Việc 

tiêm vắc xin Dại cho chó đạt tỷ lệ thấp hơn so với mục tiêu Chương trình đặt ra, 

số lượng chó được tiêm phòng chủ yếu theo kế hoạch hàng năm của địa phương, 

thấp hơn tổng đàn chó thực có (nhiều địa phương tỷ lệ tiêm vắc xin đạt dưới 30%); 

(iv) Việc áp dụng các chế tài xử lý vi phạm quy định về quản lý chó nuôi, về tiêm 

phòng vắc xin Dại cho chó chưa được thực hiện nghiêm theo quy định; (v) Công 

tác thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống bệnh Dại còn hạn 

chế; (vi) Vi rút Dại được phát hiện (ca tử vong trên người) và tồn tại ở trung bình 

gần 50% số địa phương (30 tỉnh, thành phố); (vii) Công tác giám sát phát hiện chó 

nghi mắc bệnh Dại còn hạn chế tại một số địa phương; (viii) Hầu hết các địa 

phương chưa quan tâm tổ chức xây dựng cơ sở, vùng an toàn bệnh Dại; (ix) Nhận 

thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, khi bị chó, mèo cắn không khai báo, 

điều trị dự phòng mà tin vào các thầy mo, thầy lang ở địa phương; (x) Hệ thống 

tổ chức ngành Thú y thay đổi, nhất là tuyến cơ sở chưa được kiện toàn, việc chỉ 

đạo chuyên môn từ tỉnh đến cơ sở gặp khó khăn; việc tổng hợp báo cáo, nắm bắt 

thông tin về dịch bệnh Dại động vật chưa kịp thời, không thực hiện được; việc 

phối hợp giữa lực lượng thú y cấp huyện, cấp xã với cơ quan y tế dự phòng cùng 

cấp có lúc, có nơi còn chưa hiệu quả; (xi) Quy chế đấu thầu vắc xin Dại dẫn đến 

hạn chế các đơn vị công lập mua vắc xin để cung cấp dịch vụ tiêm chủng cho 

người dân cần được điều trị dự phòng khẩn cấp bệnh Dại. 
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III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Trong giai đoạn 2017 - 2021, mặc dù bệnh Dại đã được kiểm soát tốt hơn 

giai đoạn trước, nhưng trung bình mỗi năm có 76 người tử vong vì bệnh Dại; số 

lượng người bị chó, mèo cắn trên 500.000 người buộc phải điều trị dự phòng, gây 

tổn thất lớn về sức khỏe, tính mạng và kinh tế khoảng hơn 3.800 tỷ đồng; giám 

sát phát hiện vi rút Dại còn lưu hành tương đối cao ở động vật; số người tử vong 

do bệnh Dại giảm ở các tỉnh nguy cơ cao nhưng lại có xu hướng gia tăng ở các 

tỉnh nguy cơ thấp và xuất hiện ở một số tỉnh mới. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt “Chương 

trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022 - 2030” để làm cơ sở tổ 

chức thực hiện trong thời gian tới, đồng thời phù hợp với Chiến lược kiểm soát 

bệnh Dại đến năm 2030 của thế giới và các nước Đông Nam Á. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính báo cáo Thủ tướng./. 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: Y tế, TC, KH&ĐT, TT&TT, GD&ĐT; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Cục Thú y và các đơn vị thuộc Cục; 

- Sở NN&PTNT, Chi cục CN&TY các tỉnh, TP; 

- Lưu: VT, TY. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Phùng Đức Tiến 

 



 

Phụ Lục I: 

BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA 

KHỐNG CHẾ, TIẾN TỚI LOẠI TRỪ BỆNH DẠI, GIAI ĐOẠN 2017 - 2021 

(Kèm theo Công văn số       /BNN-TY ngày     / 11/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) 

 

I. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA 

GIAI ĐOẠN 2017 - 2021 

Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 13/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình quốc gia bao gồm các nội dung chính sau đây: 

1. Mục tiêu chung 

Khống chế bệnh Dại trên đàn chó nuôi và trên người vào năm 2021 nhằm 

tiến tới loại trừ bệnh Dại. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Trên 95% số xã, phường, thị trấn lập được danh sách hộ nuôi chó. 

- Tỷ lệ chó nuôi được tiêm vắc xin Dại đạt trên 85% tổng đàn. 

- Trên 70% số tỉnh không có ca bệnh Dại trên chó trong 02 năm liên tiếp. 

- Giảm 60% số tỉnh nguy cơ cao bệnh Dại trên người.  

- Giảm 60% số người tử vong vì bệnh Dại vào năm 2021 so với số ca mắc 

bệnh Dại trung bình giai đoạn 2011 - 2015. 

3. Các giải pháp chủ yếu 

Chương trình quốc gia có 12 nhóm giải pháp chủ yếu, được liệt kê như sau: 

- Quản lý chó nuôi; 

- Tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó; 

- Điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho người bị chó cắn; 

- Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách của Nhà nước; 

- Thông tin, tuyên truyền; 

- Nâng cao năng lực của hệ thống giám sát bệnh Dại; 

- Điều tra và xử lý ổ dịch Dại trên động vật; 

- Nâng cao năng lực chẩn đoán, xét nghiệm bệnh Dại; 

- Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển chó; 

- Nâng cao năng lực chuyên môn trong phòng, chống bệnh Dại; 
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- Xây dựng vùng an toàn bệnh Dại; 

- Nghiên cứu khoa học. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn bản chỉ đạo 

a) Văn bản của Thủ tướng Chính phủ 

Ngày 06/7/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg về 

việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại; theo đó, Thủ 

tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, 

thành phố tập trung triển khai phòng, chống bệnh Dại theo đúng nội dung của 

Chương trình quốc gia. 

b) Văn bản của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

- Ngày 24/4/2017, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định 

số 1537/QĐ-BNN-TY về việc phê duyệt Kế hoạch và Dự toán chi tiết hằng năm 

và 5 năm (2017 - 2021) để tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia. 

- Ngày 05/5/2017, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định 

số 1707/QĐ-BNN-TY thành lập Ban quản lý Chương trình quốc gia, bao gồm 20 

thành viên do Cục trưởng Cục Thú y làm Trưởng ban, Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo 

các phòng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục Thú y là thành viên. 

- Hằng năm, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản đề nghị Ủy ban 

nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo xây dựng, 

trình cấp có thẩm quyền của địa phương phê duyệt, bố trí kinh phí triển khai 

Chương trình quốc gia tại địa phương. Mặt khác, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã 

ban hành hàng chục chỉ thị, công điện, công văn để đôn đốc các địa phương tổ 

chức, phòng chống bệnh Dại. 

- Ngày 01/8/2019, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 

5474/BNN-TY gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ 

chức sơ kết Chương trình quốc gia. 

- Ngày 26/2/2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 

1177/BNN-TY gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc quán triệt, tổ chức triển 

khai kịp thời, đầy đủ và có hiệu quả các nội dung năm 2021 (năm cuối) của 

Chương trình quốc gia và Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

- Cục Thú y ban hành hàng chục văn bản hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp 

vụ phòng, chống bệnh Dại ở động vật. 
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c) Văn bản của Bộ Y tế 

- Bộ Y tế đã có các văn bản gửi UBND các tỉnh trọng điểm có nhiều ca tử 

vong trên người về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh 

Dại trên người. 

- Cục Y tế dự phòng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (cơ quan thường trực 

về phòng chống bệnh Dại trên người) ban hành hàng chục văn bản hướng dẫn về 

chuyên môn, nghiệp vụ giám sát điều trị dự phòng, vắc xin phòng, chống bệnh 

Dại hàng năm ở người. 

Danh mục các văn bản tại Phụ lục II. 

2. Hội nghị quán triệt, thống nhất thực hiện Chương trình quốc gia 

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia, Bộ Nông nghiệp 

và PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, các địa phương, các tổ chức quốc tế tổ 

chức 08 hội nghị, hội thảo quốc gia, quan trọng và tiêu biểu như sau: 

- Ngày 15/4/2017, Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Bộ Y tế tổ chức 

Hội thảo bàn giải pháp phòng, chống bệnh Dại và xây dựng kế hoạch triển khai 

Chương trình quốc gia. Tham dự có trên 100 đại biểu đến từ các cơ quan, tổ chức 

ở Trung ương, địa phương và các tổ chức quốc tế. 

- Ngày 18/4/2017, Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, 

UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình quốc 

gia, với sự tham dự của trên 200 đại biểu đến từ các Bộ, ngành, 63 tỉnh, thành phố 

và các quốc gia, tổ chức quốc tế tại Việt Nam như: Tổ chức Lương thực và Nông 

nghiệp Liên hợp quốc (FAO), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (US CDC),  

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã (WCS),… 

- Ngày 26/9/2019, Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình quốc gia và 

mít tinh Ngày thế giới phòng, chống bệnh Dại (ngày 28/9) với sự tham dự của 

trên 2.000 đại biểu. 

- Hằng năm, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Y tế và các tổ chức quốc tế tại 

Việt Nam tổ chức Ngày thế giới phòng, chống bệnh Dại; trên cơ sở đó đã đề nghị 

chính quyền các cấp và người dân tổ chức phòng, chống bệnh Dại theo đúng tinh 

thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chương trình quốc gia. 

- Ngày 28/9/2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Bộ Y tế tổ chức 

Hội nghị trực tuyến Tổng kết Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ 
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bệnh Dại giai đoạn 2017 - 2021 và tổ chức Ngày thế giới phòng, chống bệnh Dại 

tại Hà Nội kết nối với 63 điểm cầu của UBND tỉnh, thành phố. 

- Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và PTNT (Cục Thú y) tổ chức trên 20 khóa đào 

tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ trong phòng, chống bệnh Dại trên động vật. 

Hằng năm, Bộ Y tế cũng thực các khóa tập huấn cho cán bộ y tế và thú y trong 

phòng chống bệnh Dại trên người và động vật. 

3. Xây dựng kế hoạch hằng năm để thực hiện Chương trình quốc gia 

a) Kế hoạch của Trung ương 

- Ngày 24/4/2017, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định 

số 1537/QĐ-BNN-TY về việc phê duyệt Kế hoạch và Dự toán chi tiết hằng năm 

và 5 năm (2017 - 2021) để thực hiện Chương trình quốc gia trên động vật.  Hằng 

năm, căn cứ số lượng kinh phí được cấp, Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Cục 

Thú y tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình quốc gia. Trong 5 năm, 

ngân sách Trung ương đã bố trí trên 13 tỷ đồng cho công tác phòng, chống bệnh 

Dại, bao gồm: Kinh phí mua vắc xin trên 1,5 tỷ đồng (140 nghìn liều); kinh phí tổ 

chức triển khai công tác phòng, chống bệnh Dại trên 11 tỷ đồng; trung bình mỗi 

năm trên 2,6 tỷ đồng. 

- Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch và dự toán hàng năm thực hiện Chương trình 

quốc gia phòng chống bệnh Dại trên người. Ngân sách được cấp cho Văn phòng 

chương trình khống chế và loại trừ bệnh Dại quốc gia, với tổng kinh phí cho cả 

giai đoạn 2017 - 2021 là 10,82 tỷ đồng, trung bình mỗi năm 2,15 tỷ. Chi tiết tại 

Phụ lục 2a, 2b. 

b) Kế hoạch của địa phương 

- Các địa phương xây dựng kế hoạch, bố trí tổng kinh phí gần 238 tỷ đồng 

từ ngân sách địa phương (trung bình gần 1 tỷ đồng/năm/tỉnh, thành phố) và các 

nguồn lực khác để tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch chủ động phòng, chống 

dịch bệnh Dại, bao gồm: (i) Rà soát, thống kê và báo cáo số hộ nuôi chó ở từng 

khu dân cư, từng xã, huyện; (ii) Hướng dẫn, yêu cầu các hộ nuôi chó cam kết thực 

hiện việc khai báo, chấp hành việc đeo xích, đeo rọ mõm cho chó khi ra đường 

hoặc nơi công cộng theo quy định; (iii) Thành lập và có cơ chế cho các đội xử lý 

chó thả rông, đặc biệt tại các khu vực đô thị; (iv) Lập sổ theo dõi hộ nuôi chó và 

số chó nuôi trong từng hộ gia đình nhằm hỗ trợ công tác tiêm phòng vắc xin Dại; 

(v) Hỗ trợ vắc xin Dại và tổ chức chủ động giám sát lưu hành mầm bệnh Dại để 

cảnh báo cộng đồng; (vi) Hỗ trợ xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh Dại trên 

động vật; (vii) Hỗ trợ vắc xin dại miễn phí cho đối tượng người nghèo, gia đình 
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chính sách, người dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi; (viii) thực hiện truyền 

thông, giám sát tại cộng đồng (chi tiết tại Phụ lục II, mục 4). 

4. Hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kiểm tra công tác tổ chức thực hiện 

- Hằng năm, Bộ Nông nghiệp và PTNT (Cục Thú y), Bộ Y tế (Viện Vệ sinh 

Dịch tễ Trung ương, Cục Y tế dự phòng) thành lập nhiều đoàn công tác trực tiếp 

đến các địa phương làm việc với chính quyền địa phương như UBND tỉnh, với 

các đơn vị ngành thú y và y tế chỉ đạo, hỗ trợ tổ chức phòng, chống dịch bệnh. 

Tổng cộng, các đơn vị thuộc hai Bộ đã thành lập hơn 100 Đoàn công tác đến tất 

cả các địa phương trọng điểm, có nguy cơ cao về bệnh Dại để chỉ đạo, đôn đốc, 

kiểm tra công tác phòng, chống bệnh Dại. 

- Hai Bộ thường xuyên, liên tục phối hợp tích cực và hiệu quả với các cấp 

trong công tác phòng, chống dịch Dại theo cách tiếp cận Một sức khỏe. 

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

Ngày 26/02/2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 

1177/BNN-TY gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ 

chức chỉ đạo triển khai thực hiện và tổng kết Chương trình quốc gia khống chế và 

tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017 - 2021. Tính đến ngày 31/7/2021, toàn 

bộ 63/63 tỉnh, thành phố đã gửi báo cáo tổng kết Chương trình quốc gia với những 

kết quả chính được tóm tắt như sau:  

1. Tình hình dịch bệnh Dại 

a) Tình hình bệnh Dại ở động vật 

- Trong giai đoạn từ năm 2017 - 8/2021, có 41 tỉnh, thành phố báo cáo phát 

hiện và xử lý tổng cộng 15.082 con chó (chiếm khoảng 0,04% tổng đàn) và 06 

con bò, bê, nghi mắc bệnh Dại (Phụ lục VI); trung bình mỗi năm xử lý 3.016 con 

vật, dao động từ 1.294 con (năm 2021) đến 3.979 con (năm 2019). 

- Có 04 tỉnh (Lạng Sơn, Quảng Bình, Quảng Nam và Bình Định) báo cáo xử 

lý trên 1.000 con chó mắc bệnh Dại, nghi mắc bệnh Dại tại mỗi tỉnh; 05 tỉnh (Sơn 

La, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Kon Tum và Tây Ninh) không báo cáo số liệu xử 

lý động vật, nhưng mỗi năm có từ 4 - 7 người tử vong vì bệnh Dại, nhất là tỉnh 

Sơn La có tổng cộng 17 người chết vì Dại trong các năm 2017 - 2019. Điều này 

cho thấy có sự quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý đàn chó, 

theo dõi, giám sát, phát hiện và xử lý động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh Dại của 

các cấp chính quyền, các cơ quan chuyên môn tại nhiều địa phương (41 tỉnh, thành 

phố). Tuy nhiên, một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến nội dung này. 
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- Trong giai đoạn 2017 - 8/2021, cả nước có 35 tỉnh, thành phố tổ chức lấy 

mẫu giám sát, xét nghiệm bệnh Dại với tổng cộng 2.068 mẫu được xét nghiệm, 

trong đó có 227 (10,98%) mẫu dương tính với vi rút Dại (Phụ lục IX). Đây là các 

mẫu bệnh phẩm được lấy từ chó nghi mắc bệnh Dại nên tỷ lệ dương tính khá cao. 

Tại khu vực các tỉnh miền Tây Nam bộ, giai đoạn trước năm 2018 không ghi 

nhận ca bệnh Dại trên chó. Tuy nhiên, từ năm 2018 có ghi nhận ca bệnh đầu tiên 

tại tỉnh Cà Mau (tại Thị trấn U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) và liên tục 

phát hiện tại tỉnh này hàng năm cho đến nay, đồng thời có chiều hướng xuất hiện 

lan rộng ra các tỉnh khác trong khu vực như: Bạc Liêu, Kiên Giang, An Giang, 

Trà Vinh, Sóc Trăng và Đồng Tháp từ năm 2018 đến nay (Phụ lục IX). 

- Nhận định tình hình bệnh Dại trên động vật: Bệnh xảy ra rải rác tại các địa 

phương, không theo mùa vụ, không xảy ra thành dịch diện rộng, chỉ là các ổ dịch 

đơn lẻ. Đối tượng mắc bệnh chính là chó, ngoài ra bò, bê cũng mắc bệnh. 

b) Tình hình bệnh Dại ở người 

- Trong giai đoạn 2017 - tháng 8/2021, cả nước ghi nhận 378 người tử vong 

vì bệnh Dại tại 52/63 tỉnh, thành phố (Phụ lục III); trung bình mỗi năm có 76 

người tử vong, giảm 15% so với giai đoạn 2012 – 2016 (438 người tử vong tại 

48/63 tỉnh, thành phố, trung bình mỗi năm có 88 người tử vong), trong đó: 

+ Có 11 (17%) tỉnh, thành phố không có người tử vong vì Dại trong cả 5 

năm (2017 - 2021). 

+ Có 19 (30%) tỉnh, thành phố không có người tử vong vì Dại trong 04 năm 

liên tiếp (2018 - 2021). 

+ Có 20 (32%) tỉnh, thành phố không có người tử vong vì Dại trong 03 năm 

liên tiếp (2019 - 2021). 

+ Có 23 (37%) tỉnh, thành phố không có người tử vong vì Dại trong 02 năm 

liên tiếp gần đây (2020 - 2021).  

Chi tiết tại Phụ lục IV. 

- Phân tích theo nhóm các tỉnh có tỷ lệ tiêm phòng Dại ở chó 

+ Nhóm 1 (gồm 16 tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm vắc xin Dại cho chó đạt ≥ 

70%): Tổng cộng có 58 người tử vong vì Dại, chiếm 15,5%. 

+ Nhóm 2 (gồm 16 tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm vắc xin Dại cho chó đạt từ 

50 – 69%): Tổng cộng có 101 người tử vong vì Dại, chiếm 27%. 
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+ Nhóm 3 (31 tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm vắc xin Dại cho chó đạt < 50%): 

Tổng cộng có 215 người tử vong vì Dại, chiếm 68,5%. 

- Nhận định tình hình bệnh Dại ở người:  

+ Về không gian (địa điểm) xảy ra dịch: Trong giai đoạn 2017 - 8/2021, miền 

Bắc ghi nhận số người tử vong vì bệnh Dại cao nhất (146/371, chiếm hơn 39% 

của cả nước), tiếp đến là miền Trung (133/371, chiếm gần 36% của cả nước, trong 

đó các tỉnh Tây Nguyên chiếm gần 47% (với 62/133 ca), thấp nhất ở các tỉnh miền 

Nam (92/371, chiếm gần 25%). Tuy nhiên, trong 2 năm (2020 - 2021) bệnh Dại 

có xu hướng gia tăng rõ rệt tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên và miền Nam, giảm 

ở miền Bắc và miền Trung. Chi tiết tại Phụ lục IV, VII. 

 

Hình 1: Phân bố số người tử vong do bệnh Dại theo tỉnh trong 5 năm 2017-2021. 

Hình 1 cho thấy mức độ lưu hành bệnh Dại trên động vật có thể vẫn ở diện 

rộng, cụ thể:16 tỉnh có tổng số người bị chết do bệnh dại trên 10 người, 16 tỉnh có 

số người chết từ 5 - 10 người; 22 tỉnh có số người chết từ 1 - 4 người và chỉ có 9 

tỉnh không xuất hiện người bị tử vong do bệnh Dại trong vòng 5 năm. 

Giai đoạn 2017 - 2021, 15 tỉnh có tổng số tử 10 người tử vong do bệnh Dại 

trở lên, thuộc vùng nguy cơ cao. Số ca tử vong do bệnh Dại tại các tỉnh trọng điểm 

của giai đoạn 2011 - 2016 đã giảm từ 14 tỉnh xuống 6 tỉnh trong giai đoạn 2017 - 

2021. Tuy nhiên, bệnh Dại lại xảy ra ở các tỉnh có nguy cơ thấp và trung bình trở 

thành tỉnh nguy cơ cao về bệnh Dại; 15 tỉnh có nguy cơ trung bình có từ 5-9 ca tử 

vong và 33 tỉnh nguy cơ thấp từ 0-4 ca tử vong (chi tiết tại Phụ lục VIII). 

+ Về thời gian xảy ra dịch: Bệnh Dại xảy ra rải rác các tháng trong năm, cao 

hơn vào các tháng nắng nóng (từ tháng 5 đến tháng 8). Trung bình mỗi tháng có 

7 - 10 người bị tử vong do bệnh Dại. 

+ So sánh giai đoạn 2017 - 2021 và giai đoạn 2012 - 2016 (Phụ lục III, IV, 

V) cho thấy: Số tỉnh có dịch tương đương giữa hai giai đoạn, tuy nhiên có sự khác 
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biệt lớn về: (i) Tổng đàn chó nuôi giảm tới 1,3 lần (trung bình mỗi năm giảm gần 

1 triệu con); (ii) Tỷ lệ % chó được tiêm vắc xin Dại tăng gần 7% (từ 38,5% lên 

49,2%); (iii) Số ca tử vong trên người giảm 64 ca (trung bình giảm 13 ca mỗi 

năm); (iv) Tổng số người đi điều trị dự phòng tăng 1,33 lần (trung bình mỗi năm 

có hơn 113.538 người đi điều trị dự phòng), điều này cho thấy nhận thức về mức 

độ nguy hiểm của bệnh Dại tăng, nên người dân đã chủ động điều trị dự phòng, 

tuy nhiên cũng có thể do việc số lượng người bị chó mèo cắn, cào, liếm phơi 

nhiễm với bệnh Dại gia tăng. 

