
 

 

UBND TỈNH PHÚ YÊN 

          SỞ Y TẾ 
 

      Số:          /SYT-NVY 
V/v tăng cường công tác giám sát        

phòng, chống bệnh dại 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

    Phú Yên, ngày      tháng 12 năm 2022 

 
 

Kính gửi:  

                 - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

        - Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 

        - Bệnh viện Sản Nhi; 

        - Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố. 

 

Hiện nay tình hình bệnh dại từ động vật lây sang người đang có diễn biến 

phức tạp, để chủ động giám sát phòng, chống bệnh dại; Lãnh đạo Sở Y tế có ý 
kiến như sau: 

1. Các đơn vị chủ động rà soát kế hoạch phòng, chống bệnh dại của địa 
phương, đơn vị và chủ động trong việc mua, cung ứng vắc xin và huyết thanh 

kháng dại trên địa bàn. 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 

- Chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương giám sát các trường hợp 
tiếp xúc với động vật mắc bệnh dại hoặc nghi dại trên địa bàn tỉnh để kịp thời 

vận động các trường hợp có nguy cơ phơi nhiễm với vi rút dại đến cơ sở y tế 
tiêm vắc xin dự phòng dại và huyết thanh kháng dại để dự phòng sau phơi 
nhiễm. 

- Chủ động phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện tốt việc phối hợp phòng, chống bệnh 

dại lây sang người theo hướng dẫn phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ 
động vật sang người tại Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNNPTNT.  

- Tổ chức công tác điều tra, giám sát các trường hợp tử vong do bệnh dại 
trên người (nếu có); Kiểm tra, giám sát các điểm tiêm vắc xin dại, huyết thanh 

kháng dại trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường công tác truyền thông phòng chống bệnh dại và dự phòng 

sau phơi nhiễm với vi rút dại trên các phương tiện thông tin đại chúng.  

3. Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi: Triển khai có hiệu quả 

việc tiêm huyết thanh kháng dại, đồng thời hỗ trợ về chuyên môn cho các đơn vị 
xử lý các trường hợp tai biến do tiêm huyết thanh kháng dại. 

4. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố:  

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát 
việc thực hiện Kế hoạch phòng, chống bệnh dại của đơn vị và tại địa phương. 



 

 

Tăng cường công tác truyền thông phòng chống bệnh dại và dự phòng sau phơi 

nhiễm với vi rút dại trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Tổ chức tốt việc tiêm vắc xin dại và huyết thanh kháng dại tại đơn vị.  

Nhận được Công văn này, đề nghị Lãnh đạo các đơn vị triển khai thực 

hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (B/cáo); 
- Viện Pasteur Nha Trang (báo cáo); 
- UBND các huyện/TX/TP (ph/hợp); 
- GĐ, các PGĐ SYT; 
- Lưu: VT, NVY. 
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Huỳnh Lê Xuân Bích 
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