+ Trong số 2,5 triệu người bị phơi nhiễm với bệnh dại do động vật cắn, số 

động vật có triệu chứng bất thường (ốm, chạy rông, lên cơn dại, chết, mất tích) 

chiếm tới gần 30% (tương đương với khoảng hơn 500.000 con vật) đây là một 

trong những mối nguy cơ gây bệnh dại rất lớn trong cộng đồng và nếu không được 

tiêm vắc xin điều trị dự phòng bệnh dại đầy đủ cho người thì ước tính số lượng 

nạn nhân tử vong do bệnh Dại có thể lên tới hàng ngàn trường hợp mỗi năm. 

+ Việc tiêm vắc xin phòng Dại trên người tỷ lệ nghịch với tỷ lệ tử vong, khu 

vực miền Nam có tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Dại cao nhất và tỷ lệ chết/100.000 dân 

thấp nhất; ngược lại khu vực Tây Nguyên tỷ lệ tiêm phòng Dại thấp nhất và tỷ lệ 

chết cao nhất; tiếp theo là khu vực miền Bắc đứng thứ 3 về tiêm phòng và tử vong 

và miền Trung (Hình 11, Phụ lục VII). 

Bảng 1: Tình hình dịch Dại trên người và động vật 

giai đoạn 2012 - 2016 và giai đoạn 2017 - 2021. 

TT Chỉ tiêu so sánh 

Giai đoạn 

2012 – 2016 

(A) 

Giai đoạn 

2017 – 2021 

(B) 

Tỷ lệ % 

chênh lệch 

((A-B)/A) 

1 
Tổng đàn chó, mèo 

(trung bình/năm) 
8.335.214 7.465.741 -10,4 

2 

Tỷ lệ (%) chó, mèo 

được tiêm phòng (trung 

bình/năm) 

38,5% 49,2% +27,8 

3 

Số tỉnh có động vật 

buộc phải xử lý vì mắc 

bệnh Dại, nghi mắc Dại 

ngành Thú y xử lý 

23 41 +78,3 

4 
Tổng số ca tử vong trên 

người (trung bình/năm) 
438 (88) 378 (76) -14,6 
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TT Chỉ tiêu so sánh 

Giai đoạn 

2012 – 2016 

(A) 

Giai đoạn 

2017 – 2021 

(B) 

Tỷ lệ % 

chênh lệch 

((A-B)/A) 

5 

Tổng số con vật bất 

thường (ốm, chạy rông, 

lên cơn dại) cắn người 

(theo số liệu giám sát 

người bị tử vong do 

chó mèo gây ra đi điều 

trị dự phòng bệnh Dại 

của Bộ Y tế) 

368 318 +1 

6 

Tổng số người đi điều 

trị dự phòng bệnh Dại 

(trung bình/ năm) 

1.992.727 

(398.545) 

2.554.567 

(510.913) 
+28.2 

c) Nguyên nhân 

Một số nguyên nhân chính: (i) Công tác quản lý đàn chó của chính quyền  

một số địa phương còn lỏng lẻo, chưa tốt, chính quyền địa phương chưa chỉ đạo 

đầy đủ các ban ngành phối hợp thực hiện, người nuôi chó không chấp hành việc 

đăng ký, nuôi nhốt chó, tình trạng chó thả rông phổ biến dẫn đến cắn nhiều người 

trọng thương, cắn chết người; (ii) Hầu hết các địa phương chưa thành lập các đội 

chuyên trách để bắt chó thả rông, xử lý động vật nghi mắc bệnh Dại; (iii) Việc 

tiêm vắc xin Dại cho chó đạt tỷ lệ thấp hơn so với mục tiêu Chương trình đặt ra, 

số lượng chó được tiêm phòng chủ yếu theo kế hoạch hàng năm của địa phương, 

thấp hơn tổng đàn chó thực có (nhiều địa phương tỷ lệ tiêm vắc xin đạt dưới 30%); 

(iv) Việc áp dụng các chế tài xử lý vi phạm quy định về quản lý chó nuôi, về tiêm 

phòng vắc xin Dại cho chó chưa được thực hiện nghiêm theo quy định; (v) Công 

tác thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống bệnh Dại còn hạn 

chế; (vi) Vi rút Dại được phát hiện (ca tử vong trên người) và tồn tại ở trung bình 

gần 50% số địa phương (30 tỉnh, thành); (vii) Công tác giám sát phát hiện chó 

nghi mắc bệnh Dại còn hạn chế tại một số địa phương; (viii) Hầu hết các địa 

phương chưa quan tâm tổ chức xây dựng cơ sở, vùng an toàn bệnh Dại; (ix) Nhận 

thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, khi bị chó, mèo cắn không khai báo, 

điều trị dự phòng mà tin vào các thầy mo, thầy lang ở địa phương; (x) Hệ thống 

tổ chức ngành Thú y thay đổi, nhất là tuyến cơ sở chưa được kiện toàn, việc chỉ 

đạo chuyên môn từ tỉnh đến cơ sở gặp khó khăn; việc tổng hợp báo cáo, nắm bắt 

thông tin về dịch bệnh Dại động vật chưa kịp thời, không thực hiện được; việc 

phối hợp giữa lực lượng thú y cấp huyện, cấp xã với cơ quan y tế dự phòng cùng 
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cấp có lúc, có nơi còn chưa hiệu quả; (xi) Quy chế đấu thầu vắc xin Dại dẫn đến 

hạn chế các đơn vị công lập mua vắc xin để cung cấp dịch vụ tiêm chủng cho 

người dân cần được điều trị dự phòng khẩn cấp bệnh Dại. 

2. Quản lý chó nuôi 

- Trong giai đoạn 2017 - 2021, công tác quản lý đàn chó được triển khai thực 

hiện tại 63/63 tỉnh, thành phố; có 95% số xã, phường có báo cáo danh sách hộ 

nuôi chó; tổng đàn chó trung bình mỗi năm là trên 7,5 triệu con, được nuôi tại trên 

4,9 triệu hộ gia đình. Chi tiết tại Phụ lục 4.  

- Có 7 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Thanh 

Hóa, Nghệ An và Gia Lai) với tổng đàn chó lớn (trung bình trên 200.000 con 

chó/năm), trong đó, tỉnh Nghệ An có tổng đàn chó lớn nhất cả nước với trung bình 

trên 525.000 con chó/năm, sau đó đến Hà Nội (gần 432.000 con), Thanh Hóa (gần 

383.000 con); 7 tỉnh có tổng đàn chó dưới 40.000 con (Đà Nẵng, Phú Yên, Kon 

Tum, Đống Tháp, Cần Thơ, Sóc Trăng và An Giang), trong đó Đà Nẵng có tổng 

đàn chó thấp nhất cả nước, trung bình gần 23.000 con/năm. Chi tiết tại Phụ lục 

IV. 

- Tỷ lệ các địa phương không thống kê, lập được danh sách các hộ nuôi chó 

giảm dần qua các năm, cụ thể: Năm 2017 có 471/10.773 (chiếm 4,37%) xã của 15 

tỉnh, thành phố không thống kê được số hộ nuôi chó; năm 2018 có 185 (chiếm 

1,72%) xã của 11 tỉnh, thành phố; năm 2019 có 183 (chiếm 1,7%) xã của 10 tỉnh, 

thành phố; năm 2020 có 98 (chiếm 0,9%) xã của 11 tỉnh, thành phố; năm 2021 có 

133 (chiếm 1,23%) xã của 13 tỉnh, thành phố. Chi tiết tại Phụ lục IV. 

- Cục Thú y đã xây dựng được phần mềm quản lý thông tin về đàn chó và 

phòng chống bệnh Dại, đã được tích hợp vào Hệ thống báo cáo dịch bệnh trực 

tuyến (VAHIS: https://vahis.vn/home/login.aspx); đồng thời, xây dựng được bản 

đồ phân bố đàn chó trên phạm vi cả nước (Phụ lục III) và bản đồ dịch tễ bệnh Dại.  

- Một số địa phương (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Nghệ An,…) 

đã tổ chức triển khai tốt việc thành lập, duy trì đội bắt chó thả rông và lập đường 

dây nóng để tiếp nhận thông tin về bệnh Dại trên động vật và các vấn đề phát sinh 

liên quan.  

- Tổng cộng, các địa phương đã xử lý 15.082 trường hợp (trung bình 

3.016/năm) chó nuôi không đeo rọ mõm, không xích nhốt và chó nghi mắc bệnh 

Dại (chi tiết tại Phụ lục VI). Các địa phương đã thực hiện tốt công tác quản lý chó 

nuôi như: Hà Nội, Hưng Yên, Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, An Giang 

và Đồng Tháp. Đặc biệt tại tỉnh Hưng Yên vào năm 2019, các cơ quan thực thi 
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pháp luật đã thực hiện việc khởi tố bị can vì không quản lý chó nuôi, gây hậu quả 

nghiêm trọng (chó thả rông cắn bé trai 7 tuổi tử vong). Tuy nhiên, việc xử phạt vi 

phạm các quy định về quản lý chó nuôi tại một số địa phương vẫn còn nhiều hạn 

chế, dẫn đến tình trạng chưa đủ mức răn đe đối với chủ vật nuôi nên vẫn còn hiện 

tượng chó thả rông, chó không đeo rọ mõm, chó không tiêm phòng và cắn người 

vẫn còn xảy ra. 

3. Tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó 

- Việc tiêm vắc xin Dại cho đàn chó nuôi được tiến hành hằng năm, với 1 

đợt chính vào tháng 3 - 4 và đợt tiêm bổ sung vào tháng 9 - 10; tiêm phòng tập 

trung theo chiến dịch (tại các phường, thị trấn) và tiêm cuốn chiếu hay đến tận hộ 

gia đình. Do đó, góp phần nâng cao tỷ lệ tiêm phòng cho đàn chó, đặc biệt tăng 

số lượng các địa phương có tỷ lệ tiêm phòng trên 70% tổng đàn chó.  

- Về tổng thể trong cả giai đoạn 2017 - 6/2021, trung bình tỷ lệ đàn chó, mèo 

được tiêm phòng vắc xin Dại trên phạm vi cả nước đạt 49,2% (tăng 10,7% so với 

trung bình của giai đoạn 2012 - 2016). Tuy nhiên, nếu so sánh trong 4 năm (2017 

- 2020) trung bình đạt 51,9%, cao hơn giai đoạn trước là 13,4% vì năm 2021 dịch 

bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến công tác phòng, chống 

bệnh Dại; các địa phương mới tổ chức tiêm phòng được 6 tháng đầu năm 2021. 

Chi tiết tại Phụ lục V, hình 3, 4, 5. 

- Về xếp loại theo địa phương: 

+ Nhóm 1: Có 16 (25,4%) tỉnh, thành phố có tỷ lệ đàn chó được tiêm phòng 

Dại trung bình đạt mức ≥ 70% (mức cần thiết để tiến tới thanh toán được bệnh 

Dại). Điển hình có một số tỉnh, thành thực hiện tốt công tác tiêm phòng như: Hà 

Nội, Bắc Ninh, Sơn La, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí 

Minh có tỷ lệ tiêm trung bình đạt trên 80%. 

+ Nhóm 2: Có 16 (25,4%) tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm phòng Dại đạt mức 

từ 50 - 69% (gần mức có thể tiến tới thanh toán được bệnh Dại). 

+ Nhóm 3: Có 31 (49,2%) tỉnh có tỷ lệ đàn chó được tiêm phòng Dại đạt 

mức < 50%, đặc biệt các tỉnh như Bạc Liêu, Gia Lai, Bình Định có tỷ lệ tiêm đạt 

< 10%; các tỉnh như: Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ngãi, Bến Tre, Hậu Giang, 

Trà Vinh và Cà Mau có tỷ lệ tiêm phòng đạt < 20%. Đây là các tỉnh xảy ra nhiều 

trường hợp người tử vong do bệnh Dại trong những năm qua. Chi tiết tại Phụ lục 

IV; hình 5,6- Phụ lục V). 
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Hình 2. Biểu đồ tỷ lệ (%) tổng đàn chó được tiêm phòng vắc xin Dại, 

giai đoạn 2017 - 6/2021. 

- Tỷ lệ tiêm vắc xin Dại tăng đáng kể ở các khu vực thành phố, đồng bằng, 

nhưng ở các khu vực nông thôn, vùng núi, vùng sâu còn thấp. 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT đã thành lập Quỹ dự phòng vắc xin Dại động 

vật; trong đó năm 2017 - 2018 đã dự phòng 90.000 liều vắc xin và đã hỗ trợ cho 

24 tỉnh, thành phố có nguy cơ cao để tổ chức tiêm phòng cho đàn chó. Tuy nhiên, 

do ít có ổ dịch Dại xảy ra ở động vật, nên việc sử dụng vắc xin từ Quỹ dự phòng 

để hỗ trợ chống dịch gặp khó khăn do phải tuân thủ theo quy định về pháp luật dự 

trữ. Vì vậy, từ năm 2019 đến nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT không duy trì Quỹ 

dự phòng vắc xin. 

- Trong giai đoạn 2017 - 8/2021, để đảm bảo nguồn vắc xin cung ứng cho 

các địa phương phòng, chống bệnh Dại trên động vật, Cục Thú y đã hỗ trợ các 

doanh nghiệp nhập khẩu và sản xuất vắc xin Dại (19,96 triệu liều). Hiện nay, có 

08 loại vắc xin được cấp phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm 02 sản phẩm sản 

xuất trong nước (do Công ty Navetco và Công ty Hanvet sản xuất); 01 sản phẩm 

nhập khẩu được san chia (tại Công ty Vetvaco và Công ty Navetco) và 06 sản 

phẩm nhập khẩu của 05 nhà sản xuất từ 03 nước (Hà Lan, Pháp và Argentina). 

Trong số 08 loại vắc xin Dại, 05 loại vắc xin đơn giá và 03 loại vắc xin đa giá 

(phòng bệnh Dại và một số bệnh khác). 

- Hằng năm, vắc xin Dại được các công ty sản xuất, nhập khẩu, phân phối 

không hạn chế về số lượng, đáp ứng đủ theo nhu cầu phòng chống dịch bệnh Dại 

của các địa phương. Số lượng vắc xin Dại sử dụng từ năm 2017 - 8/2021 trung 

bình từ 2,2 - 5,5 triệu liều/năm, cụ thể: Năm 2017 (2,23 triệu liều); năm 2018 

(5,05 triệu liều); năm 2019 (4,12 triệu liều); năm 2020 (5,56 triệu liều); từ tháng 

1 - 8/2021 (gần 3 triệu liều). 
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4. Điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho người bị chó, mèo cắn 

- Trong giai đoạn 2017 - 6/2021, tổng cộng có 2.554.567 người bị chó cắn 

phải đi điều trị dự phòng, tăng 561.840 (28%) trường hợp so với giai đoạn 2012 - 

2016 (có 1.992.727 người bị chó cắn phải đi điều trị dự phòng). Trung bình mỗi 

năm có 510.913 người phải đi điều trị dự phòng, tăng 112.368 (28%) so với trung 

bình của giai đoạn 2012 - 2016 (398.545 người phải đi điều trị dự phòng). (Chi 

tiết tại Phụ lục III). Số liệu này cho thấy, có thể nhận thức về mức độ nguy hiểm 

của bệnh Dại và tầm quan trọng của việc điều trị dự phòng tăng lên hoặc có thể 

do số lượng người bị chó, mèo cắn gia tăng. 

- Hệ thống tiêm vắc xin phòng Dại cho người đã được xây dựng và triển khai 

ở các huyện của Việt Nam, về cơ bản đáp ứng được khả năng tiếp cận về địa lý 

và vắc xin cho những người bị phơi nhiễm với động vật nghi Dại. Tuy nhiên, còn 

một số tuyến huyện/thị, trong năm còn thiếu nguồn vắc xin, chưa đáp ứng kịp thời 

cho công tác điều trị dự phòng người bị chó, mèo cắn trên địa bàn. 

- Tăng số lượng người sử dụng phác đồ tiêm trong da thay thế cho phác đồ 

tiêm bắp (tăng 5% so với giai đoạn trước), tăng độ tiếp cận của người dân đối với 

vắc xin, giảm được số liều vắc xin sử dụng, tiết kiệm được vắc xin tốt hơn. 

- Tính đến thời điểm hiện tại đã có 650 điểm tiêm trên toàn quốc. Có 20 

huyện không có điểm tiêm vì gần với điểm tiêm phòng của Trung tâm Y tế dự 

phòng tỉnh. Số lượng điểm tiêm vắc xin phòng Dại công lập giảm gần 200 điểm 

tiêm và gia tăng số lượng điểm tiêm vắc xin dại tư nhân thêm 300 điểm so với 

giai đoạn trước. Một số địa phương công tác đấu thầu vắc xin Dại gặp nhiều khó 

khăn do vắc xin là loại sinh phẩm đặc thù, và số lượng các loại vắc xin dại rất ít, 

chỉ 2-3 loại và chất lượng vắc xin cũng khác nhau và việc điều trị dự phòng bệnh 

Dại liên quan đến tính mạng của bệnh nhân, bắt buộc phải có vắc xin tiêm ngay 

càng sớm càng tốt nên việc đấu thầu vắc xin là không phù hợp dẫn đến một trung 

tâm y tế dự phòng không mua được vắc xin điều trị phơi nhiễm trên người dẫn 

đến việc giảm sự tiếp cận của người dân đối với dịch vụ y tế công lập. 

- Việt Nam có 5 loại vắc xin phòng Dại cho người được Bộ Y tế cấp phép 

gồm Verorab - Pháp, Abhayrab - Ấn Độ, Indirab - Ấn Độ, Rabipua - Ấn Độ và 

Speeda – Trung Quốc. Trong đó, 2 loại là Verorab và Indirab được WHO sàng 

tuyển. Hiện tại trên thị trường lưu thông với số lượng lớn là Verorab và Abhayrab. 

Vắc xin và các chế phẩm sinh học có chất lượng cao dùng điều trị dự phòng cho 

người đã được cung cấp đủ cho công tác phòng chống dịch. Đây là vắc xin trong 

tiêm chủng dịch vụ, nên mọi chi phí người dân phải tự chi trả. Lượng vắc xin 

ngành y tế đã tiêm cho người dân lên tới hơn 2 triệu liều mỗi năm (trong 5 năm 
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đã sử dụng hơn 10 triệu liều vắc xin Dại) và khoảng 1 triệu liều huyết thanh kháng 

Dại; phí tổn người dân chi trả ước tính hơn 3.800 tỷ đồng.  

- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hỗ trợ 23.500 liều trị giá 3,548 tỷ đồng và 

UBND một số tỉnh như Sơn La, Hà Giang, Phú Thọ, Nghệ An, Ninh Bình, Điện 

Biên, Lào Cai, Bắc Kạn,… hỗ trợ kinh phí triển khai tiêm phòng miễn phí vắc xin 

dại cho người nghèo, người dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, trẻ 

em dưới 6 tuổi tại các khu vực nguy cơ cao. 

- Vắc xin phòng bệnh Dại cho người phải nhập từ nước ngoài, chưa sản xuất 

được ở trong nước, nên giá thành tương đối cao và không chủ động được việc 

cung cấp vắc xin, dẫn đến xảy ra tình trạng thiếu vắc xin tại một số thời điểm.  

5. Hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, chính sách của Nhà nước 

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm Luật Thú y, các văn bản 

hướng dẫn thi hành Luật Thú y; các chương trình, dự án đã được phê duyệt là cơ 

sở pháp lý và tạo điều kiện cho công tác phòng, chống bệnh Dại đạt hiệu quả. 

- Các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, bao gồm: 

Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Nghị định số 

04/2020/NĐ-CP và Nghị định số 14/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

90/2017/NĐ-CP. 

- Đặc biệt, ngày 22/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 

số 414/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan thú y các 

cấp giai đoạn 2021 - 2030; theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp 

và PTNT tổ chức tổng kết Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại giai 

đoạn 2017 - 2021, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt 

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

phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, tương đồng với các Chương trình của khu 

vực và thế giới hướng đến năm 2030 không còn người chết vì bệnh Dại trên phạm 

vi toàn cầu và khu vực. 

- Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm và các văn bản hướng dẫn Luật. 

- Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT/BYT-BNNPTNT ngày 27/5/2013 của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Y tế hướng dẫn phối hợp phòng, chống bệnh lây 

truyền từ động vật sang người, trong đó có bệnh Dại. 

- Quyết định số 1622/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 6/3/2014 về 

Hướng dẫn giám sát, phòng chống bệnh  bệnh Dại ở người. 
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6. Truyền thông 

- Tuyên truyền trên đài phát thanh, truyền hình, báo của Trung ương và địa 

phương về: Các biểu hiện đặc trưng của bệnh Dại trên động vật; các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Dại; nguy cơ phát sinh và lây lan dịch Dại; quản lý, thống 

kê hộ nuôi chó, số lượng chó; tiêm phòng vắc xin Dại cho chó nuôi; xử lý ổ dịch 

Dại trên động vật… 

- Hình thức tuyên truyền thông qua các bản tin, tổ chức các buổi tọa đàm 

phát trên đài phát thanh, truyền hình; xây dựng, in ấn tờ rơi, biển quảng cáo để 

phân phát cho người chăn nuôi, dán ở nơi công cộng (chợ, nơi hội họp ở cấp thôn, 

xã); cán bộ chuyên môn thú y trực tiếp đến cơ sở để kết hợp triển khai các nội 

dung phòng, chống dịch bệnh Dại tại các cuộc họp thôn, xóm. 

- Nhiều chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về công 

tác phòng chống bệnh Dại trên động vật, trách nhiệm chủ nuôi chó về quản lý và 

đưa chó đi tiêm phòng Dại, hướng dẫn xử lý vết chó cắn, báo cáo trường hợp bị 

động vật cắn đã được thực hiện ở nhiều tỉnh, đặc biệt các tỉnh có nguy cơ cao. 

Bên cạnh đó, hằng năm hoạt động truyền thông hưởng ứng “Ngày thế giới phòng 

chống bệnh Dại” được thực hiện. Do đó, nhận thức của cộng đồng, ngành y tế, 

ngành thú y, chính quyền các cấp về phòng, chống bệnh Dại đã từng bước được 

nâng cao. 

- Kết quả công tác truyền thông trong giai đoạn 2017 - 2021 của Trung ương 

như sau: (i) Xây dựng 25 clip/phóng sự (trung bình 3 phút/phóng sự, tổng số 75 

phút) và phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) với các nội dung về 

công tác quản lý chó nuôi; tầm quan trọng của tiêm phòng vắc xin Dại cho động 

vật; thực hiện xích, nhốt chó nuôi; xây dựng các cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn 

dịch bệnh Dại; (ii) Thực hiện 28 phóng sự phỏng vấn sự hiểu biết của người dân 

về bệnh Dại; phát sóng 11 tiểu phẩm về chó nuôi và phòng, chống bệnh Dại; phát 

09 câu chuyện truyền thanh về chó nuôi và phòng, chống bệnh Dại; phát sóng 05 

chuyên mục Chuyên gia của bạn; phát sóng 27 thông điệp về chó nuôi và phòng, 

chống bệnh Dại trên Đài tiếng nói Việt Nam (VOV); (iii) Truyền thông 28 bài 

viết, tin tức trên các trang báo giấy, báo điện tử về các nội dung gồm công tác 

quản lý chó nuôi; tầm quan trọng của tiêm phòng vắc xin Dại cho động vật; thực 

hiện xích, nhốt chó nuôi; xây dựng các cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh 

Dại; (iv) Xuất bản 01 loại ấn phẩm tờ rơi với số lượng 49.500 tờ rơi phân bổ cho 

các đối tượng là người nuôi chó, mèo tại 63 tỉnh, thành phố. Ngoài ra, nhiều địa 

phương đã bố trí nguồn kinh phí và tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền về 
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phòng, chống bệnh Dại theo nhiều hình thức khác nhau như trên truyền hình, báo 

địa phương, các loa truyền thanh, tờ rơi, pano, áp phích cho bà con…  

- Đặc biệt, mô hình tuyên truyền học đường về phòng, chống bệnh Dại; Bộ 

Y tế đã triển khai tại 13 tỉnh trọng điểm và tiếp tục duy trì qua các năm gồm: Phú 

Thọ (2017), Bắc Giang, Hòa Bình (2018), Sơn La, Trà Vinh, Quảng Ngãi (2019), 

Lai Châu, Điện Biên, Quảng Trị, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum  và ngành Thú y 

thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long cho các đối tượng học sinh tiểu học trung 

học cơ sở và phổ thông trung học với hơn 10.000 trường học và hơn 2 triệu lượt 

học sinh được thầy cô giáo giảng dạy trực tiếp về bệnh dại và các kỹ năng hạn chế 

bị động vật cắn.  

- Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp tổ chức hơn 100 khóa đào 

tạo tập huấn chung cho hơn 5.000 cán bộ thú y và y tế dự phòng của tuyến tỉnh, 

huyện, xã về giám sát, điều trị dự phòng, truyền thông và điều tra, xử lý ổ dịch 

bệnh Dại trên người và động vật.  

- Trước mỗi đợt tiêm phòng Dại, các cơ quan chuyên ngành thú y cấp tỉnh tổ 

chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ mạng lưới thú y cơ sở tại các 

quận, huyện nhằm nâng cao năng lực chuyên môn để thực hiện tốt công tác về 

chăn nuôi, thú y tại địa phương, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh 

Dại trên đàn chó nuôi. 

7. Nâng cao năng lực của hệ thống giám sát 

a) Nâng cao năng lực của hệ thống giám sát 

- Hệ thống theo dõi, giám sát bệnh Dại đã được hình thành từ Trung ương 

đến cấp xã; đồng thời tăng cường phối hợp giữa ngành Thú y và Y tế trong công 

tác giám sát bệnh Dại trên động vật và trên người ở tất cả các cấp từ Trung ương 

đến cơ sở. 

- Cục Thú y đã xây dựng và đưa vào sử dụng chính thức Hệ thống báo cáo 

dịch bệnh động vật trực tuyến (hệ thống VAHIS) từ tháng 8/2018, trong đó có 

hợp phần riêng biệt cho công tác báo cáo bệnh Dại ở động vật. Với sự hỗ trợ của 

CDC Hoa Kỳ, cũng như từ nguồn ngân sách Chương trình quốc gia, Cục Thú y 

cũng tổ chức hơn 20 lớp tập huấn và hướng dẫn các cán bộ kỹ thuật của các tỉnh, 

thành phố về kiến thức, kỹ thuật thiết kế và triển khai chương trình giám sát bệnh 

Dại ở động vật tại các tỉnh như: Phú Thọ, Thái Nguyên, Nghệ An, Kon Tum, Bà 

Rịa - Vũng Tàu, ... 

- Hệ thống báo cáo trên người của Bộ Y tế được hình thành và theo dõi số 

lượng điều trị dự phòng hàng tháng và bệnh nhân tử vong nghi do bệnh Dại ngay 
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khi xảy ra từ những năm 1974 theo hệ thống báo cáo các bệnh truyền nhiễm gây 

dịch, năm 1982 báo cáo theo biểu mẫu riêng của Dự án Dại, năm 1995 được nâng 

cấp lên dự án Khống chế và loại trừ bệnh Dại trên người với ban chỉ đạo Dự án. 

Năm 2017 đổi tên thành Chương trình khống chế và loại trừ bệnh Dại trên người, 

với ban quản lý chương trình gồm các thành viên là lãnh đạo và chuyên viên của 

các Cục/Vụ của Bộ Y tế và các Viện Vệ sinh Dịch tễ/Pasteur khu vực, một số 

bệnh viện tuyến Trung ương. Báo cáo được cập nhật và chuyển từ cấp huyện lên 

Văn phòng Ban quản lý Chương trình khống chế và loại trừ bệnh Dại trên người 

của Bộ Y tế hàng tháng và ngay khi có dịch. 

b) Tổ chức giám sát bệnh Dại 

- Trong giai đoạn 2017 - 2021, cả nước có 35 tỉnh, thành phố tổ chức chủ 

động lấy mẫu giám sát, xét nghiệm bệnh Dại trên động vật với tổng cộng 2.068 

mẫu được xét nghiệm, trong đó có 227 (10,8%) mẫu dương tính với vi rút Dại. 

Đây là các mẫu được lấy từ chó nghi mắc bệnh Dại nên tỷ lệ dương tính là khá 

cao. Chi tiết tại Phụ lục IX. 

Trong số các tỉnh, thành phố triển khai giám sát bệnh Dại, tỉnh Phú Thọ là 

địa phương tổ chức triển khai liên tục từ năm 2016 với tổng cộng số mẫu xét 

nghiệm cao nhất là 709 mẫu, trong đó có 85 mẫu (gần 12%), sau đó đến tỉnh Lạng 

Sơn có 41/71 (57,8%) dương tính, tỉnh Cà Mau có 27/28 (96,4%) mẫu dương tính. 

Đây là các địa phương có các trường hợp người tử vong về Dại. Qua các kết quả 

giám sát này, ngành Thú y và Y tế đã kịp thời xử lý các ổ dịch và điều trị dự phòng 

cho hằng trăm người thoát khỏi nguy cơ mắc bệnh. 

- Giai đoạn 2017 - 6/2021 có 41 tỉnh, thành phố đã tổ chức thực hiện giám 

sát, phát hiện chó thả rông, không đeo rọ mõm, chó nghi mắc bệnh Dại, đã xử lý 

tổng số 15.082 con chó (chiếm khoảng 0,04% tổng đàn) và 06 con bò, bê, nghi 

mắc bệnh Dại; trong khi đó giai đoạn 2012 – 2016 công tác giám sát chỉ thực hiện 

tại 23 tỉnh, thành phố với số tổng số tiêu hủy 826 con, trung bình mỗi năm tiêu 

hủy 165 con chó (chiếm khoảng 0.002% tổng đàn). Chi tiết tại Phụ lục IV. 

- Hệ thống giám sát bệnh Dại trên người thực hiện tại 4 khu vực, 63 trung 

tâm kiểm soát bệnh tật tại 63 tỉnh thành và hơn 700 huyện thị trên toàn quốc, bao 

gồm hệ thống công lập và tư nhân tham gia vào việc giám sát người bị điều trị dự 

phòng bệnh dại, và bệnh nhân tử vong do bệnh Dại. Giám sát hơn 2.554.567 người 

bị động vật cắn phải điều trị dự phòng bệnh Dại và 378 người bị tử vong do bệnh 

dại tại 52 tỉnh, thành phố trên toàn quốc (Phụ lục III). 

- Mỗi năm, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, các Viện Vệ sinh dịch 

tễ/pasteur khu vực thực hiện 50-70 chuyến kiểm tra, giám sát hỗ trợ điểm tiêm 
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vắc xin Dại và huyết thanh kháng dại ở các tuyến y tế để đảm bảo tiêu chuẩn các 

điểm tiêm chủng. 

8. Điều tra và xử lý ổ dịch Dại 

a) Trên động vật 

- Trong giai đoạn 2017 - 2021, được sự hỗ trợ của CDC Hoa Kỳ, Cục Thú y 

đã xây dựng quy trình chuẩn (Integrated Bite Case Management - IBMC) để điều 

tra bệnh Dại. Theo đó, khi có các trường hợp hoặc là người hoặc là động vật nghi 

mắc bệnh Dại, bị chó nghi mắc Dại cắn, các cơ quan thú y (cấp tỉnh, cấp huyện 

và nhân viên thú y cấp xã) phối hợp với cơ quan y tế của các địa phương tổ chức, 

điều tra, thu thập thông tin, báo cáo số liệu theo mẫu chuẩn.  

- Kết quả, giai đoạn 2017 - 2021 các địa phương (bao gồm: Phú Thọ, Lạng 

Sơn, Nghệ An, Đắk Lắk) đã tổ chức điều tra và xử lý 194 ổ dịch bệnh Dại trên 

người và động vật theo hướng tiếp cận Một sức khỏe (One Health), có sự phối 

hợp của ngành thú y và y tế, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật. Các ổ 

dịch chủ yếu do ngành y tế thông báo.  

b) Trên người 

- Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur khu vực 

và Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh và các bệnh viện, điều tra và xử lý gần 

400 ổ dịch dại trên người, đồng thời thông tin cho ngành Thú y cùng cấp để phối 

hợp thực hiện, cụ thể: (i) Năm 2017 điều tra 75 ổ dịch; năm 2018 là 105 ổ dịch; 

năm 2019 là 81 ổ dịch; năm 2020 là 78 ổ dịch; trong gần 9 tháng đầu năm đã xử 

lý 40 ổ dịch; (ii) Thực hiện hơn 400 đợt truyền thông trong khu vực ổ dịch thông 

qua các hình thức như hàng nghìn lượt phát thanh, truyền hình, phát tờ rơi, poster, 

xe lưu động, giúp tăng cường nhận thức của người dân về bệnh dại và cách phòng 

chống, tìm kiếm và thông báo những người bị phơi nhiễm với bệnh dại vận động 

đi tiêm phòng và truyền thông người dân đi tiêm vắc xin phòng dại cho đàn chó. 

Khử khuẩn tại gia đình các bệnh nhân lên cơn Dại và thực hiện mai táng theo 

hướng dẫn bệnh truyền nhiễm nhóm B.  

9. Nâng cao năng lực chẩn đoán, xét nghiệm bệnh Dại 

a) Trên động vật 

Trước khi triển khai Chương trình quốc gia, cả nước chỉ có 01 phòng thí 

nghiệm của Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP. Hồ Chí Minh có thể xét nghiệm bệnh 

Dại bằng phương pháp ELISA. Do đó, ngành Thú y thường xuyên phải gửi mẫu 

đến phòng thí nghiệm của ngành Y tế để xét nghiệm. 
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Đến nay, ngành Thú y có 04 phòng thí nghiệm đủ năng lực, bảo đảm an toàn 

để xét nghiệm chính xác bệnh Dại bằng phương pháp tiêu chuẩn (vượt chỉ tiêu 02 

phòng thí nghiệm so với mục tiêu của Chương trình), bao gồm: (i) Trung tâm 

Chẩn đoán thú y Trung ương tại Hà Nội (có phòng thí nghiệm ATSH cấp II, III 

hiện đang thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp Real-time PCR và DFA là các 

phương pháp tiêu chuẩn, chính xác nhất do CDC Hoa Kỳ hỗ trợ, chuyển giao từ 

năm 2017); (ii) Chi cục Thú y vùng VI tại TP. Hồ Chí Minh (có phòng thí nghiệm 

ATSH cấp II, cũng được CDC chuyển giao các kỹ thuật xét nghiệm bệnh Dại 

bằng phương pháp Real-time PCR và DFA); (iii) Chi cục Thú y vùng V tại Đắk 

Lắk (do ngân sách thuộc Chương trình quốc gia đầu tư trong năm 2018 - 2019, 

một phần được CDC hỗ trợ, phòng thí nghiệm ATSH cấp II để xét nghiệm bệnh 

Dại bằng phương pháp Real-time PCR); (iv) Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP. Hồ 

Chí Minh. Hiện nay, bình quân các phòng thí nghiệm này có khả năng xét nghiệm 

khoảng 100 mẫu/ngày/phòng thí nghiệm. 

- Các phòng thử nghiệm thú y đã tham gia Kế hoạch thử nghiệm thành thạo, 

so sánh đánh giá liên phòng với các phòng thí nghiệm tham chiếu của OIE. Đồng 

thời, tổ chức so sánh, đánh giá liên phòng về độ thuần thục giữa các phòng thử 

nghiệm thuộc Cục Thú y. 

b) Trên người 

Hiện nay, cả nước có 2 phòng thí nghiệm xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm 

trên người tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thực hiện xét nghiệm mẫu bệnh 

phẩm cho các tỉnh từ Quảng Ngãi trở ra; tại Viện Pasteur Hồ Chí Minh xét nghiệm 

mẫu cho các tỉnh từ Bình Thuận trở vào phía Nam. Thực hiện đầy đủ các phương 

pháp xét nghiệm bệnh Dại trên người. Sử dụng phòng an toàn sinh học cấp 2, với 

kinh phí của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, sự hỗ trợ một phần từ Viện Nhiệt 

đới quốc gia Nhật Bản. Mặc dù việc lấy mẫu và xét nghiệm bệnh Dại trên người 

vô cùng khó khăn vì các yếu tố xã hội và lượng mẫu không nhiều, tuy nhiên trong 

5 năm đã xét nghiệm được 141 trường hợp lâm sàng nghi ngờ lên cơn dại và tử 

vong do bệnh Dại (chi tiết tại Phụ lục X), chiếm tổng số 30% các trường hợp 

người có lâm sàng lên cơn dại. 

10. Kiểm soát vận chuyển chó 

- Hiện nay, việc kiểm dịch vận chuyển chó được thực hiện theo quy định của 

Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y; theo đó, chỉ kiểm dịch 

nhập khẩu động vật (bao gồm chó, mèo), kiểm dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn 

cấp tỉnh (không có kiểm dịch vận chuyển trong địa bàn cấp tỉnh). 
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- Hàng năm, các Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các tỉnh, thành phố chỉ 

đạo đơn vị chuyên môn cấp huyện thực hiện nghiêm túc việc cấp kiểm dịch vận 

chuyển chó nuôi, chó ra ngoài tỉnh, tăng cường kiểm soát các phương tiện vận 

chuyển chó ra vào địa bàn, đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan 

phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển chó, sản phẩm chó không 

rõ nguồn gốc, xuất xứ. 

11. Nâng cao năng lực chuyên môn trong phòng, chống bệnh Dại 

- Cục Thú y tổ chức trên 20 khóa đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ 

trong phòng, chống bệnh Dại trên động vật, điển hình như sau: 

+ Năng lực giám sát: Cục Thú y tổ chức 05 lớp đào tạo, tập huấn cho 100 

cán bộ thú y về thiết kế, triển khai giám sát bệnh Dại ở động vật từ năm 2017; tổ 

chức 05 lớp tập huấn cho hơn 200 học viên về áp dụng mô hình quản lý bệnh Dại 

IBCM do CDC Hoa Kỳ chuyển giao tại các tỉnh: Phú Thọ, Lạng Sơn, Nghệ An, 

Đắk Lắk và các Chi cục Thú y vùng. 

+ Năng lực điều tra ổ dịch: Tổ chức 05 lớp, đào tạo, tâp huấn cho 100 cán bộ 

thú y về thiết kế, phối hợp với ngành y tế để tổ chức điều tra các trường hợp nghi 

mắc bệnh Dại ở động vật và người từ năm 2017. 

+ Năng lực phòng thí nghiệm: Tổ chức 10 khóa tập huấn từ cơ bản đến 

chuyên sâu cho hơn 30 cán bộ của 03 phòng thí nghiệm thuộc Cục Thú y về mổ 

khám, lấy mẫu, xử lý mẫu, xét nghiệm bệnh Dại bằng các phương pháp hiện đại, 

chuẩn mực do các chuyên gia CDC Hoa Kỳ chuyển giao từ năm 2017. 

+ Tổ chức nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai 

Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 2/6/2016 quy định vùng, cơ sở an toàn 

dịch bệnh. 

- Bộ Y tế tổ chức hàng trăm khóa tập huấn hàng năm cho cả cán bộ y tế và 

thú y trong phòng chống bệnh Dại trên người và động vật, điển hình như sau: 

+ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và các Viện Vệ sinh Dịch tễ/Pasteur khu 

vực đã tổ chức hơn 100 lớp tập huấn cho cán bộ y tế và thú y tuyến tỉnh/huyện/xã 

về giám sát, điều trị dự phòng bệnh Dại trên người và động vật, cùng phối hợp 

với Cục Thú y và các Chi cục Thú y vùng tổ chức mô hình phối hợp liên ngành y 

tế thú y giám sát bệnh Dại dựa vào người bị chó mèo cắn đi tiêm phòng tại Lạng 

Sơn và Trà Vinh. 

- Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương triển khai hơn 20 lớp tập huấn khu vực, 

gần 100 lớp tập huấn tuyến tỉnh/huyện/xã về hướng dẫn giám sát, phòng chống 
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dịch bệnh dại trên người cho cán bộ y tế của các tỉnh, thành phố nhằm nâng cao 

năng lực giám sát và loại trừ bệnh dại trên người. 

+ Thực hiện 13 hội nghị cho Sở Giáo dục và đào tạo và Phòng Giáo dục cùng 

y tế và thú y cho các giáo viên của hơn 7.000 nghìn trường học của các tỉnh, thành 

phố như: Phú Thọ, Hòa Bình, Bắc Giang, Sơn La, Quảng Ngãi, Trà Vinh, Đắk 

Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị. 

12. Xây dựng vùng, cơ sở an toàn bệnh Dại 

Trong giai đoạn 2017-2021, cả nước có 13 vùng cấp huyện tại 4 tỉnh, thành 

phố, 01 vùng cấp thành phố và 24 cơ sở cấp xã của 05 tỉnh đạt tiêu chuẩn ATDB 

đối với bệnh Dại, cụ thể như sau:  

- Vùng ATDB Dại: TP. Hà Nội (các quận: Thanh Xuân, Tây Hồ, Hoàn Kiếm 

và Ba Đình); Đà Nẵng (các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Liên Chiểu, 

Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ); Bà Rịa – Vũng Tàu (huyện Côn Đảo và thành phố 

Vũng Tàu); Bình Dương (TP. Thủ Dầu Một); toàn bộ 22 quận, huyện của Thành 

phố Hồ chí Minh. 

- Cơ sở ATDB Dại: Lào Cai (14 xã), Bắc Kạn (02 xã), Bà Rịa - Vũng Tàu 

(01 xã), Đồng Nai (05 xã) và Trà Vinh (02 xã). Chi tiết tại Phụ lục XI. 

Kết quả xây dựng thành công các vùng an toàn đối với bệnh Dại đã giúp các 

địa phương: (i) Giảm nguy cơ hoặc không có nguy cơ lưu hành bệnh Dại ở động 

vật, ở người; (ii) Giảm chi phí phòng, chống bệnh Dại, đặc biệt là giảm số lượng 

người buộc phải điều trị dự phòng sau phơi nhiễm với bệnh Dại. Ví dụ: Tại TP. 

Hồ Chí Minh, trước khi toàn thành phố được công nhận an toàn đối với bệnh Dại, 

trung bình mỗi năm có trên 200.000 người buộc phải điều trị dự phòng, sau khi 

toàn thành phố được công nhận an toàn bệnh Dại (vào năm 2020), số người buộc 

phải điều trị dự phòng giảm xuống còn khoảng 170.000 người, giảm chi phí cho 

người dân khoảng gần 40 tỷ đồng/năm; (iii) Tạo cảm giác an toàn và thu hút khách 

du lịch trong nước, nhất là khách quốc tế thường rất quan ngại khi đến các địa 

phương có bệnh Dại lưu hành; (iv) Góp phần nâng cao nhận thức của người nuôi 

chó, mèo và chính quyền cơ sở trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống 

bệnh Dại. 

13. Nghiên cứu khoa học 

- Triển khai các chương trình giám sát lưu hành vi rút Dại, giải trình tự gien 

và phân tích đặc điểm của vi rút. Kết quả: (i) Phần lớn vi rút Dại lưu hành tại Việt 

Nam thuộc nhóm SEA1 lưu hành tại Trung Quốc và tương đồng nhau; (ii) Có 02 

mẫu thuộc nhóm SEA3 lưu hành tại Lào và Campuchia; (iii) Có 01 mẫu phân lập 
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được ở bò, tương đồng 97% với nhóm vi rút lưu hành tại Lào. Kết quả đã được 

công bố trên tạp chí quốc tế (Tạp chí Vi rút – Virology). 

- Tổ chức nghiên cứu, sản xuất, đánh giá và cho phép lưu hành vắc xin phòng 

bệnh Dại, đồng thời phối hợp với các tổ chức quốc tế lựa chọn chủng vi rút tiềm 

năng cho việc nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng bệnh Dại. Kết quả, Việt Nam 

đã sản xuất thành công và đăng ký lưu hành 02 loại vắc xin: Navet-Rabivac của 

Công ty Navetco (năm 2019) và Rabiva của Công ty Hanvet (năm 2020). 

- Nghiên cứu y tế công cộng về hiệu quả của các biện pháp truyền thông học 

đường do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thực hiện, các nghiên cứu về kiến 

thức, thái độ, thực hành bệnh Dại triển khai tại Phú Thọ, Bắc Giang, Hòa Bình, 

Sơn La, Quảng Ngãi, Cà Mau, Trà Vinh, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, 

Quảng Trị, kết quả cho thấy nhóm trẻ em học đường dưới 15 tuổi chiếm tỷ lệ cao 

(28,6-40,1%); 29,7% trẻ từng bị chó mèo cắn; 14% trẻ không nói với gia đình khi 

bị chó mèo cắn; 7,3% trẻ được đưa đi chữa thuốc nam những điều này sẽ làm gia 

tăng tỷ lệ tử vong ở nhóm tuổi này. Nghiên cứu cũng chỉ ra thực trạng nuôi chó, 

mèo ở các hộ gia đình có trẻ nhỏ là khá cao và tỷ lệ tiêm phòng cho chó mèo thấp. 

81,4% số hộ nuôi chó, mèo, 22% có tiêm phòng cho chó, mèo; trung bình 2 -3 

con chó/1 hộ gia đình; trung bình xấp xỉ 1 con mèo/1 hộ gia đình. Đây là một mối 

nguy cơ lớn về bệnh Dại hiện hữu tại hầu hết các gia đình và trong cộng đồng, lý 

giải thêm cho việc tỷ lệ người bị chó mèo cắn ở Việt Nam rất cao. Việc truyền 

thông bệnh Dại trong trường học giúp các em học sinh biết cách hạn chế bị động 

vật cắn và xử lý sau khi bị cắn. Việc này làm giảm thiểu số lượng lớn trẻ em bị 

phơi nhiễm và là một trong những giải pháp hiệu quả, bền vững giúp nâng cao 

nhận thức cộng đồng. 

- Nghiên cứu về gánh nặng kinh tế do bệnh Dại và khả năng chi trả của người 

dân được tài trợ bởi WHO và Liên minh toàn cầu về phòng chống bệnh Dại 

(GARC) đã chỉ ra rằng 50% người dân sẵn sàng trả mức chi phí cho điều trị dự 

phòng bệnh Dại bằng vắc xin và huyết thanh từ 2 triệu đồng trở lên. 

- Nghiên cứu về dịch tễ học bệnh Dại trên người cho thấy bệnh Dại lưu hành 

ở hầu hết các tỉnh trên toàn quốc, tập trung nhiều ở nhóm người dân tộc thiểu số, 

hầu hết nạn nhân chưa được tiêm vắc xin phòng dại và huyết thanh kháng dại. 

- Nghiên cứu về điều trị dự phòng cho thấy tỷ lệ phơi nhiễm với bệnh Dại ở 

nam cao hơn nữ, ở lứa tuổi trẻ em bị cắn nhiều hơn các lứa tuổi còn lại, phần lớn 

bệnh nhân đã được điều trị dự phòng sớm, tuy nhiên vẫn có một số bệnh nhân đi 

điều trị muộn sau 3 ngày. Phần lớn vẫn sử dụng phác đồ tiêm bắp, việc sử dụng 
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phác đồ tiêm trong da có tăng lên nhưng chưa cao. Các phản ứng phụ nặng sau 

tiêm không nghi nhận ở giai đoạn này chứng tỏ vắc xin Dại rất an toàn. 

- Từ các kết quả nghiên cứu trong 5 năm, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương 

phối hợp với các tổ chức quốc tế công bố được 8 công trình khoa học trên các tạp 

chí lớn trên thế giới như: MMWR, vắc xin, WHO, OIE, và 12 bài ở các tạp chí 

trong nước và hàng loạt các đề tài cấp tỉnh, cấp cơ sở khác. 

14. Hợp tác quốc tế 

- Việt Nam đã chủ động hợp tác với các tổ chức quốc tế (FAO, OIE, WHO, 

CDC Hoa Kỳ) để tổ chức nhiều hoạt động về giám sát và phòng, chống dịch bệnh 

Dại, như: Hằng năm chủ động giám sát dịch bệnh Dại ở diện rộng; nghiên cứu, 

đánh giá và đưa ra khuyến cáo về công tác quản lý đàn chó nuôi, người đi tiêm 

phòng; các hội nghị/ tập huấn, giám sát, truyền thông; ký kết các chương trình 

hợp tác, thỏa thuận song phương với các nước về phòng, chống dịch bệnh trên 

động vật và người. 

- Các tổ chức quốc tế và các nước đã hỗ trợ Việt Nam (phần kinh phí Việt 

Nam thực tế nhận được) là khoảng 18 tỷ đồng (trung bình gần 4 tỷ đồng/năm). 

- Các hoạt động phòng chống bệnh Dại tại Việt Nam được tổ chức quốc tế 

đánh giá là tích cực, phương pháp tiếp cận là phù hợp theo mô hình Một sức khỏe; 

Các tổ chức quốc tế như FAO, WHO, OIE, USAID, CDC Hoa Kỳ... đã tích cực 

hỗ trợ Việt Nam trong việc kiểm soát bệnh Dại.  

- Cục Thú y phối hợp với CDC Hoa Kỳ: 

+ Cử các chuyên gia sang Việt Nam hướng dẫn, tập huấn và chuyển giao các 

kỹ thuật xét nghiệm bệnh Dại bằng phương pháp DFA, nhất là kỹ thuật Real-time 

PCR; mô hình quản lý bệnh Dại IBCM và công cụ báo cáo điện tử REACT dùng 

cho cả bên y tế và thú y. Việt Nam là nước đầu tiên được tiếp nhận chuyển giao 

các kỹ thuật và ứng dụng này. 

+ Triển khai: (i) Điều tra các trường hợp người bị chó nghi dại cắn, các 

trường hợp chó nghi bị Dại; (ii) Lấy mẫu giám sát chủ động để xác định mức độ 

lưu hành ở các trường hợp chó được giết mổ bán tại các chợ tại các tỉnh Phú Thọ, 

Bà Rịa-Vũng Tàu, Nghệ An, Đắk Lắk; (iii) Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực 

phòng, chống bệnh Dại cho cán bộ thú y của 4 tỉnh triển khai giám sát Dại. Phổ 

biến các mô hình nêu trên cho các địa phương khác; (iv) Hỗ trợ nâng cao năng 

lực chẩn đoán, giám sát bệnh Dại của Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương, 

Chi cục Thú y vùng V và VI; (v) Tổ chức giám sát bệnh Dại trên động vật hoang 

dã tại Vườn Quốc gia Cát Tiên.  
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- Cục Thú y phối hợp với Tổ chức FAO triển khai: (i) Khảo sát nhận thức, 

thái độ và hành vi của người nuôi chó trong công tác phòng, chống bệnh Dại tại 

tỉnh Phú Thọ. Kết quả đã giúp địa phương này nắm rõ tình hình, xây dựng các 

biện pháp phòng, chống, đặc biệt là nhận thức nâng cao tỷ lệ tiêm phòng vắc xin 

dại cho chó; (ii) Thí điểm mô hình quản lý chó nuôi tại tỉnh Thái Nguyên; dự kiến 

sẽ nhân rộng mô hình này. 

- Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế với sự tài 

trợ tích cực của Tổ chức Y tế Thế giới thực hiện các hoạt động như: 

+ Triển khai 05 hội nghị lớn để xây dựng chương trình quốc gia với sự tham 

gia đầy đủ của các ban ngành nhằm góp ý cho kế hoạch hành động của chương 

trình quốc gia (năm 2017), hội nghị chính sách khu vực với UBND 14 tỉnh trọng 

điểm hàng năm thúc đẩy UBND các tỉnh trọng điểm vào cuộc trong công tác 

phòng chống bệnh Dại (năm 2017, 2018), các hội nghị chính sách riêng cho từng 

tỉnh có số ca tử vong cao như tỉnh Bắc Giang (năm 2017), tỉnh Lào Cai, Đắk Lắk, 

Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum (năm 2018), Kon Tum, Cà Mau (năm 2019). Sau 

những nỗ lực thúc đẩy chính sách đối với UBND tỉnh thì hàng loạt các tỉnh đã có 

những quan tâm và đầu tư cho ngành y tế và thú y địa phương giúp các hoạt động 

tại địa phương được cải thiện, số ca tử vong dại tại các tỉnh trọng điểm giảm đáng 

kể. Nổi bật lên là tại tỉnh Bắc Giang. 

+ Tổ chức sự kiện quốc gia “Hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống bệnh 

Dại hàng năm (2017-2021) để thúc đẩy sự vào cuộc của các chính quyền địa 

phương và tăng cường nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống bệnh 

dại ở các tỉnh Lào Cai, Nghệ An, Gia Lai, Bắc Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu. Các 

hội nghị khoa học toàn quốc đồng thời cũng được tiến hành cùng thời gian và địa 

điểm tại các sự kiện lớn trên với sự tham dự của ngành y tế, thú y 63 tỉnh, thành 

phố trên toàn quốc và chính quyền sở tại, sau các sự kiện đã đạt được các cam kết 

to lớn từ chính quyền địa phương. Kết quả, sau đó các UBND cấp tỉnh tại những 

nơi tổ chức sự kiện đều chỉ đạo và đầu tư cho công tác phòng chống bệnh Dại trên 

người và động vật, số ca tử vong tại các tỉnh này đều giảm, tỷ lệ tiêm vắc xin 

phòng dại cho chó tăng lên. 

+ Xây dựng các thông điệp truyền thông; Truyền thanh/truyền hình 10 thứ 

tiếng cho nhóm người dân tộc thiểu số tại các tỉnh trọng điểm trên toàn quốc; in 

ấn 100.000 tờ rơi, 35.000 poster về hướng dẫn phòng chống bệnh Dại trong trường 

học và hỗ trợ tập huấn TOT 23 khóa cho 1.380 giáo viên của 1.380 trường tiểu 

học, trung học cơ sở, phổ thông trung học của 4 tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Quảng 

Trị và Tuyên Quang trong chương trình truyền thông trường học tại các tỉnh trọng 
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điểm, hàng trăm nghìn học sinh đã được tập huấn về bệnh Dại và cách hạn chế bị 

chó mèo cắn, giúp giảm thiểu hàng ngàn trường hợp chó mèo cắn trẻ em gây ra. 

Hỗ trợ 35.000 sổ tay phòng chống bệnh Dại cho cán bộ y tế, 35.000 sổ tay phòng 

chống bệnh Dại phát cho cộng đồng tại các vùng có dịch và 12.000 poster về 

hướng dẫn điều trị dự phòng cho cán bộ y tế phát cho toàn bộ hệ thống y tế dự 

phòng của 63 tỉnh/thành phố, 700 huyện thị và 11.000 trạm y tế xã phường trên 

toàn quốc. 

+ Tập huấn nhiều khóa cho cán bộ y tế và thú y về giám sát phòng chống 

bệnh Dại cho các tỉnh trọng điểm trên toàn quốc. 

+ Năm 2020, hỗ trợ miễn phí 23.500 liều vắc xin Dại cho người dân tộc thiểu 

số, người nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng đặc biệt khác tại 17 tỉnh có 

tử vong do Dại năm 2020, ngăn ngừa hàng trăm ca tử vong do bệnh Dại gây ra, 

giúp cho người nghèo, người đồng bào dân và trẻ em dưới 6 tuổi tại các vùng khó 

khăn tiếp cận với vắc xin Dại đặc biệt là sau những đợt dịch Covid 19 thì những 

người nghèo bị ảnh hưởng nặng nề, việc tiếp cận với vắc xin dại sau khi bị phơi 

nhiễm càng trở lên khó khăn. 

+ Tiến hành nghiên cứu đánh giá gánh nặng bệnh Dại ở người và khả năng 

chi trả của người dân cho điều trị dự phòng bệnh Dại năm 2017. 

- Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phối hợp với sự tài trợ của CDC Hoa Kỳ 

thực hiện các hoạt động như:  

+ Phối hợp liên ngành với thú y triển khai lấy mẫu, điều tra, xử lý ổ dịch dại 

dựa vào các trường hợp người bị chó cắn đi tiêm vắc xin phòng Dại tại các điểm 

tiêm tại tỉnh Lạng Sơn, từ kết quả giám sát bệnh Dại năm 2020 cho thấy, chỉ trong 

3 tháng tại 5  huyện của tỉnh Lạng Sơn, y tế và thú y kết hợp tiêm vắc xin phòng 

Dại cho người và lấy mẫu ở động vật nghi dại, 21/46 mẫu được thu thập có kết 

quả dương tính dại đàn chó với tỷ lệ lên tới 46% số mẫu được thu thập kết quả 

dương tính. Năm 2021, có 21/26 mẫu thu thập có kết quả dương tính, tỷ lệ dương 

tính ở số mẫu thu thập được lên tới 71%. Dự kiến mô hình tiếp tục mở ra các khu 

vực khác trong những năm tiếp theo. 

+ Thực hiện thí điểm phần mềm giám sát người điều trị dự phòng bệnh Dại 

đến tiêm vắc xin phòng Dại tại các điểm tiêm và phần mềm giám sát bệnh Dại 

trên người và động vật (IBCM) tại tỉnh Lạng Sơn nếu hiệu quả sẽ tiến hành triển 

khai mở rộng, thay thế báo cáo giấy hiện tại. 
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+ Các hội nghị, hội thảo phòng chống bệnh dại và các sự kiện hưởng ứng 

ngày Thế giới phòng chống bệnh Dại với sự tham dự hàng nghìn người dân và 

các ban ngành, đoàn thể. 

- Cục Y tế dự phòng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phối hợp với đối tác 

một sức khỏe (OHP) - Bộ Nông nghiệp và PTNT, thực hiện hội nghị liên ngành 

ASEAN với sự tham dự của 11 quốc gia thuộc vùng lãnh thổ ASEAN bàn về hoạt 

động phòng chống bệnh Dại trong khối, sự tham dự của Bộ trưởng, Thứ trưởng 

Bộ Y tế các nước tạo cam kết về công tác phòng chống bệnh Dại trọng khối. 

+ Thực hiện hội nghị tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh Dại tại 

các tỉnh trọng điểm khu vực miền Bắc với sự tham dự của nhiều UBND tỉnh, y tế, 

thú y bàn bạc về kế hoạch và cam kết hành động của các quốc gia về kiểm soát và 

khống chế bệnh dại tại các tỉnh trọng điểm về bệnh dại trên người và động vật tại 

các quốc gia Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là nước dẫn đầu về sáng kiến phòng 

chống bệnh Dại trên người và đông vật. 

- Các tổ chức quốc tế khác như Tổ chức Phúc Lợi động vật (HIS), Tổ chức 

bảo vệ động vật thế giới (WAP), Mạng lưới một sức khỏe Việt Nam (VOHUN)  

trong thời gian vừa qua cũng đã chung tay cùng các sự kiện quốc tế lớn như hưởng 

ứng ngày Thế giới phòng chống bệnh Dại và các hoạt động truyền thông, hỗ trợ 

miễn phí vắc xin phòng Dại cho đàn chó. 

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM  

1. Nhận xét, đánh giá 

Về cơ bản tất cả các nội dung và giải pháp trong Chương trình quốc gia đã 

được các cơ quan Trung ương và địa phương tổ chức triển khai kịp thời, đạt hiệu 

quả; mục tiêu chung của Chương trình quốc gia đã đạt được; các mục tiêu cụ thể 

cũng cơ bản đáp ứng yêu cầu và đạt được các kết quả nổi bật như: (i) Không xuất 

hiện ổ dịch bệnh Dại nghiêm trọng ở động vật; (ii) Năng lực giám sát, điều tra, xử 

lý ổ dịch bệnh Dại được tăng cường rõ rệt; (iii) Tỷ lệ đàn chó được tiêm vắc xin 

phòng bệnh Dại tăng từ 38,5% lên 49,2%; (iv) đã có 14 vùng an toàn bệnh Dại 

(bao gồm: Thành phố Hồ Chí Minh và 13 huyện của Hà Nội, Đà Nẵng, Bình 

Dương, Bà Rịa - Vũng Tầu); (iv) Thay đổi quan điểm của chính quyền các cấp, 

tập trung, tăng cường chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống bệnh Dại; (v) Giảm 

68 người tử vong vì bệnh Dại so với giai đoạn 2012 - 2016; (vi) Tăng nhận thức 

của người dân về bệnh Dại, tăng 21% số người bị chó cắn tự giác đi điều trị dự 

phòng; (vii) Giảm 30% số tỉnh có nguy cơ cao về bệnh Dại và tăng 20% số mẫu 

xét nghiệm chủ động trên người, động vật; (viii) Phối hợp liên ngành đã chặt chẽ 

hơn giữa y tế và thú y cùng với các ban ngành khác so với giai đoạn trước. 
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Tuy nhiên, các mục tiêu cụ thể của Chương trình quốc gia giai đoạn 2017 – 

2021 đặt ra quá cao, trong khi điều kiện thực tiễn, nhận thức của cộng đồng, nhất 

là chủ nuôi chó còn nhiều hạn chế; thiếu sự quan tâm, chỉ đạo của chính quyền 

các cấp, cũng như việc đầu tư chưa thỏa đáng cùng với sự thay đổi của tình hình 

dịch bệnh Covid -19 khiến cho việc tổ chức triển khai đầy đủ, có hiệu quả các 

nhiệm vụ của Chương trình 2017 - 2021 đã đề ra. 

2. Bài học kinh nghiệm 

- Sự quan tâm chỉ đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và việc tổ chức triển 

khai kịp thời, có hiệu quả các nội dung Chương trình quốc gia của các Bộ, ngành 

(đặc biệt là sự phối kết hợp của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Y tế), Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố. Do đó, đã cơ bản huy động được cả hệ thống chính trị từ 

Trung ương đến địa phương, trong đó lực lượng thú y, y tế các cấp là nòng cốt 

trong việc triển khai các giải pháp kỹ thuật phòng, chống bệnh Dại. 

- Hệ thống văn bản pháp lý, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Y tế cơ bản đầy đủ, kịp thời; ngoài ra các Bộ 

và các địa phương đã có kế hoạch triển khai từng năm và cả giai đoạn 2017 - 2021, 

do đó có cơ sở để tổ chức các nội dung Chương trình quốc gia. 

- Tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ các nội dung Chương trình quốc gia, 

đồng thời thường xuyên có sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc, 

kiểm tra của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Y tế, các cơ quan của hai Bộ, cũng 

như chính quyền, cơ quan chuyên môn các cấp. Đặc biệt là vai trò chính quyền 

cấp cơ sở là điều kiện tiên quyết giúp khống chế bệnh Dại tại địa phương. Thực 

tiễn chỉ ra, các tỉnh như Bắc Giang, Lào Cai... khi dịch Dại xảy ra với số ca tử 

vong cao nhất cả nước nhưng chỉ cần UBND cấp tỉnh chỉ đạo các ban ngành phối 

hợp thực hiện quản lý và tiêm vắc xin phòng Dại miễn phí/thu phí cho đàn chó thì 

ngay sau đó bệnh Dại trên người đã được khống chế. 

- Thông tin, tuyên truyền tăng cường nhận thức, tạo sự đồng thuận của cộng 

đồng trong công tác quản lý chó nuôi, tiêm vắc xin Dại cho động vật, giám sát, 

phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch bệnh Dại ở động vật; nhận thức tốt hơn, thay 

đổi hành vi và người bị chó cắn tự giác đi điều trị dự phòng.  

- Sự phối kết hợp, hỗ trợ kinh phí, kỹ thuật của các tổ chức quốc tế (WHO, 

FAO, CDC Hoa Kỳ, OIE, WHO, HIS, WAP...) ...), các tổ chức trong nước như 

đối tác Một sức khỏe (OHP), mạng lưới các trường đại học Việt Nam (VOHUN) 

góp phần tăng cường và thúc đẩy các hoạt động phòng chống bệnh Dại ở Việt 

Nam. 
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- Sự phối kết hợp của các đơn vị sản xuất và cung ứng vắc xin dại cho người 

và động vật ở Việt Nam cũng góp phần hỗ trợ công tác phòng chống bệnh Dại ở 

Việt Nam. 

V. KHÓ KHĂN, TỒN TẠI  

Trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh 

Dại giai đoạn 2017 – 2021 đã gặp một số khó khăn, tồn tại như sau: 

1. Sự quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai của chính quyền các cấp 

- Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình quốc gia bao gồm 

các nội dung, giải pháp rất cụ thể, đồng thời ban hành Chỉ thị quán triệt, chỉ đạo 

các Bộ, các địa phương tổ chức thực hiện, nhưng thực tế nhiều địa phương chưa 

có sự quan tâm, đầu tư đúng mức, nhất là một số tỉnh, thành phố chưa tổ chức 

quản lý đàn chó.  

- Bệnh Dại là bệnh có thể phòng và loại trừ được nếu cả hệ thống chính trị 

của địa phương quan tâm chỉ đạo quản lý đàn chó, tiêm phòng vắc xin Dại cho 

chó và tuyên truyền điều trị dự phòng cho người bị chó mắc hoặc nghi mắc bệnh 

Dại cắn. Tuy nhiên, qua kết quả tổng kết của cả giai đoạn 2017-2021 cho thấy, 

một số địa phương (điển hình như các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắk, Đắk 

Nông, Bình Định, Phú Yên, Tây Ninh, Bình Thuận và Bến Tre) thường xuyên có 

báo cáo ca bệnh Dại trên người trong suốt cả giai đoạn, phản ánh rất rõ nguyên 

nhân triển khai công tác phòng chống bệnh Dại ở những địa phương này còn bất 

cập, cụ thể: không hoặc hạn chế trong việc quản lý đàn chó, chưa thống kê được 

chính xác số lượng đàn chó; tỷ lệ tiêm phòng trên đàn chó rất thấp (…%); chó thả 

rông với số lượng lớn; thiếu hoặc chưa bố trí kinh phí chủ động hỗ trợ cho triển 

khai các hoạt động phòng chống bệnh Dại, công tác thông tin tuyên truyền về sự 

nguy hiểm của bệnh Dại cũng như việc điều trị dự phòng cho người bị chó mắc 

hoặc nghi mắc bệnh Dại cắn … 

- Công tác phòng chống bệnh Dại nói riêng gặp nhiều hạn chế do dịch bệnh 

Covid-19 xảy ra ở nước ta từ năm 2020 đến nay gây nhiều khó khăn cho công tác 

rà soát quản lý đàn chó, số lượng tổng đàn, tổ chức tiêm phòng,... đặc biệt gián 

đoạn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. 

2. Nhận thức của cộng đồng, chính quyền các cấp 

- Nhận thức của chính quyền cơ sở và người dân về bệnh Dại còn hạn chế 

nên dẫn đến chủ quan, lơ là, chưa chấp hành tốt các quy định trong công tác phòng, 

chống bệnh Dại. 
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-  Một số người dân, người bị chó cắn chưa hiểu rõ tác hại của bệnh Dại hoặc 

chủ quan, do vậy không tiêm phòng vắc xin Dại cho chó hoặc khi bị chó cắn 

không đến cơ sở y tế để điều trị dự phòng; tâm lý của một số người bị chó cắn đi 

điều trị dự phòng vẫn còn e ngại, cho rằng việc tiêm phòng sẽ ảnh hưởng đến sức 

khỏe. Một số nơi còn chưa hiểu rõ về bệnh Dại, người dân vẫn còn tin các hình 

thức điều trị dân gian như lấy nọc, điều trị bằng thuốc đông y sau khi bị chó cắn. 

- Một số bộ phận người dân đặc biệt tại vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng 

khó khăn vẫn còn chủ quan, lơ là với bệnh Dại, vẫn còn hiện tượng khi chó nghi 

mắc bệnh Dại, người dân không báo cho cơ quan thú y và chính quyền địa phương 

mà mổ chó nghi mắc bệnh Dại để ăn; tình trạng thả rông chó, không nhốt xích và 

đeo rọ mõm cho chó vẫn còn xảy ra phổ biến; việc quản lý, khai báo nuôi chó, 

tiêm phòng triệt để chỉ thực hiện được ở khu vực đô thị, nơi tập trung đông người. 

- Người dân chưa chủ động kê khai với chính quyền địa phương về việc nuôi 

chó, có tư tưởng che dấu, không khai báo chính xác số chó nuôi của gia đình. 

- Chưa nhận thức hết được về sự nguy hiểm của bệnh Dại, chưa chấp hành 

việc tiêm phòng bắt buộc vắc xin dại; còn thả rông chó, mèo; không thực hiện 

việc rọ mõm chó mèo… 

- Do thói quen của người dân mua bán chó tự do, giết mổ làm thực phẩm 

không được kiểm soát, không khai báo và đăng ký với chính quyền địa phương. 

Sự biến động về đàn chó trong từng thôn, xóm, bản diễn ra thường xuyên (do mất, 

bán, chết, nuôi mới).  

- Một số hộ gia đình còn chủ quan lơ là, chưa chấp hành nghiêm việc tiêm 

phòng bệnh Dại cho đàn chó nuôi.  

3. Quản lý đàn chó 

- Ý thức của người chăn nuôi về phòng, chống bệnh Dại còn nhiều hạn chế: 

(i) Không chủ động việc kê khai, đăng ký đàn chó mèo với chính quyền, không 

phối hợp trong khai báo thống kê đàn chó, không tiêm phòng cho chó nuôi; (ii) 

Nuôi chó thả rông, không xích nhốt vẫn phổ biến; (iii) Không chấp hành việc tiêm 

phòng cho đàn chó mèo; (iv) Không thực thi các quy định xử phạt.... 

- Trách nhiệm của chính quyền một số địa phương trong công tác phòng 

chống bệnh Dại: (i) Chưa nghiêm túc chỉ đạo, rà soát quản lý các hộ nuôi chó, 

thống kê đàn chó trên địa bàn, chưa quản lý tốt chó nuôi nhất là chó mới phát sinh, 

đa số chỉ là thống kê để phục vụ công tác tiêm phòng vắc xin Dại; (ii) Chưa chỉ 

đạo quyết liệt công tác tiêm phòng vắc xin Dại theo quy định của Luật Thú y; (iii) 

Rất ít địa phương thành lập tổ, đội bắt giữ chó thả rông, thiếu cơ chế hoạt động, 
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duy trì; (iv) Chưa xử lý nghiêm các trường hợp chống đối, vi phạm quy định của 

Nhà nước, chưa áp dụng chế tài xử lý vi phạm hành chính đối với chủ nuôi không 

chấp hành quy định về quản lý chó mèo nuôi, không chấp hành việc tiêm phòng 

cho đàn chó mèo, thả rông chó mèo; (v) Chưa thường xuyên thông tin, tuyên 

truyền về sự nguy hiểm của bệnh Dại có thể lây sang người, lợi ích của tiêm phòng 

vắc xin Dại, cũng như các chính sách cho chủ hộ nuôi chó biết và tự giác thực 

hiện phòng, chống bệnh Dại. 

- Trình độ, năng lực, số lượng của lực lượng thú y cơ sở còn rất hạn chế; 

người bắt giữ chó không có kỹ thuật nên rủi ro cao, chó là động vật hung dữ, có 

thể tấn công người. 

- Ở nhiều địa phương, thú y phụ trách các bản không hoạt động do không 

còn được hỗ trợ; nhân viên thú y ở nhiều xã đã bỏ việc do phụ cấp thấp. 

- Việc thông tin, báo cáo, công tác phòng, chống bệnh Dại từ nhân viên thú 

y cấp xã đến Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp cấp huyện, Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y còn hạn chế, không kịp thời. Bệnh Dại được phát hiện chủ yếu do người 

dân cung cấp thông tin trực tiếp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y hoặc qua điều 

tra ngược từ người đi tiêm phòng Dại. 

- Khi dịch bệnh xảy ra, nhận thức của cộng đồng về Dại được tăng lên. Tuy 

nhiên, khi dịch bệnh Dại lắng xuống, sự quan tâm của xã hội, người dân cũng 

giảm theo, xuất hiện tư tưởng chủ quan ngay cả ở một số lãnh đạo cơ sở. 

4. Tiêm phòng vắc xin Dại trên động vật 

- Công tác triển khai tiêm phòng vắc xin Dại của một số chính quyền địa 

phương còn thiếu quan tâm; chỉ đạo tiêm phòng đạt kết quả chưa cao, thiếu việc 

đôn đốc, kiểm tra, việc tiêm phòng còn khoán trắng cho nhân viên thú y; chưa 

kiên quyết áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm trong công tác phòng, chống 

dịch theo quy định pháp luật. 

- Công tác tiêm phòng Dại cho đàn chó mèo nuôi ở một số địa phương không 

triệt để, việc lập kế hoạch tiêm phòng Dại hằng năm cho đàn chó nuôi của không 

dựa trên số lượng chó nuôi thực tế mà chủ yếu dựa vào số lượng chó được tiêm 

phòng của năm trước để giao chỉ tiêu tiêm phòng cho năm sau. Tỷ lệ tiêm phòng 

vắc xin cho đàn chó trên toàn quốc còn rất thấp (49,2%), nhiều khu vực đạt 10%, 

trong khi để khống chế bệnh Dại, tỷ lệ này phải đạt tối thiểu là 70%.  

- Chưa bố trí lực lượng tham gia vây bắt giữ chó hỗ trợ cho thú y tiêm, chủ 

yếu do lực lượng thú y thực hiện. Chó là động vật hung dữ, có thể tấn công 

người. Chủ nuôi chó không hợp tác, hỗ trợ bắt, giữ chó cho cán bộ thú y khi tiêm 
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phòng. Cán bộ đi tiêm phòng không được tiêm vắc xin dự phòng trước phơi nhiễm 

cho người, chưa được trang bị công cụ để bắt giữ chó an toàn trước khi tiêm; 

chưa có chế độ hỗ trợ nếu không may bị chó cắn. 

- Một số tỉnh miền núi có địa bàn rộng, địa hình phức tạp, số lượng chó thả 

rông lớn gây khó khăn trong việc quản lý đàn chó, giám sát bệnh Dại, bắt giữ chó 

để tiêm phòng.  

5. Điều trị dự phòng bệnh Dại cho người bị phơi nhiễm 

- Số lượng người bị động vật cắn hàng năm rất nhiều trong số đó có một số 

bộ phận người dân là người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ nhỏ, người thuộc 

diện gia đình chính sách kinh tế không đủ dẫn đến không tiếp cận được với vắc 

xin Dại nên dẫn đến một số trường hợp tử vong. Kinh phí địa phương một số tỉnh 

đã có hỗ trợ cho nhóm người yếu thế này, tuy nhiên phần lớn các tỉnh chưa có quỹ 

vắc xin cho người hỗ trợ khi cần thiết, đặc biệt sau khi dịch Covid - 19 bùng phát, 

việc ngân sách cấp cho các hoạt động này càng giảm. 

- Vắc xin Dại cho người là loại chế phẩm sinh học đặc thù và áp dụng trong 

điều trị dự phòng khẩn cấp, là vắc xin thương mại với số lượng nhà cung cấp rất 

ít, chỉ có 1-2 nhà cung cấp, chất lượng vắc xin cũng khác nhau dẫn tới việc giá 

thành cũng khác nhau. Việc áp dụng quy chế đấu thầu vắc xin là không phù hợp, 

dẫn đến tình trạng các điểm tiêm công lập không có quỹ để mua vắc xin, việc này 

làm giảm sự tiếp cận của người dân.  

- Vắc xin Dại trên người là vắc xin nhập ngoại nên phụ thuộc hoàn toàn vào 

nguồn cung ứng từ nước ngoài, mặt khác việc nhập vắc xin lại do các công ty vắc 

xin tư nhân/cổ phần tiến hành nhập, việc này có thể dẫn tới thiếu hụt vắc xin, trong 

khi vắc xin là vắc xin điều trị dự phòng khẩn cấp, việc thiếu hụt có thể gây ra tình 

trạng tử vong cho người bị chó, mèo mắc bệnh Dại cắn. Vì vậy, Chính phủ cần có 

những cam kết với nhà sản xuất vắc xin tại nước ngoài để chủ động nguồn cung 

ứng vắc xin. 

6. Giám sát chủ động trên động vật 

- Hệ thống quản lý, báo cáo và giám sát về dịch bệnh Dại ở đàn chó trên toàn 

quốc còn rất hạn chế. Chưa lấy mẫu thường xuyên giám sát chủ động trên động 

vật mà mới chỉ giám sát được một số lượng nhỏ ổ dịch Dại trên động vật khi phát 

hiện động vật cắn người.  

- Việc chia sẻ thông tin về các trường hợp đến tiêm vắc xin phòng Dại sau 

phơi nhiễm (bị chó cắn) của ngành Y tế thực hiện cho ngành Thú y hiện nay còn 
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rất nhiều hạn chế, chưa kịp thời nên việc giám sát về bệnh Dại ở đàn chó gặp rất 

nhiều khó khăn, chưa nắm bắt được kịp thời tình hình người bị chó nghi dại cắn. 

- Số liệu người tiêm vắc xin phòng Dại chưa phản ánh đúng tình hình người 

bị chó nghi dại cắn, do trên thực tế vẫn có những người bị chó cắn mà không đi 

tiêm vắc xin phòng Dại. 

7. Năng lực chẩn đoán phòng thí nghiệm  

- Năng lực chẩn đoán phòng thí nghiệm còn hạn chế: Hiện nay chỉ có 05 

phòng thí nghiệm được công nhận đủ khả năng chẩn đoán bệnh Dại. Việc thu thập 

mẫu bệnh phẩm lâm sàng cho chẩn đoán phòng thí nghiệm bệnh Dại ở động vật 

còn rất hạn chế.  

- Xét nghiệm kháng thể sau tiêm phòng bệnh Dại khu vực phía Nam chỉ có 

01 cơ sở đáp ứng (được chỉ định của Bộ Nông nghiệp và PTNT) nên thủ tục đấu 

thầu xét nghiệm vướng mắc, gây khó khăn cho công tác xây dựng và duy trì vùng, 

cơ sở an toàn dịch bệnh đối với bệnh Dại. 

- Việc chẩn đoán bệnh Dại ở người với số lượng mẫu ít, các mẫu như dịch 

não tủy, mảnh sinh thiết da gáy, huyết thanh, nước bọt đòi hỏi có sự phối hợp giữa 

hệ thống điều trị và dự phòng, kỹ thuật lấy mẫu khó. Trong một số trường hợp khi 

bệnh nhân có chẩn đoán lâm sàng lên cơn dại thì phía bệnh viện thực hiện thủ tục 

trả bệnh nhân về gia đình nhanh, ngoài ra việc lấy mẫu chẩn đoán bệnh Dại trên 

người gặp phải các vấn đề về tâm lý xã hội người nhà bệnh nhân lo ngại việc kết 

quả xét nghiệm dại dương tính nên số lượng mẫu bệnh nhân lên cơn dại được chẩn 

đoán xét nghiệm chưa đạt được mức độ trên 50% số bệnh nhân có chẩn đoán lâm 

sàng lên cơn dại. Kinh phí mua sinh phẩm chẩn đoán bệnh Dại trên người còn 

thiếu hụt, cần được bổ sung thêm. 

8. Phát hiện, xử lý ổ dịch, áp dụng chế tài xử phạt 

- Công tác xử lý ổ dịch bệnh Dại chưa được quan tâm đúng mức, mới chỉ tổ 

chức tiêm phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch; việc nuôi nhốt hoặc xích chó trong thời 

gian có dịch. 

- Việc xử lý khi phát hiện có ổ dịch Dai trên động vật còn chưa triệt để, kịp 

thời do: Chưa xác định được địa chỉ cụ thể của con vật bị bệnh Dại, đa số chó bị 

bệnh Dại không xác định được chủ nuôi; Không tổ chức khoanh vùng ổ dịch, 

không tiêm phòng bổ sung, bao vây kịp thời, do địa phương không có vắc xin dự 

phòng, cơ chế phê duyệt mua vắc xin mất nhiều thời gian nên dẫn đến bị động 

tiêm phòng bao vây ổ dịch.   



33 

- Khó khăn trong việc xử lý chó vô chủ sau những đợt tổ chức bắt chó thả 

rông nơi công cộng do sau thời gian 72 giờ không có người đến nhận. 

- Khó khăn trong thành lập Đội chuyên trách bắt chó thả rông và động vật 

mắc, nghi mắc bệnh Dại, cụ thể là:  việc tuyển dụng hoặc ký hợp đồng với cá nhân 

có chuyên môn, nghiệp vụ để bắt giữ chó chạy rông nơi công cộng theo quy định; 

chế độ chính sách, mức khoán tiền công và các chi phí khác cho Đội chuyên trách 

bắt chó thả rông và động vật mắc bệnh Dại. Lý do: hiện nay chưa được Bộ Tài 

chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể, để địa phương thuận tiện trong việc triển 

khai thực hiện được đồng bộ. 

- Công tác xử phạt vi phạm các trường hợp không khai báo chó nuôi, không 

tiêm phòng cho chó, không xích nhốt, đeo rọ mõm cho chó khi ra ngoài cộng đồng 

vẫn chưa được triển khai triệt để. 

- Các trường hợp xử phạt chủ nuôi chó để chó cắn người vô cớ chưa được 

thực hiện đầy đủ, phần lớn các trường hợp chủ vật nuôi không bị ảnh hưởng gì 

sau khi để vật nuôi của mình gây tai nạn cho cho cộng đồng, thậm chí gây chết 

người hoặc thương tật lớn nhưng không bị xử lý hình sự theo quy định của pháp 

luật, không bồi thường cho nạn nhân dẫn đến các quy định của Nhà nước ban 

hành chưa đủ tính răn đe và đạt hiệu quả giúp người dân có ý thức hơn về việc 

nuôi chó thì cần phải quản lý và tiêm phòng dại cho vật nuôi của mình, hậu quả 

cuối cùng là tỷ lệ người bị tai nạn do động vật cắn cao, gây tổn thất lớn về sức 

khỏe và kinh tế của người dân.- Việc xử phạt các ông lang, thầy thuốc đông y lừa 

đảo người dân điều trị bằng thuốc nam, đông y vẫn chưa thực hiện đầy đủ, không 

có sự vào cuộc của phía công an dẫn đến vẫn còn nhiều ông lang hành nghề, nhiều 

người dân vẫn sử dụng thuốc nam, tìm nọc độc gây tiền mất và vẫn bị tử vong do 

bệnh Dại. 

- Kiểm dịch vận chuyển động vật còn hạn chế, tình trạng buôn lậu chó qua 

biên giới các nước Thái Lan, Lào, Cam-phu-chia vẫn xảy ra dẫn tới việc có thể 

lây lan bệnh Dại qua con đường nhập khẩu lậu này. 

9. Thông tin, tuyên truyền 

- Công tác tuyên truyền ở Trung ương và một số địa phương chưa được triển 

khai tích cực, sâu rộng cho người dân nhất là cấp xã; chưa huy động được sự vào 

cuộc của Bộ Thông tin và truyền thông, các tổ chức, hội, đoàn thể, cơ sở giáo dục 

ở các cấp trong công tác phòng, chống bệnh Dại trên người và động vật. 

- Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng về tính chất nguy hiểm 

của bệnh Dại chưa được thường xuyên, liên tục dẫn đến nhiều người còn chủ quan 
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với bệnh Dại; thông tin tuyên truyền về các hành vi vi phạm và mức xử phạt vi 

phạm trong phòng chống bệnh Dại động vật dẫn đến nhiều người dân không nắm 

rõ các quy định của Nhà nước về nuôi chó. Kiến thức cơ bản về tính chất nguy 

hiểm của bệnh Dại và cách phòng chống bệnh Dại của chính quyền địa phương 

và người dân ở nhiều nơi còn thấp, dẫn tới việc thiếu trách nhiệm trong việc quản 

lý đàn chó và thiếu hợp tác trong việc tiêm phòng vắc xin cho đàn chó nuôi. Nhiều 

trường hợp người bị chó cắn không đến các cơ sở y tế để tiêm phòng, tự ý sử dụng 

thuốc nam, thuốc đông y để điều trị và bị tử vong do bệnh Dại. 

- Biện pháp tuyên truyền chưa được thực hiện một cách thường xuyên, liên 

tục mà chủ yếu chỉ được thực hiện khi triển khai các đợt tiêm phòng, khi trường 

hợp chó có biểu hiện bệnh Dại cắn người, khi có người bị tử vong do bệnh Dại. 

10. Xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh Dại 

Việc quan tâm xây dựng, duy trì vùng, cơ sở an toàn bệnh Dại, bố trí kinh 

phí ở nhiều địa phương còn chưa được quan tâm đúng mức (xây dựng vùng, cơ 

sở an toàn bệnh Dại mới được triển khai tại 9/63 tỉnh, thành phố). 

11. Hệ thống thú y của địa phương 

- Từ cuối năm 2018 đến nay, nhiều địa phương đã thực hiện việc sáp nhập 

cơ quan thú y cấp tỉnh thành trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp; cơ quan thú 

y cấp huyện được sáp nhập thành trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp nhưng 

việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh động vật bị trì trệ, 

không hiệu quả, có nhiều tồn tại, bất cập như: Không tổ chức chủ động giám sát, 

kịp thời nắm bắt thông tin và báo cáo tình hình dịch bệnh; không tổ chức thực 

hiện việc vệ sinh, tiêu độc khử trùng; không triển khai tiêm phòng vắc xin; không 

thực hiện các biện pháp kiểm dịch xuất, nhập vào địa bàn cấp tỉnh; không xử lý 

các trường hợp vi phạm,... 

- Mô hình trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp huyện làm dịch vụ 

thường không chấp nhận việc ký hợp đồng tham gia tiêm phòng vắc xin Dại cho 

chó, mèo do thực tế khó thực hiện, dẫn đến kết quả tiêm phòng không cao tại địa 

bàn đó. 

- Nguồn nhân lực bị cắt giảm cơ học do tinh giản biên chế của hệ thống thú 

y các cấp, dẫn đến tình trạng vừa không đủ người, vừa không có đủ công chức để 

thực hiện việc kiểm dịch động vật, cũng như các hoạt động thú y khác. 

- Nhiều địa phương không bố trí kinh phí trả thù lao hoặc có bố trí nhưng 

mức trả rất thấp so với chi phí thực tế cho người tham gia phòng, chống dịch Dại 
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nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc huy động nhân lực tham gia phòng chống 

dịch. 

- Phụ cấp cho nhân viên thú y xã thấp, thủ tục thanh toán phức tạp, do vậy 

chưa khuyến khích được nhân viên thú y xã gắn bó lâu dài và tích cực hoạt động. 

Một số địa phương chỉ có phụ cấp hàng tháng cho trưởng thú y xã, thú y viên 

không có phụ cấp nên khó khăn trong việc huy động tham gia phòng, chống dịch 

và tiêm phòng vắc xin Dại trên động vật. 

12. Hệ thống y tế điều trị dự phòng bệnh Dại 

Luật đấu thầu vắc xin dẫn đến tình trạng các cơ sở tiêm chủng công lập bị co 

hẹp, việc tiếp cận của người dân với vắc xin Dại giảm; người dân không đủ tiền 

để tiếp cận dịch vụ tiêm vắc xin Dại tư nhân hoặc phải đi quá xa dẫn đến việc e 

ngại khi đi tiêm phòng Dại sau khi bị phơi nhiễm. 

13. Đầu tư nguồn lực, hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh Dại 

- Đầu tư nguồn lực cho phòng, chống bệnh Dại rất hạn chế. Mặc dù Bộ Y tế 

và Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo xây dựng các kế hoạch phòng, chống 

bệnh Dại, tuy nhiên kinh phí phân bổ của Trung ương và địa phương còn rất hạn 

chế. Thiếu đầu tư về con người, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, dẫn đến 

nhiều hoạt động không đạt hiệu quả. 

- Chưa bố trí đầy đủ nguồn ngân sách (Trung ương và địa phương) để thực 

hiện các nội dung đã được nêu ra trong Chương trình quốc gia giai đoạn 2017 - 

2021 (kinh phí dự phòng vắc xin, lấy mẫu giám sát, điều tra và xử lý ổ dịch, nâng 

cao năng lực cho hệ thống, thông tin tuyên truyền,...). Các chương trình giám sát 

dịch bệnh Dại tại Việt Nam hiện nay chủ yếu dựa vào nguồn kinh phí tài trợ từ 

các tổ chức quốc tế. Do đó, Nhà nước cần có nguồn kinh phí chủ động để thực 

hiện các hoạt động giám sát trọng điểm này. 

- Cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương cho các địa phương có thay đổi 

nên nhiều địa phương lúng túng trong việc bố trí kinh phí.  

- Nguồn kinh phí hoạt động chương trình hạn hẹp do ưu tiên cho công tác 

phòng chống dịch Covid-19. 

- Kinh phí cho việc xây dựng và duy trì cơ sở, vùng ATDB lớn trong khi 

nguồn ngân sách của các địa phương còn hạn chế. 

-  Lực lượng tham gia tiêm phòng rất mỏng, phụ cấp thấp nên chưa thu hút 

được nhân lực tham gia các hoạt động phòng, chống bệnh Dại.  
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14. Công tác phối hợp liên ngành 

Phối kết hợp liên ngành giữa y tế và thú y ở cấp trung ương đã chặt chẽ. Tuy 

nhiên, ở cấp địa phương, ở nhiều địa phương còn chậm, chưa hiệu quả trong việc 

chia sẻ thông tin, phối kết hợp trong giám sát, điều tra, xử lý ổ dịch bệnh Dại trên 

người và động vật. 

VI. HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA GIAI 

ĐOẠN 2017 – 2021  

Ngày 28/9/2021, tại Hà Nội, được ủy quyền của Lãnh đạo Chính phủ, Bộ 

Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Bộ Y tế, Tổ chức FAO, WHO, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tại của Hoa Kỳ (CDC) và các đối tác Một sức khỏe đã tổ chức 

“Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại 

trừ bệnh Dại giai đoạn 2017 - 2021, góp ý dự thảo Chương trình quốc gia phòng, 

chống bệnh Dại, giai đoạn 2022 - 2030 và Mít tinh Ngày Thế giới phòng, chống 

bệnh Dại”. 

Tham dự Hội nghị tại đầu cầu trung ương có sự tham gia của đại diện của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ, các doanh nghiệp và 

đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Tại đầu cầu của 63 tỉnh, thành phố có 

sự tham dự của lãnh đạo UBND cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế và 

các đơn vị liên quan tham dự. 

Tại Hội nghị này, các cơ quan, đơn vị thuộc Ngành Nông nghiệp, Ngành Y 

tế phối và các địa phương đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong 

quá trình tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia giai đoạn 2017-2021; đồng thời 

phân tích cụ thể để chỉ rõ nguyên nhân, khó khăn, tồn tại bất cập đã và đang gặp 

phải; từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm đề xuất, xây dựng và tổ chức 

thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia trong giai đoạn 2022 - 2030./. 

 



 

Phụ lục II: 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG 

BỆNH DẠI TRÊN NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT GIAI ĐOẠN 2017 – 2021 
(Kèm theo Công văn số       /BNN-TY ngày     / 11/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) 

 

1. Văn bản của Thủ tướng Chính phủ 

Ngày 06/7/2017, Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế 

báo cáo và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg về việc 

tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại; theo đó, Thủ tướng 

Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố tập trung triển 

khai phòng, chống bệnh Dại theo đúng các nội dung của Chương trình quốc gia. 

2. Văn bản của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

- Ngày 24/4/2017, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết 

định số 1537/QĐ-BNN-TY về việc phê duyệt Kế hoạch và Dự toán chi tiết hằng 

năm và 5 năm (2017 - 2021) để tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia. 

- Ngày 05/5/2017, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết 

định số 1707/QĐ-BNN-TY thành lập Ban quản lý Chương trình quốc gia, bao 

gồm 20 thành viên do Cục trưởng Cục Thú y làm Trưởng ban, Lãnh đạo Cục, Thủ 

tưởng các Phòng, các đơn vị thuộc Cục Thú y là thành viên. 

- Ngày 10/4/2018, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã ban hành Công điện số 

2704/CĐ-BNN-TY về việc tăng cường các biện pháp chủ động phòng, chống 

bệnh Dại năm 2018. 

- Ngày 16/5/2019, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã ban hành Chỉ thị số 

3402/CT-BNN-TY về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp 

quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh Dại ở động vật. 

- Ngày 01/8/2019, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 

5474/BNN-TY đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương về việc tổ chức sơ kết Chương trình quốc gia. 

- Ngày 07/8/2020, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã ban hành Chỉ thị số 

5277/CT-BNN-TY về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp 

phòng, chống bệnh Dại ở động vật. 

- Ngày 26/2/2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 

1177/BNN-TY đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị 

quán triệt, tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ và có hiệu quả các nội dung năm 

cuối (năm 2021) của Chương trình quốc gia và Chỉ thị số 31/CT-TTg. 

- Ngày 18/5/2021, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã ban hành Chỉ thị số 

2894/CT-BNN-TY về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp 

phòng, chống bệnh Dại ở động vật. 

- Ngoài ra, hằng năm Bộ NN&PTNT đều có các văn bản gửi Chủ tịch 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo xây dựng, trình 
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phê duyệt và bố trí kinh phí để triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động 

vật, trong đó có bệnh Dại ở động vật; các văn bản phê duyệt nội dung và kinh phí 

tổ chức triển khai Chương trình quốc gia. Như vậy, có thể thấy, căn cứ văn bản 

của Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, 

đôn đốc việc tổ chức thực hiện. 

3. Văn bản của Cục Thú y 

Thực hiện Chương trình quốc gia và các văn bản chỉ đạo của Bộ 

NN&PTNT, hằng năm Cục Thú y đã xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành 

và đã ban hành hàng chục văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ 

để tổ chức các hoạt động của Chương trình quốc gia và thực hiện kiểm tra đôn 

đốc công tác phòng, chống bệnh Dại tại các địa phương. 

4. Văn bản của Bộ Y tế 

- Ngày 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020 hàng năm, Bộ 

trưởng Bộ Y tế ban hành quyết định phân bổ kinh phí thường xuyên/không thường 

xuyên để tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia hàng năm từ 2017 – 2021. 

- Ngày 31/8/2017, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 8311/QĐ-

BYT thành lập Ban quản lý Chương trình quốc gia phòng chống bệnh dại trên 

người, bao gồm 29 thành viên do Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương 

làm Trưởng ban; Lãnh đạo Cục Y tế dự phòng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương 

làm phó ban thường trực, Thủ tưởng và chuyên viên các Viện Vệ sinh Dịch 

tễ/Pasteur khu vực, Lãnh đạo các Vụ/Cục của Bộ Y tế và của Trung tâm Giáo dục 

Sức khỏe – Bộ Y tế, Bệnh Viện Nhiệt đới Trung ương, là thành viên. Tổ thư ký 

giúp việc cho Ban Quản lý là các cán bộ chuyên trách phòng chống bệnh dại tại 

các Viện Vệ sinh Dịch tễ/Pasteur khu vực. 

- Hằng năm, Bộ Y tế đều ban hành văn bản tổng kết hoạt động phòng chống 

bệnh dại trên người gửi Cơ quan thú y cùng cấp và các Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật/trung tâm Y tế đề nghị phối hợp với Cơ quan Thú Y cùng cấp lập kế hoạch 

trình UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo xây dựng, trình cấp có thẩm quyền của 

địa phương phê duyệt, bố trí kinh phí triển khai Chương trình quốc gia tại địa 

phương. 

4. Kinh phí thự hiện 

4.1 Tổng hợp kinh phí của trung ương thực hiện Chương trình quốc 

gia phòng, chống bệnh Dại trên động vật giai đoạn 2017-2021 

Năm Kinh phí mua 

vắc xin Dại cho 

động vật 

Kinh phí triển khai các hoạt 

động phòng, chống dịch bệnh 

Dại (giám sát, điều tra xử lý ổ 

dịch, truyền thông, hội nghị…) 

Tổng kinh phí 

2017 1.000.000.000 1.500.000.000 2.500.000.000 

2018 535.000.000 1.965.000.000 2.500.000.000 
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2019 0 3.000.000.000 3.000.000.000 

2020 0 2.800.000.000 2.800.000.000 

2021 0 2.200.150.000 2.200.150.000 

Tổng 1.535.000.000 11.465.150.000 13.000.150.000 

 

4.2 Tổng hợp kinh phí của Trung ương thực hiện Chương trình quốc gia 

phòng, chống bệnh Dại trên người giai đoạn 2017-2021 

Đơn vị tính: Đồng 

Năm Ngân sách nhà 

nước do Bộ Y 

tế cấp 

Tổ chức Y tế 

Thế giới tài trợ 

Tổ chức khác 

(CDC, HIS, 

WAP…) 

Tổng kinh phí 

Kinh phí triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Dại ở 

người (giám sát, điều tra xử lý ổ dịch, truyền thông, hội nghị, vắc xin 

miễn phí…) 

2017 2.460.000.000 632.221.400  3.092.221.400 

2018 2.100.000.000 765.443.400  2.865.443.400 

2019 2.160.000.000 658.238.800  2.818.238.800 

2020 2.150.000.000 4.554.396.000 1.0350.000.000 7.739.396.400 

2021 2.150.000.000 1.150.000.000 690.000.000 3.999.000.000 

Tổng 11.020.000.000 11.465.150.000 1.725.000.000 20.505.300.000 

 

 



 

4.3 Tổng hợp kinh phí hỗ trợ các địa phương thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại giai đoạn 2017-2021 

ĐVT: Đồng 

STT Tỉnh, thành phố  

Kinh phí phòng, chống dịch bệnh Dại trên động vật 
Kinh phí phòng, chống 

bệnh Dại trên người 

Kinh phí quản lý đàn 

chó 

Kinh phí mua vắc xin 

Dại cho chó 

Tổng kinh phí PCDB trên 

động vật 

 

1 Hà Nội        12.401.396.000   

2 Hải Phòng                              -     

3 Vĩnh Phúc             607.040.000   

4 Bắc Ninh       15.867.607.900     16.482.935.800   

5 Hải Dương 250.000.000       4.609.675.000       4.884.675.000   

6 Hưng Yên         3.449.190.280       3.449.190.280   

7 Hà Nam         3.668.748.000       3.668.748.000   

8 Nam Định         6.162.384.000       8.108.400.000   

9 Thái Bình                              -     

10 Ninh Bình        50.000.000        1.700.000,000       1.875.000.000                    920.080.000  

11 Hà Giang 30.000.000    80.000.000                1.417.595.450  

12 Cao Bằng     243.247.300   

13 Lào Cai      5.115.150.000       6.028.150.000                2.746.515.000  

14 Bắc Kạn         2.455.000.000       2.455.000.000                1.489.037.000  

15 Lạng Sơn         1.551.600.000       1.551.600.000    

16 Tuyên Quang                              -      

17 Yên Bái         6.777.968.180       6.777.968.180    

18 Thái Nguyên         2.947.000.000       3.719.336.000    

19 Phú Thọ                4.000.000       1.078.855.000    

20 Bắc Giang         7.464.270.800       9.294.270.800    
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STT Tỉnh, thành phố  

Kinh phí phòng, chống dịch bệnh Dại trên động vật 
Kinh phí phòng, chống 

bệnh Dại trên người 

Kinh phí quản lý đàn 

chó 

Kinh phí mua vắc xin 

Dại cho chó 

Tổng kinh phí PCDB trên 

động vật 

 

21 Quảng Ninh         3.920.963,920       5.433.273.920    

22 Lai Châu         2.390.261.408       2.390.261.408    

23 Điện Biên         3.633.092.660       3.633.092.660                 5.546.000.000  

24 Sơn La       13.532.877.940     13.532.877.940    

25 Hòa Bình                              -      

26 Thanh Hóa       17.677.330.000     18.411.000.000                 2.329.830.000  

27 Nghệ An   2.112.080.000           748.086.000       3.494.066.000    

28 Hà Tĩnh         6.173.422.010     13.564.228.010    

29 Quảng Bình          3.000.000.000   -  

30 Quảng Trị      130.640.000        3.109.368.000       3.466.123.000    

31 Thừa Thiên Huế         4.892.000.000       5.304.000.000    

32 Đà Nẵng      340.000.000        1.403.150.000       3.583.000.000                    152.500.000  

33 Quảng Nam 538.000.000        2.065.554.000       2.945.792.000                      80.000.000  

34 Quảng Ngãi   3.503.999.000         4.888.499.000   -  

35 Bình Định                              -    

36 Phú Yên         1.224.308.000       1.292.903.210    

37 Khánh Hòa      177.659.200        5.175.036.680       6.444.424.600    

38 Kon Tum 690.000.000 2.118.000.000 2.808.000.000             1.350.000.000  

39 Gia Lai 22.030.000 718.140.150 740.170.150  -  

40 Đắc Lắk 80.000.000 0     

41 Đắc Nông 30.000.000  80.000.000   

42 Lâm Đồng 41.500.000 6.877.680.620 6.919.180.620   



42 

STT Tỉnh, thành phố  

Kinh phí phòng, chống dịch bệnh Dại trên động vật 
Kinh phí phòng, chống 

bệnh Dại trên người 

Kinh phí quản lý đàn 

chó 

Kinh phí mua vắc xin 

Dại cho chó 

Tổng kinh phí PCDB trên 

động vật 

 

43 TP Hồ Chí Minh 55.192.000           728.187.620       2.214.645.265                      30.000.000  

44 Ninh Thuận                              -      

45 Bình Phước        34.525.500        1.584.014.900       1.996.765.000    

46 Tây Ninh           740.310.000                                      -    

47 Bình Dương        88.680.000        3.180.959.874       4.014.225.474    

48 Đồng Nai   1.857.747.000      12.509.110.000     18.115.603.000    

49 Bình Thuận               78.000.000   -  

50 BRVT      570.158.000        4.007.008.000       5.469.291.000    

51 Long An      261.610.000           344.600.000       1.600.357.000    

52 Đồng Tháp 14.400.000 691.200.000 1.450.000.000                   146.160.000  

53 An Giang 341.000.000                            -         1.408.000.000    

54 Tiền Giang             884.000.000    

55 Vĩnh Long      169.280.000             78,000,000          423,280,000    

56 Bến tre      161.660.000           815.173.000       1.616.596.467    

57 Kiên Giang        59.565.000        2.316.333.207       2.689.698.680    

58 Cần Thơ 587.520.000                            -    892.947.800   -  

59 Hậu Giang      191.050.000                            -         456.050.000    

60 Trà Vinh      227.593.500           494.193,148       1.147.204.074   -  

61 Sóc Trăng      300.628.000  -          710.953.550   

62 Bạc Liêu        52.600.000           928.652.800       1.035.252.800    

63 Cà Mau -  1.330.100.000  3.325.140.000      
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STT Tỉnh, thành phố  

Kinh phí phòng, chống dịch bệnh Dại trên động vật 
Kinh phí phòng, chống 

bệnh Dại trên người 

Kinh phí quản lý đàn 

chó 

Kinh phí mua vắc xin 

Dại cho chó 

Tổng kinh phí PCDB trên 

động vật 

 

  
Tổng 13.228.983.100 167.536.022.217 237.920.405.008 16.207.717.450 

 

 



 

4.4 Chi phí điều trị dự phòng trên người do người dân tự chi trả ở các địa phương (chua bao gồm các chi phí gián tiếp khác 

chi trả như an ở, đi lại, nghỉ học, nghỉ làm,…) 

STT Tỉnh, thành phố 2017 2018 2019 2020 2021 
Tổng cả giai đoạn 

2017-2021 

1 Hà Nội 16,302,000,000 21,862,500,000 32,670,000,000 36,135,000,000 36,135,000,000 143,104,500,000 

2 Hải Phòng 1,759,500,000 2,926,500,000 2,236,500,000 2,154,000,000 2,154,000,000 11,230,500,000 

3 Thái Bình 717,000,000 1,711,500,000 1,617,000,000 1,065,000,000 1,065,000,000 6,175,500,000 

4 Nam Định 2,263,500,000 3,288,000,000 3,193,500,000 2,391,000,000 2,391,000,000 13,527,000,000 

5 Hà Nam 2,023,500,000 1,636,500,000 2,959,500,000 1,312,500,000 1,312,500,000 9,244,500,000 

6 Ninh Bình 3,097,500,000 4,539,000,000 4,659,000,000 3,135,000,000 3,135,000,000 18,565,500,000 

7 Thanh Hoá 14,739,000,000 13,144,500,000 16,183,500,000 14,542,500,000 14,542,500,000 73,152,000,000 

8 Bắc Giang 13,593,000,000 16,015,500,000 17,188,500,000 14,601,000,000 14,601,000,000 75,999,000,000 

9 Bắc Ninh 7,005,000,000 5,886,000,000 8,542,500,000 8,704,500,000 8,704,500,000 38,842,500,000 

10 Phú Thọ 11,880,000,000 10,438,500,000 9,574,500,000 6,891,000,000 6,891,000,000 45,675,000,000 

11 Vĩnh Phúc 5,370,000,000 11,107,500,000 9,418,500,000 5,952,000,000 5,952,000,000 37,800,000,000 

12 Hải Dương 3,762,000,000 4,152,000,000 2,806,500,000 1,990,500,000 1,990,500,000 14,701,500,000 

13 Hưng Yên 2,229,000,000 3,084,000,000 3,466,500,000 2,895,000,000 2,895,000,000 14,569,500,000 

14 Thái Nguyên 14,320,500,000 16,380,000,000 17,346,000,000 13,086,000,000 13,086,000,000 74,218,500,000 

15 Bắc Kạn 3,829,500,000 4,597,500,000 4,275,000,000 3,591,000,000 3,591,000,000 19,884,000,000 

16 Quảng Ninh 5,023,500,000 4,971,000,000 6,652,500,000 6,270,000,000 6,270,000,000 29,187,000,000 

17 Hoà Bình 3,144,000,000 4,213,500,000 5,824,500,000 3,202,500,000 3,202,500,000 19,587,000,000 

18 Nghệ An 14,211,000,000 15,531,000,000 15,457,500,000 13,879,500,000 13,879,500,000 72,958,500,000 

19 Hà Tĩnh 2,334,000,000 2,826,000,000 2,568,000,000 1,572,000,000 1,572,000,000 10,872,000,000 

20 Lai Châu 1,953,000,000 2,755,500,000 3,456,000,000 3,057,000,000 3,057,000,000 14,278,500,000 

21 Điện Biên 5,874,000,000 5,830,500,000 6,334,500,000 4,554,000,000 4,554,000,000 27,147,000,000 

22 Lạng Sơn 7,893,000,000 7,264,500,000 7,644,000,000 7,152,000,000 7,152,000,000 37,105,500,000 
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STT Tỉnh, thành phố 2017 2018 2019 2020 2021 
Tổng cả giai đoạn 

2017-2021 

23 Tuyên Quang 8,965,500,000 6,498,000,000 8,524,500,000 5,490,000,000 5,490,000,000 34,968,000,000 

24 Hà Giang 2,458,500,000 2,269,500,000 2,671,500,000 2,365,500,000 2,365,500,000 12,130,500,000 

25 Cao Bằng 6,085,500,000 6,387,000,000 7,647,000,000 7,603,500,000 7,603,500,000 35,326,500,000 

26 Yên Bái 6,900,000,000 8,094,000,000 8,292,000,000 5,563,500,000 5,563,500,000 34,413,000,000 

27 Lào Cai 3,427,500,000 5,776,500,000 5,398,500,000 3,861,000,000 3,861,000,000 22,324,500,000 

28 Sơn La 10,932,000,000 11,512,500,000 13,225,500,000 9,190,500,000 9,190,500,000 54,051,000,000 

29 Quảng Bình 2,734,500,000 4,347,000,000 4,651,500,000 4,662,000,000 4,662,000,000 21,057,000,000 

30 Quảng Trị 1,149,000,000 1,659,000,000 1,134,000,000 1,249,500,000 1,249,500,000 6,441,000,000 

31 Huế 3,126,000,000 4,741,500,000 5,161,500,000 4,029,000,000 4,029,000,000 21,087,000,000 

32 Đà Nẵng 12,486,000,000 18,429,000,000 19,330,500,000 14,623,500,000 14,623,500,000 79,492,500,000 

33 Quảng Nam 5,395,500,000 5,989,500,000 8,253,000,000 8,452,500,000 8,452,500,000 36,543,000,000 

34 Quảng Ngãi 13,467,000,000 15,162,000,000 15,711,000,000 14,533,500,000 14,533,500,000 73,407,000,000 

35 Bình Định 10,987,500,000 13,468,500,000 14,731,500,000 13,749,000,000 13,749,000,000 66,685,500,000 

36 Phú Yên 7,983,000,000 9,882,000,000 9,618,000,000 8,143,500,000 8,143,500,000 43,770,000,000 

37 Khánh Hòa 3,769,500,000 6,063,000,000 6,492,000,000 6,805,500,000 6,805,500,000 29,935,500,000 

38 Ninh Thuận 17,319,000,000 10,945,500,000 8,418,000,000 8,788,500,000 8,788,500,000 54,259,500,000 

39 Bình Thuận 24,277,500,000 28,078,500,000 8,109,000,000 14,416,500,000 14,416,500,000 89,298,000,000 

40 TP HCM 101,086,500,000 79,950,000,000 151,771,500,000 144,939,000,000 144,939,000,000 622,686,000,000 

41 Bà Rịa Vũng Tàu 7,867,500,000 8,881,500,000 5,772,000,000 1,690,500,000 1,690,500,000 25,902,000,000 

42 Đồng Nai 28,647,000,000 34,507,500,000 29,241,000,000 23,724,000,000 23,724,000,000 139,843,500,000 

43 Tiền Giang 26,127,000,000 27,102,000,000 14,851,500,000 24,555,000,000 24,555,000,000 117,190,500,000 

44 Long An 17,905,500,000 15,613,500,000 14,295,000,000 19,368,000,000 19,368,000,000 86,550,000,000 

45 Lâm Đồng 7,542,000,000 8,407,500,000 7,480,500,000 7,848,000,000 7,848,000,000 39,126,000,000 
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STT Tỉnh, thành phố 2017 2018 2019 2020 2021 
Tổng cả giai đoạn 

2017-2021 

46 Tây Ninh 20,634,000,000 12,957,000,000 11,476,500,000 11,559,000,000 10,875,000,000 45,067,500,000 

47 Cần Thơ 29,944,500,000 27,555,000,000 20,628,000,000 25,537,500,000 25,537,500,000 129,202,500,000 

48 Sóc Trăng 11,148,000,000 12,787,500,000 14,017,500,000 12,255,000,000 12,255,000,000 62,463,000,000 

49 An Giang 27,919,500,000 49,546,500,000 47,524,500,000 31,827,000,000 31,827,000,000 188,644,500,000 

50 Bến Tre 24,934,500,000 18,559,500,000 7,266,000,000 14,100,000,000 14,100,000,000 78,960,000,000 

51 Trà Vinh 23,526,000,000 22,567,500,000 20,611,500,000 18,784,500,000 18,784,500,000 104,274,000,000 

52 Vĩnh Long 19,701,000,000 20,071,500,000 17,262,000,000 16,780,500,000 16,780,500,000 90,595,500,000 

53 Đồng Tháp 28,864,500,000 26,578,500,000 29,766,000,000 32,263,500,000 32,263,500,000 149,736,000,000 

54 Bình Dương 23,008,500,000 23,248,500,000 20,724,000,000 17,448,000,000 17,448,000,000 101,877,000,000 

55 Bình Phước 3,802,500,000 5,658,000,000 6,214,500,000 4,518,000,000 4,518,000,000 24,711,000,000 

56 Kiên Giang 16,884,000,000 13,108,500,000 14,329,500,000 10,627,500,000 10,627,500,000 65,577,000,000 

57 Cà Mau 8,335,500,000 9,537,000,000 9,346,500,000 10,837,500,000 10,837,500,000 48,894,000,000 

58 Bạc Liêu 8,509,500,000 7,219,500,000 9,541,500,000 9,249,000,000 9,249,000,000 43,768,500,000 

59 Hậu Giang 12,427,500,000 12,847,500,000 13,951,500,000 13,912,500,000 13,912,500,000 67,051,500,000 

60 Đắc Lắc 9,274,500,000 9,793,500,000 9,001,500,000 4,410,000,000 4,410,000,000 36,889,500,000 

61 Đắc Nông 2,709,000,000 2,775,000,000 4,980,000,000 3,052,500,000 3,052,500,000 16,569,000,000 

62 Gia Lai 4,125,000,000 6,673,500,000 5,071,500,000 2,203,500,000 2,203,500,000 20,277,000,000 

63 Kon Tum 1,360,500,000 3,336,000,000 3,205,500,000 1,924,500,000 1,924,500,000 11,751,000,000 

 Miền Bắc 182,092,500,000 204,699,000,000 229,833,000,000 192,207,000,000 192,207,000,000 1,001,038,500,000 

 Miền Trung 102,694,500,000 118,765,500,000 101,610,000,000 99,453,000,000 99,453,000,000 521,976,000,000 

 Miền Nam 448,815,000,000 436,704,000,000 466,071,000,000 440,265,000,000 440,265,000,000 2,232,120,000,000 

 Tây Nguyên 17,469,000,000 22,578,000,000 22,258,500,000 11,590,500,000 11,590,500,000 85,486,500,000 

 Cả Nước 751,071,000,000 782,746,500,000 819,772,500,000 743,515,500,000 743,515,500,000 3,840,621,000,000 



 

Phụ lục III: 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA, 

GIAI ĐOẠN 2017 – 2021 

(Kèm theo Công văn số       /BNN-TY ngày     / 11/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) 
 

Năm 

Số tỉnh 

thực 

hiện 

quản lý 

đàn chó 

Tổng đàn chó 

Tỷ lệ tiêm 

phòng 

trung 

bình (%) 

Số chó cắn 

người (ốm, 

chạy rông, 

lên cơn dại)  

Số tỉnh 

có người 

tử vong 

vì Dại 

Số tỉnh 

có 

người 

tử vong 

vì Dại 

Số 

người 

tử vong 

Số người 

ĐTDP 

Số trường hợp xử 

phạt do không 

tiêm phòng vắc 

xin Dại cho chó 

nuôi 

Số trường hợp 

xử phạt do 

không đeo rọ 

mõm, xích nhốt 

chó nuôi 

2017 63 7.526.024 50,73 150.214 29 29 74  500.875 2.766 2.788 

2018 63 7.505.207 53,33 156.549 32 32 105  521.844 3.012 3.001 

2019 63   7.541.970 51,32 163.954 32 32 81  546.979    2.989 2.994 

2020 63   7.636.250 52,04 148.730 35 35 78  495.677 3.022 3.032 

2021 

(Đợt 1) 
60   7.119.255 37,57 147000 20 20 40  489.192  2.868 2.874 

Tổng  

(trung 

bình/ năm) 

  
37.328.706 

(7.465.741) 
49,13 768.124 30 30 

378 

(76) 

2.554.567 

(510.913) 

14.657 

(2.931) 

14.689 

(2.937) 

 

 



 

Phụ lục IV: 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA  

THEO ĐỊA PHƯƠNG, GIAI ĐOẠN 2017 – 8/2021 

(Kèm theo Công văn số       /BNN-TY ngày     / 11/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) 

 
    Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

TT 
Tỉnh, thành 

phố 

Tổng 

đàn 

Tỷ lệ 

TP 

(%) 

Số 

người 

TV 

Số 

người 

ĐTDP 

Tổng 

đàn chó 

Tỷ lệ 

TP 

(%) 

Số 

người 

TV 

Số 

người 

ĐTDP 

Tổng 

đàn chó 

Tỷ lệ 

TP 

(%) 

Số 

người 

TV 

Số 

người 

ĐTDP 

Tổng 

đàn chó 

Tỷ lệ 

TP (%) 

Số 

người 

TV 

Số 

người 

ĐTDP 

Tổng 

đàn chó 

Tỷ lệ 

TP 

(%) 

Số 

người 

TV 

Số 

người 

ĐTDP 

1 TP. Hà Nội 423,600 92.54 2 10,868 426,243 93.78 3 14,575 425,007 92.79 - 21,780 429,555 97.58 1 24,090 454,138 82.88 1 24,090 

2 Hải Phòng 148,318 60.08 1 1,173 120,035 73.68 0 1,951 119,099 72.17 - 1,491 113,667 74.82 0 1,436 102,554 75.30 0 1,436 

3 Vĩnh Phúc 117,075 52.52 - 3,580 106,481 55.07 2 7,405 103,407 42.05 3 6,279 103,320 38.34 1 3,968 100,892 22.20 0 3,968 

4 Bắc Ninh 201,651 93.35 - 4,670 217,054 95.84 0 3,924 208,970 91.95 - 5,695 201,707 92.49 0 5,803 200,920 65.97 0 5,803 

5 Hải Dương 97,472 77.52 1 2,508 97,882 59.56 2 2,768 107,609 57.87 - 1,871 120,776 52.17 1 1,327 85,080 44.11 0 1,327 

6 Hưng Yên 102,622 35.08 - 1,486 95,990 43.56 0 2,056 98,938 39.12 - 2,311 94,121 47.51 0 1,930 83,680 34.50 0 1,930 

7 Hà Nam 66,829 54.03 - 1,349 79,438 72.23 0 1,091 71,269 58.55 - 1,973 75,872 71.27 0 875   
0 875 

8 Nam Định 145,012 46.30 - 1,509 147,699 47.30 0 2,192 129,134 58.05 - 2,129 135,631 49.87 0 1,594 127,537 35.28 0 1,594 

9 Thái Bình 160,083 39.73 1 478 159,723 43.20 0 1,141 154,335 48.31 - 1,078 162,212 42.67 0 710 172,507 29.92 0 710 

10 Ninh Bình 95,910 30.70 1 2,065 95,865 31.00 0 3,026 100,130 29.55 - 3,106 108,121 37.48 0 2,090 109,740 41.01 0 2,090 

11 Hà Giang 107,062 14.93 1 1,639 101,415 19.65 2 1,513 102,096 16.85 - 1,781 97,542 22.83 4 1,577 103,846 15.53 0 1,577 

12 Cao Bằng 58,566 19.38 2 4,057 61,724 27.04 0 4,258 61,416 21.53 - 5,098 64,423 17.38 1 5,069 64,665 11.10 0 5,069 

13 Lào Cai 100,050 55.05 - 2,285 100,353 71.25 8 3,851 100,655 76.00 1 3,599 107,000 74.77 0 2,574 100,325 68.08 2 2,574 

14 Bắc Kạn 45,787 77.42 1 2,553 50,974 73.81 1 3,065 47,020 79.92 2 2,850 46,241 77.34 1 2,394 48,312 57.32 0 2,394 

15 Lạng Sơn 122,222 16.20 1 5,262 124,313 24.33 1 4,843 124,421 23.03 2 5,096 127,134 25.26 0 4,768 125,474 14.86 0 4,768 

16 Tuyên Quang 148,968 37.04 2 5,977 146,616 38.85 5 4,332 145,020 34.17 3 5,683 142,019 39.17 0 3,660 136,939 22.13 0 3,660 

17 Yên Bái 133,742 61.61 2 4,600 139,811 56.69 2 5,396 132,728 59.25 1 5,528 140,595 57.00 0 3,709 139,890 20.91 1 3,709 

18 Thái Nguyên 271,395 57.15 2 9,547 277,361 53.54 3 10,920 268,029 51.44 4 11,564 231,660 67.33 1 8,724 231,071 44.30 2 8,724 

19 Phú Thọ 128,934 65.20 - 7,920 119,987 64.48 4 6,959 111,744 33.09 1 6,383 135,966 41.03 1 4,594 119,702 18.87 3 4,594 

20 Bắc Giang 205,249 58.32 8 9,062 216,159 80.18 1 10,677 218,951 74.13 1 11,459 216,722 73.40 1 9,734 209,362 6.35 0 9,734 

21 Quảng Ninh 113,453 77.11 2 3,349 105,022 80.54 0 3,314 107,840 81.95 1 4,435 110,440 81.95 1 4,180 108,540 57.47 2 4,180 

22 Lai Châu 60,972 56.06 1 1,302 60,057 48.06 2 1,837 62,738 44.09 4 2,304 62,408 61.88 4 2,038 47,578 46.59 1 2,038 

23 Điện Biên 75,454 40.63 2 3,916 70,878 46.67 3 3,887 73,536 45.03 1 4,223 91,906 36.56 0 3,036 81,251 35.85 0 3,036 
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    Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

TT 
Tỉnh, thành 

phố 

Tổng 

đàn 

Tỷ lệ 

TP 

(%) 

Số 

người 

TV 

Số 

người 

ĐTDP 

Tổng 

đàn chó 

Tỷ lệ 

TP 

(%) 

Số 

người 

TV 

Số 

người 

ĐTDP 

Tổng 

đàn chó 

Tỷ lệ 

TP 

(%) 

Số 

người 

TV 

Số 

người 

ĐTDP 

Tổng 

đàn chó 

Tỷ lệ 

TP (%) 

Số 

người 

TV 

Số 

người 

ĐTDP 

Tổng 

đàn chó 

Tỷ lệ 

TP 

(%) 

Số 

người 

TV 

Số 

người 

ĐTDP 

24 Sơn La 156,230 79.96 4 7,288 161,080 83.58 7 7,675 166,004 84.36 6 8,817 167,450 78.67 2 6,127 165,043 88.87 2 6,127 

25 Hòa Bình 110,521 76.56 - 2,096 117,886 69.50 4 2,809 126,489 69.52 2 3,883 117,082 58.70 1 2,135 115,642 56.55 0 2,135 

26 Thanh Hóa 409,517 87.90 5 9,826 382,002 88.85 4 8,763 369,851 89.74 1 10,789 379,039 88.71 3 9,695 373,957 90.32 0 9,695 

27 Nghệ An 544,635 29.26 10 9,635 518,495 29.17 6 10,367 538,577 25.39 9 10,769 537,579 24.20 7 9,253 485,765 15.41 1 2,768 

28 Hà Tĩnh 148,713 62.43 2 1,556 137,083 79.09 0 1,884 157,358 65.21 - 1,712 171,622 70.37 0 1,048 199,681 - 0 1,048 

29 Quảng Bình 98,810 31.34 - 1,823 83,440 32.00 0 2,898 82,802 33.03 - 3,101 86,639 23.69 1 3,108 81,519 18.81 1 3,108 

30 Quảng Trị 64,202 59.28 - 766 63,084 61.65 0 1,106 61,475 60.02 - 756 60,231 62.12 0 833 57,084 60.31 0 833 

31 
Thừa Thiên 

Huế 
65,997 83.72 - 2,084 67,263 85.28 0 3,161 65,053 84.70 - 3,441 62,291 83.72 0 2,686 62,069 86.63 

0 
2,686 

32 Đà Nẵng 18,839 83.07 - 8,324 21,544 84.53 0 12,286 25,028 80.79 - 12,887 24,888 81.77 0 9,749 24,543 73.52 0 9,749 

33 Quảng Nam 34,402 60.44 1 3,597 77,730 34.77 0 3,993 57,002 41.98 2 5,502 195,410 12.54 2 5,635 187,410 7.86 0 5,635 

34 Quảng Ngãi 127,744 13.32 - 8,978 85,902 21.57 1 10,108 96,384 12.68 1 10,474 100,810 9.47 2 9,689 103,534 - 0 9,689 

35 Bình Định 97,059 7.86 1 7,325 97,037 8.01 5 8,979 136,555 10.10 - 9,821 103,369 9.73 2 9,166 76,554 3.65 0 9,166 

36 Phú Yên 29,625 47.91 2 5,322 28,339 63.72 2 6,588 27,706 60.08 1 6,412 27,884 62.57 0 5,429 25,597 47.63 1 5,429 

37 Khánh Hòa 47,446 79.83 - 2,513 52,680 80.47 0 4,042 65,696 66.14 - 4,328 59,396 78.49 0 4,537 58,554 69.96 0 4,537 

38 Kon Tum 20,440 49.30 1 907 27,969 53.91 5 2,224 27,096 70.65 1 2,137 23,993 79.65 1 1,283 25,922 - 0 1,283 

39 Gia Lai 191,522 3.82 2 2,750 197,712 7.41 6 4,449 207,751 9.33 8 3,381 219,181 11.81 6 1,469 221,512 4.60 0 1,469 

40 Đắk Lắk 217,327 19.22 5 6,183 210,969 21.60 6 6,529 203,713 23.99 5 6,001 178,755 28.28 7 2,940 176,815 32.96 4 2,940 

41 Đắk Nông 52,018 32.65 1 1,806 55,017 31.99 0 1,850 61,222 28.04 1 3,320 77,354 20.16 3 2,035 61,626 18.94 1 2,035 

42 Lâm Đồng 95,776 58.80 - 5,028 110,918 60.09 0 5,605 124,697 61.60 - 4,987 125,448 57.75 0 5,232 128,719 - 0 5,232 

43 TP. HCM 220,623 91.24 1 67,391 207,046 93.40 0 53,300 190,811 92.95 - 101,181 179,495 94.14 0 96,626 176,321 32.94 0 96,626 

44 Ninh Thuận 58,918 12.48 - 11,546 53,961 19.22 0 7,297 51,477 30.08 - 5,612 52,300 34.47 0 5,859 43,741 21.41 0 5,859 

45 Bình Phước 92,502 14.55 2 2,535 98,018 22.14 4 3,772 78,111 37.17 3 4,143 90,520 37.49 3 3,012 38,436 22.91 2 3,012 

46 Tây Ninh 66,517 40.00 2 13,756 73,900 43.77 4 8,638 99,897 44.00 - 7,651 89,539 44.00 3 -   
0 - 

47 Bình Dương 46,211 84.94 - 15,339 48,901 85.05 0 15,499 56,649 80.30 - 13,816 59,549 81.65 0 11,632 60,497 28.40 1 11,632 

48 Đồng Nai 106,990 44.11 - 19,098 103,664 49.28 0 23,005 95,723 60.51 - 19,494 98,229 51.26 0 15,816   
0 15,816 

49 Bình Thuận 116,225 52.26 2 16,185 128,167 54.32 0 18,719 113,151 57.14 3 5,406 110,847 62.22 2 9,611 113,411 66.50 1 9,611 

50 BRVT 68,724 77.49 - 5,245 68,684 77.63 0 5,921 66,097 70.14 - 3,848 58,942 79.02 0 1,127 59,296 67.05 0 1,127 

51 Long An 88,599 88.38 - 11,937 94,958 61.37 0 10,409 94,958 35.59 2 9,530 92,412 43.64 2 12,912 94,716 64.50 2 12,912 

52 Đồng Tháp 30,503 65.28 1 19,243 30,685 53.79 1 17,719 27,499 35.36 1 19,844 30,115 66.26 1 21,509 34,640 46.15 0 21,509 

53 An Giang 38,900 83.61 - 18,613 36,114 81.74 0 33,031 41,208 61.95 1 31,683 38,703 62.30 2 21,218 39,241 52.94 2 21,218 
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    Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

TT 
Tỉnh, thành 

phố 

Tổng 

đàn 

Tỷ lệ 

TP 

(%) 

Số 

người 

TV 

Số 

người 

ĐTDP 

Tổng 

đàn chó 

Tỷ lệ 

TP 

(%) 

Số 

người 

TV 

Số 

người 

ĐTDP 

Tổng 

đàn chó 

Tỷ lệ 

TP 

(%) 

Số 

người 

TV 

Số 

người 

ĐTDP 

Tổng 

đàn chó 

Tỷ lệ 

TP (%) 

Số 

người 

TV 

Số 

người 

ĐTDP 

Tổng 

đàn chó 

Tỷ lệ 

TP 

(%) 

Số 

người 

TV 

Số 

người 

ĐTDP 

54 Tiền Giang 91,566 80.13 - 17,418 85,916 80.76 1 18,068 86,206 70.99 - 9,901 72,795 80.39 0 16,370 79,735 64.64 0 16,370 

55 Vĩnh Long 77,909 37.00 - 13,134 81,991 37.20 0 13,381 80,957 41.04 - 11,508 79,347 44.97 1 11,187 77,666 26.16 0 11,187 

56 Bến Tre 166,706 13.91 - 16,623 184,326 16.86 2 12,373 195,573 16.87 - 4,844 213,422 20.50 3 9,400 212,016 10.17 6 9,400 

57 Kiên Giang 104,894 31.55 - 11,256 112,808 21.32 2 8,739 112,558 26.77 2 9,553 93,844 39.82 1 7,085 93,844 39.75 1 7,085 

58 Cần Thơ 32,669 80.20 - 19,963 32,977 80.18 0 18,370 35,775 81.46 - 13,752 32,049 82.86 0 17,025 28,477 71.97 0 17,025 

59 Hậu Giang 45,488 11.66 - 8,285 44,578 18.04 0 8,565 45,653 6.88 - 9,301 40,220 13.81 0 9,275 41,671 5.12 0 9,275 

60 Trà Vinh 142,911 10.56 1 15,684 146,265 12.24 0 15,045 140,102 13.84 - 13,741 145,814 15.58 1 12,523 146,415 9.23 0 12,523 

61 Sóc Trăng 33,366 81.31 - 7,432 34,651 85.43 0 8,525 33,557 82.32 2 9,345 33,683 82.67 0 8,170 50,012 48.59 1 8,170 

62 Bạc Liêu 69,040 8.71 - 5,673 69,040 6.14 1 4,813 74,980 - 2 6,361 42,068 - 1 6,166   
2 6,166 

63 Cà Mau 165,514 2.07 1 5,557 151,327 9.14 5 6,358 146,477 19.53 4 6,231 145,255 18.58 4 7,225 143,571 0.82 0 7,225 

  Tổng 7,526,024 50.73 74 500,875 7,505,207 53.33 105 521,844 7,541,970 51.32 81 546,979 7,636,607 52.04 78 495,677 7,119,255 37.57 40 489,192 



 

Phụ lục V: 

KẾT QUẢ QUẢN LÝ ĐÀN CHÓ VÀ TIÊM PHÒNG VẮC XIN DẠI TRÊN ĐỘNG VẬT, GIAI ĐOẠN 2017-2021 

(Kèm theo Công văn số       /BNN-TY ngày     / 11/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) 

 

 

 

Năm 

Số tỉnh thực 

hiện quản lý 

đàn chó 

Tổng đàn 

chó 

Số chó được 

tiêm phòng 

Tỷ lệ tiêm 

phòng trung 

bình (%) 

Số tỉnh có tỷ 

lệ tiêm phòng 

đạt >70% 

Số tỉnh có tỷ lệ 

tiêm phòng đạt 

50-70% 

Số tỉnh có tỷ lệ 

tiêm phòng 

<50% 

2017 63 7.526.024      3.817.689  50,73 19 (30,16%) 15 (23,81%) 29 (46,03%) 

2018 63 7.505.207      4.002.645  53,33 21 (33,33%) 13 (20,63%) 29 (46,03%) 

2019 63   7.541.,970      3.870.447  51,32 18 (28,57%) 14 (22,22%) 31 (49,21%) 

2020 63   7.636.250      3.974.167  52,04 21 (33,33%) 12 (19,05%)) 30 (47,62%) 

2021 

(Đợt 1) 
60   7.119.255      2.675.003  37,57 8 (13,33%) 11 (18,33%) 41 (68,33%) 

Tổng     37.328.706     18.339.951  49,13 16 (25,4%)   16 (25,4%) 31 (49,2%)  

 



 

 

   
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

 

Hình 3: Bản đồ tổng đàn chó theo cấp tỉnh, thành phố qua các năm 2017 - 2019 



53 

   
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

 

Hình 4: Bản đồ số hộ nuôi chó theo cấp tỉnh, thành phố qua các năm 2017 - 2019 

 



 

 

   
 

Hình 5: Bản đồ tỷ lệ tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, năm 2017-2019 

 



 

 
 

 

Hình 6: Bản đồ tỷ lệ tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, năm 2020-2021



 

Phụ lục VI: 

KẾT QUẢ XỬ LÝ CHÓ THẢ RÔNG, KHÔNG ĐEO RỌ MÕM, NGHI DẠI 

TRONG QUẢN LÝ CHÓ NUÔI, GIAI ĐOẠN 2017 – 2021 

(Kèm theo Công văn số       /BNN-TY ngày     / 11/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) 
 

 

STT 
Tỉnh, thành 

phố 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Tổng số chó xử lý 

giai đoạn 2017-

6/2021 

1 TP. Hà Nội 1 29 23 24 0 77 

2 Hải Phòng 3         3 

3 Vĩnh Phúc 19 2 0 1 0 22 

4 Bắc Ninh             

5 Hải Dương 1     1   2 

6 Hưng Yên             

7 Hà Nam             

8 Nam Định             

9 Thái Bình   2 2 2 3 9 

10 Ninh Bình 57 82 20 23 26 208 

11 Hà Giang   3 1 8   12 

12 Cao Bằng 20 17 4 10 31 82 

13 Lào Cai 4 9 2 1   16 

14 Bắc Kạn 23 10 2 1   36 

15 Lạng Sơn 405 734 809 403 112 2463 

16 Tuyên Quang             

17 Yên Bái 194 257 202 182 99 934 

18 Thái Nguyên 4 3 5 0 7 19 

19 Phú Thọ 34 18 8 12 15 87 

20 Bắc Giang 8 1 1     10 

21 Quảng Ninh 21   2 8 5 36 

22 Lai Châu 6 5 5 9 1 26 

23 Điện Biên             

24 Sơn La             

25 Hòa Bình   4 1 1 44 50 

26 Thanh Hóa       4   4 

27 Nghệ An 10 8 9 13 4 44 

28 Hà Tĩnh             

29 Quảng Bình 386 408 350 560 240 1944 

30 Quảng Trị 12 15 14 27 9 77 

31 Thừa Thiên Huế             

32 Đà Nẵng 0 0 0 0 0 0 
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STT 
Tỉnh, thành 

phố 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Tổng số chó xử lý 

giai đoạn 2017-

6/2021 

33 Quảng Nam 21 8 716 539   1284 

34 Quảng Ngãi   0   56   56 

35 Bình Định 1538 1400 1687 1925 661 7211 

36 Phú Yên     4     4 

37 Khánh Hòa 0       0 0 

38 Kon Tum     8 3   11 

39 Gia Lai 4 3 1 3 1 12 

40 Đắk Lắk 25 32 26 1 3 25 

41 Đắk Nông 22 23 37 21 23 44 

42 Lâm Đồng 0 0 0 0 0 0 

43 TPHCM 0 0 0 0 0 0 

44 Ninh Thuận             

45 Bình Phước 2 3 0 0 0 5 

46 Tây Ninh             

47 Bình Dương     1     1 

48 Đồng Nai             

49 Bình Thuận   0 2 3 1 6 

50 BRVT 0 0 0 0 0 0 

51 Long An     2 2 2 6 

52 Đồng Tháp 0 1 0 0 0 1 

53 An Giang 0 0 0 18 0 18 

54 Tiền Giang 0 0 0 0 0 0 

55 Vĩnh Long 0 0 0 0 0 0 

56 Bến Tre 0 2 2 6 3 13 

57 Kiên Giang 0 0 1 3 0 4 

58 Cần Thơ 0 0 0 0 0 0 

59 Hậu Giang 0 0 0 0 0 0 

60 Trà Vinh 0 0 2 2 2 6 

61 Sóc Trăng 0 0 0 0 0 0 

62 Bạc Liêu 0 0 3 1   4 

63 Cà Mau 1 19 27 17 2 66 

Tổng cả nước 2.821 3.098 3.979 3.890 1.294 15.082 
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Phụ lục VII: 

BẢN ĐỒ, BIỂU ĐỒ TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH DẠI TRÊN NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT, GIAI ĐOẠN 2017-2021  

(Kèm theo Công văn số       /BNN-TY ngày     / 11/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) 
 

 

   

Hình 07: Bản đồ phân bố bệnh nhân tử vong do bệnh Dại theo từng năm 2017-2019 
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Hình 07: Bản đồ phân bố bệnh nhân tử vong do bệnh Dại theo từng năm 2020-2021 
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Hình 08: Bản đồ phân bố bệnh nhân tử vong do bệnh Dại, giai đoạn 2020-2021 
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Hình 09: Bản đồ phân bố bệnh nhân bị tai nạn do động vật cắn phải điều trị dự phòng bệnh Dại, 

giai đoạn 2017-2020 
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Hình 10: Biểu đồ phân bố số người tử vong do bệnh Dại và số người bị tai nan phải điều trị dự phòng bệnh Dại, 

giai đoạn 1992-2021
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Hình 11: Biểu đồ phân bố sô người bị tử vong do Dại và tai nạn do động vật cắn đã được điều trị dự phòng qua 

các giai đoạn 2017-2021 theo khu vực 
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Phụ lục VIII: 

ĐÁNH GIÁ VÙNG NGUY CƠ BỆNH DẠI TRÊN NGƯỜI  

GIAI ĐOẠN 2017-2021 SO VỚI GIAI ĐOẠN 2011-2016 

(Kèm theo Công văn số       /BNN-TY ngày     / 11/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) 
 

 

STT Tỉnh, thành phố 2011-2016 2017-2021 Đánh giá nguy cơ 

1 Nghệ An Cao Cao Không thay đổi 

2 Sơn La Cao Cao Không thay đổi 

3 Phú Thọ Cao Trung bình Giảm 

4 Vĩnh Phúc Cao Trung bình Giảm 

5 Hòa Bình Cao Trung bình Giảm 

6 Điện Biên Cao Cao Không thay đổi 

7 Yên Bái Cao Trung bình Giảm 

8 Lào Cai Cao Trung bình Giảm 

9 Thái Nguyên Cao Cao Không thay đổi 

10 Tuyên Quang Cao Cao Không thay đổi 

11 Hà Giang Cao Cao Không thay đổi 

12 Cao Bằng Cao Trung bình Giảm 

13 Quảng Nam Cao Trung bình Giảm 

14 Quảng Ngãi Cao Trung bình Giảm 

15 Hà Nội Trung bình Thấp Giảm 

16 Lai Châu Trung bình Trung bình Không thay đổi 

17 Bắc Giang Trung bình Trung bình Không thay đổi 

18 Bắc Kạn Trung bình Trung bình Không thay đổi 

19 Thanh Hóa Trung bình Cao Tăng 

20 Hà Tĩnh Trung bình Thấp Giảm 

21 Gia Lai Trung bình Cao Tăng 

22 Lâm Đồng Trung bình Thấp Giảm 

23 Ninh Thuận Trung bình Thấp Giảm 

24 Bà Rịa – Vũng Tàu Trung bình Thấp Giảm 

25 Bình Phước Trung bình Cao Tăng 

26 Kiên Giang Trung bình Thấp Giảm 

27 Trà Vinh Trung bình Thấp Giảm 

28 Đồng Tháp Trung bình Thấp Giảm 

29 Quảng Ninh Thấp Trung bình Tăng 

30 Lạng Sơn Thấp Thấp Không thay đổi 

31 Nam Định Thấp Thấp Không thay đổi 

32 Hà Nam Thấp Thấp Không thay đổi 

33 Ninh Bình Thấp Thấp Không thay đổi 
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STT Tỉnh, thành phố 2011-2016 2017-2021 Đánh giá nguy cơ 

34 Hải Phòng Thấp Thấp Không thay đổi 

35 Thái Bình Thấp Thấp Không thay đổi 

36 Bắc Ninh Thấp Thấp Không thay đổi 

37 Hải Dương Thấp Thấp Không thay đổi 

38 Hưng Yên Thấp Thấp Không thay đổi 

39 Quảng Bình Thấp Thấp Không thay đổi 

40 Quảng Trị Thấp Thấp Không thay đổi 

41 Thừa Thiên Huế Thấp Thấp Không thay đổi 

42 Đà Nẵng Thấp Thấp Không thay đổi 

43 Bình Định Thấp Thấp Không thay đổi 

44 Phú Yên Thấp Thấp Không thay đổi 

45 Khánh Hòa Thấp Thấp Không thay đổi 

46 Đắk Nông Thấp Cao Tăng 

47 Kon Tum Thấp Cao Tăng 

48 Đắk Lắk Thấp Cao Tăng 

49 Bình Thuận Thấp Trung bình Tăng 

50 TP. Hồ Chí Minh Thấp Thấp Không thay đổi 

51 Bình Dương Thấp Thấp Không thay đổi 

52 Đồng Nai Thấp Thấp Không thay đổi 

53 An Giang Thấp Thấp Không thay đổi 

54 Tiền Giang Thấp Thấp Không thay đổi 

55 Bến Tre Thấp Cao Tăng 

56 Tây Ninh Thấp Trung bình Tăng 

57 Long An Thấp Thấp Không thay đổi 

58 Sóc Trăng Thấp Thấp Không thay đổi 

59 Cần Thơ Thấp Thấp Không thay đổi 

60 Vĩnh Long Thấp Thấp Không thay đổi 

61 Bạc Liêu Thấp Trung bình Tăng 

62 Hậu Giang Thấp Thấp Không thay đổi 

63 Cà Mau Thấp Cao Tăng 
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Phụ lục IX: 

KẾT QUẢ GIÁM SÁT BỆNH DẠI TRÊN ĐỘNG VẬT,  

GIAI ĐOẠN 2017 – 2021 

(Kèm theo Công văn số       /BNN-TY ngày     / 11/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) 

 

13.1 Bảng tổng hợp kết quả giám sát bệnh Dại trên động vật từ năm 2017-2021 

Năm 
Số tỉnh  

giám sát 

Số mẫu  

xét nghiệm 

Số mẫu  

dương tính  

Tỷ lệ  

dương tính 

(%) 

2017 10 543 41 7.55 

2018 19 574 28 4.88 

2019 21 612 40 6.54 

2020 14 213 61 28.64 

2021 11 126 57 45.24 

Tổng 35 2068 227 10.98 

 

13.2 Bảng chi tiết kết quả giám sát bệnh Dại trên động vật từ năm 2017-2021 

TT Tỉnh, thành phố 
Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Tổng 

số mẫu 

GS 

Số mẫu 

dương 

tính (+) 

Tỷ lệ 

dương 

tính (+) 

1 TP. Hà Nội 6 28 11     45 3 6.67 

2 Hải Phòng     1     1 0 0.00 

3 Vĩnh Phúc   2       2 0 0.00 

4 Bắc Ninh   3       3 0 0.00 

5 Hưng Yên   1 1     2 0 0.00 

6 Ninh Bình   5       5 1 20.00 

7 Hà Giang   1 1     2 1 50.00 

8 Lào Cai   3 3 2   8 4 50.00 

9 Bắc Kạn 2 2       4 3 75.00 

10 Lạng Sơn   2 1 46 22 71 41 57.75 

11 Tuyên Quang 1 2       3 0 0.00 

12 Thái Nguyên   3     1 4 1 25.00 

13 Phú Thọ 136 227 192 84 70 709 85 11.99 

14 Bắc Giang     2     2 0 0.00 

15 Điện Biên 2   1 1 7 11 7 63.64 

16 Quảng Ninh   3 2     5 1 20.00 

17 Hòa Bình 1 1       2 1 50.00 

18 Sơn La 2         2 1 50.00 

19 Nghệ An     180 7 4 191 5 2.62 
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TT Tỉnh, thành phố 
Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Tổng 

số mẫu 

GS 

Số mẫu 

dương 

tính (+) 

Tỷ lệ 

dương 

tính (+) 

20 Quảng Nam 1         1 1 100.00 

21 Kon Tum   100       100 0 0.00 

22 Gia Lai     1     1 0 0.00 

23 Đắk Lắk     3 4 9 16 10 62.50 

24 Đắk Nông     5 45   50 9 18.00 

25 TP. Hồ Chí Minh 5 7 7 2   21 0 0.00 

26 Bình Phước   1   4 3 8 7 87.50 

27 Tây Ninh       1 1 2 2 100.00 

28 Bình Dương     1     1 1 100.00 

29 Đồng Nai 387         387 0 0.00 

30 Bà Rịa - Vũng Tàu   180 180     360 0 0.00 

31 Long An     2 2 6 10 6 60.00 

32 Đồng Tháp         1 1 1 100.00 

33 Kiên Giang     1 3   4 3 75.00 

34 Trà Vinh     2 2 2 6 6 100.00 

35 Cà Mau   3 15 10   28 27 96.43 

    543 574 612 213 126 2.068 227 10.98 
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Phụ lục X: 

KẾT QUẢ GIÁM SÁT XÉT NGHIỆM BỆNH DẠI TRÊN NGƯỜI,  

GIAI ĐOẠN 2017 – 2021 

(Kèm theo Công văn số       /BNN-TY ngày     / 11/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) 

 

14.1 Bảng tổng hợp kết quả giám sát bệnh Dại trên người từ năm 2017-2021 

Năm 
Số tỉnh  

giám sát 

Số mẫu  

xét nghiệm 

Số mẫu  

dương tính  

Tỷ lệ  

dương tính 

(%) 

2017 26 41 16 38.1 

2018 21 32 11 34.4 

2019 13 22 7 33.3 

2020 18 26 10 38.5 

2021 14 20 8 40.0 

Tổng 92 141 52 36.9 

 

14.2 Bảng chi tiết kết quả giám sát bệnh Dại trên người từ năm 2017-2021 

TT Tỉnh, thành phố 
Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Tổng số 

mẫu GS 

Số mẫu 

(+) 

Tỷ lệ (+) 

tính 

1 TP. Hà Nội 6 3 5 2 2 18 6   

2 Hải Phòng 1       1 2 1   

3 Vĩnh Phúc 2 1   1   4 2   

4 Hải Dương 1 1 1 1 1 5 2   

5 Nam Định         1 1 0   

6 Hà Nam 2         2 0   

7 Thái Bình 1   1     2 2   

8 Bắc Ninh 1 1   2   4 0   

9 Hưng Yên   1 1     2 1   

10 Ninh Bình 1 1   1   3 1   

11 Hà Giang 1         1 0   

12 Lào Cai 1 1       2 2   

13 Cao Bằng 1 1       2 0   

14 Bắc Kạn 1   2 1   4 1   

15 Lai Châu   3 1 2 1 7 1   

16 Lạng Sơn 4 1     1 6 1   

17 Yên Bái 1     1 1 3 2   

18 Tuyên Quang 1 2 2 1 1 7 3   

19 Thái Nguyên 1 1 4 1 1 8 2   

20 Phú Thọ 1 4     3 8 4   

21 Bắc Giang 3 2       5 4   

22 Điện Biên 1 3 1 1 1 7 2   



69 

TT Tỉnh, thành phố 
Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Tổng số 

mẫu GS 

Số mẫu 

(+) 

Tỷ lệ (+) 

tính 

23 Quảng Ninh 3 1 1 3 2 10 4   

24 Hòa Bình 1 2   1   4 0   

25 Sơn La 1     1 2 4 3   

26 Thanh Hóa 1   1 3   5 2   

27 Nghệ An 2 1 1 2 2 8 4   

28 Hà Tĩnh 2   1 1   4 1   

29 Quảng Ngãi   1       1 0   

30 Quảng Bình       1   1 1   

31 Quảng Nam   1       1 0   

    41 32 22 26 20 141 52   
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Phụ lục XI: 

DANH SÁCH VÙNG, CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH DẠI ĐỘNG VẬT 

(Kèm theo Công văn số       /BNN-TY ngày     / 11/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) 
 

 

STT 
Tên vùng, cơ sở 

ATDB 
Quận/huyện/TP Tỉnh/TP 

Phạm vi chứng 

nhận 

Năm chứng 

nhận 
Cơ quan chứng nhận 

1 TP. Hồ Chí Minh   TP. Hồ Chí Minh Cấp thành phố 2020 Cục Thú y 

2 TP. Thủ Dầu Một   Bình Dương Cấp huyện 2020 Cục Thú y 

3 Huyện Côn Đảo   Bà Rịa - Vũng Tàu Cấp huyện 2019 Cục Thú y 

4 TP. Vũng Tàu   Bà Rịa - Vũng Tàu Cấp huyện 2019 Cục Thú y 

5 Quận Thanh Xuân   TP. Hà Nội Cấp huyện 2020 Cục Thú y 

6 Quận Tây Hồ   TP. Hà Nội Cấp huyện 2020 Cục Thú y 

7 Quận Hoàn Kiếm   TP. Hà Nội Cấp huyện 2020 Cục Thú y 

8 Quận Ba Đình   TP. Hà Nội Cấp huyện 2020 Cục Thú y 

9 Quận Hải Châu   TP. Đà Nẵng Cấp huyện 2020 Cục Thú y 

10 Quận Thanh Khê   TP. Đà Nẵng Cấp huyện 2020 Cục Thú y 

11 Quận Sơn Trà   TP. Đà Nẵng Cấp huyện 2020 Cục Thú y 

12 Quận Liên Chiểu   TP. Đà Nẵng Cấp huyện 2020 Cục Thú y 

13 Quận Ngũ Hành Sơn   TP. Đà Nẵng Cấp huyện 2020 Cục Thú y 

14 Quận Cẩm Lệ   TP. Đà Nẵng Cấp huyện 2020 Cục Thú y 

15 Phường Đức Xuân TP. Bắc Kạn Bắc Kạn Cấp xã 2018 CCCN&TY tỉnh Bắc Kạn 

16 
Phường Nguyễn Thị 

Minh Khai 
TP. Bắc Kạn Bắc Kạn Cấp xã 2018 CCCN&TY tỉnh Bắc Kạn 

17 Phường Cốc Lếu TP. Lào Cai Lào Cai Cấp xã 2019 CCCN&TY tỉnh Lào Cai 

18 Phường Lào Cai TP. Lào Cai Lào Cai Cấp xã 2019 CCCN&TY tỉnh Lào Cai 
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STT 
Tên vùng, cơ sở 

ATDB 
Quận/huyện/TP Tỉnh/TP 

Phạm vi chứng 

nhận 

Năm chứng 

nhận 
Cơ quan chứng nhận 

19 Phường Duyên Hải TP. Lào Cai Lào Cai Cấp xã 2019 CCCN&TY tỉnh Lào Cai 

20 Phường Kim Tân TP. Lào Cai Lào Cai Cấp xã 2019 CCCN&TY tỉnh Lào Cai 

21 Phường Bắc Cường TP. Lào Cai Lào Cai Cấp xã 2019 CCCN&TY tỉnh Lào Cai 

22 Phường Bắc Lệnh TP. Lào Cai Lào Cai Cấp xã 2019 CCCN&TY tỉnh Lào Cai 

23 Thị trấn Bát Xát Huyện Bát Xát Lào Cai Cấp xã 2019 CCCN&TY tỉnh Lào Cai 

24 Thị trấn Sa Pa Thị xã Sa Pa Lào Cai Cấp xã 2019 CCCN&TY tỉnh Lào Cai 

25 Phường Nam Cường  TP. Lào Cai Lào Cai Cấp xã 2019 CCCN&TY tỉnh Lào Cai 

26 Phường Pom Hán TP. Lào Cai Lào Cai Cấp xã 2021 CCCN&TY tỉnh Lào Cai 

27 Phường Bình Minh TP. Lào Cai Lào Cai Cấp xã 2021 CCCN&TY tỉnh Lào Cai 

28 Phường Xuân Tăng TP. Lào Cai Lào Cai Cấp xã 2021 CCCN&TY tỉnh Lào Cai 

29 Thị trấn Phố Lu Huyện Bảo Thắng Lào Cai Cấp xã 2021 CCCN&TY tỉnh Lào Cai 

30 Thị trấn Bắc Hà Huyện Bắc Hà Lào Cai Cấp xã 2021 CCCN&TY tỉnh Lào Cai 

31 Phường 2 TP. Trà Vinh Trà Vinh Cấp xã 2021 CCCN&TY tỉnh Trà Vinh 

32 Phường 3 TP. Trà Vinh Trà Vinh Cấp xã 2021 CCCN&TY tỉnh Trà Vinh 

33 Xã Bưng Riềng Huyện Xuyên Mộc Bà Rịa - Vũng Tàu Cấp xã 2018 CCCN&TY tỉnh BRVT 

34 Phường Trung Dũng TP. Biên Hòa Đồng Nai Cấp xã 2018 CCCN&TY tỉnh Đồng Nai 

35 
Phường Quyết 

Thắng 
TP. Biên Hòa Đồng Nai Cấp xã 2018 CCCN&TY tỉnh Đồng Nai 

36 Phường Quang Vinh TP. Biên Hòa Đồng Nai Cấp xã 2018 CCCN&TY tỉnh Đồng Nai 

37 Phường Thanh Bình TP. Biên Hòa Đồng Nai Cấp xã 2018 CCCN&TY tỉnh Đồng Nai 

38 Phường Hòa Bình TP. Biên Hòa Đồng Nai Cấp xã 2018 CCCN&TY tỉnh Đồng Nai 
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