
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG  

 
Số:            /UBND- KT 

V/v tăng cường quản lý đàn 

chó nuôi và xử lý chó thả rông 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

   Thành phố Cao Bằng, ngày       tháng 9 năm 2022 

  

 Kính gửi:  

       - Phòng Kinh tế thành phố; 

       - Trung Tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố; 

       - Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố; 

       - Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

 

 Theo thống kê trên địa bàn thành phố Cao Bằng hiện nay tổng đàn chó có 

hơn 6.500 con được nuôi tại hộ gia đình. Trong những năm qua, Ủy ban nhân 

dân các cấp thường xuyên tổ chức triển khai tuyên truyền về các quy định của 

pháp luật liên quan đến việc nuôi chó bằng văn bản cũng như tuyên truyền trên 

các phương tiện thông tin đại chúng.... Bên cạnh một số xã, phường thực hiện tốt 

công tác quản lý đàn chó nuôi còn một số xã, phường vẫn chưa thực hiện tốt nên 

đã gây ra tình trạng một số hộ dân nuôi chó thả rông ra đường, nơi công cộng 

gây mất vệ sinh, tai nạn giao thông, cắn người. Nguyên nhân để xảy tình trạng 

chó thả rông tại nơi công cộng, trách nhiệm chính thuộc về Ủy ban nhân dân các 

xã, phường. 

 Để quản lý tốt công tác nuôi chó và xử lý chó thả rông Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố Cao Bằng giao nhiệm vụ cho các phòng ban liên quan và Ủy 

ban nhân dân các xã, phường. Cụ thể như sau: 

 1. Phòng Kinh tế thành phố 

  - Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra 

công tác quản lý nuôi chó và công tác tổ chức bắt chó thả rông của Ủy ban nhân 

dân các xã, phường trên địa bàn thành phố Cao Bằng. 

 - Tổng hợp báo cáo kết quả công tác quản lý nuôi chó và xử lý chó thả 

rông trên đại bàn thành phố. 

 2. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố 

  Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

thành phố xây dựng nội dung tuyên truyền về công tác quản lý, nuôi chó và xử 

lý chó thả rông và tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng. 

 3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố 
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- Hướng dẫn các xã, phường thực hiện tiêm phòng Dại cho đàn vật nuôi 

đúng theo quy định; công tác lập sổ theo dõi chó, mèo tại địa phương. 

- Phối hợp UBND phường, xã chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ 

cho lực lượng tham gia bắt chó thả rông, công tác nuôi nhốt và tiêu hủy chó 

không có người nhận đúng theo quy định. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố xây dựng 

nội dung tuyên truyền về công tác quản lý, nuôi chó và xử lý chó thả rông. 

 4. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

 a) Tập trung tuyên truyền sâu rộng đến các xóm, tổ dân phố và toàn thể 

nhân dân về các qui định của Luật Thú y năm 2015; Nghị định 90/2017/NĐ-CP 

ngày 31/7/2017 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực thú y; Thông tư 07/2016/TT-BNN-PTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch 

bệnh động vật trên cạn và các căn bản khác có liên quan. 

 b) Lập sổ quản lý chó nuôi trên địa bàn bao gồm các thông tin sau đây: 

 - Họ tên và địa chỉ của chủ vật nuôi; 

 - Số lượng chó nuôi; 

 - Ngày, tháng, năm tiêm phòng vắc- xin dại. 

 c) Hằng năm trước đợt tiêm phòng phải rà soát, thống kê, cập nhập thông 

tin về đàn chó nuôi trên địa bàn. 

 d) Quy định cụ thể việc bắt giữ chó thả rông ở nơi công cộng thuộc địa 

bàn quản lý; thành lập các đội bắt chó thả rông và động vật mắc bệnh Dại, có 

dấu hiệu mắc bệnh Dại; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về 

địa điểm tạm giữ chó bị bắt để chủ vật nuôi đến nhận; áp dụng các biện pháp xử 

phạt vi phạm hành chính đối với chủ vật nuôi theo quy định; quyết định biện 

pháp xử lý chó bị bắt giữ trong trường hợp sau 48 giờ kể từ khi có thông báo mà 

không có người nhận. 

 đ) Phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương tổ chức 

tập huấn kỹ năng bắt chó thả rông và bắt động vật mắc bệnh Dại hoặc có dấu 

hiệu mắc bệnh Dại cho các thành viên của đội chuyên trách. 

 e) Phối hợp với cơ quan y tế tổ chức được tiêm vắc- xin phòng bệnh Dại 

cho các thành viên của đội bắt chó theo quy định của ngành y tế. 

 g) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng 

nếu để xảy ra tình trạng chó thả rông, chó cắn người hoặc gây tai nạn giao 

thông. 
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 h) Báo cáo kết quả công tác quản lý đàn chó nuôi và xử lý chó thả rông về 

Ủy ban nhân dân thành phố qua phòng Kinh tế thành phố định kỳ trước ngày 10 

hằng tháng. 

 Căn cứ các nội dung trên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ 

trưởng các phòng ban đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường nghiêm 

túc triển khai thực hiện tốt các nội dung trên./. 

 

 Nơi nhận: 
- TT Thành ủy; 

- TT HĐND thành phố; 

- CT, các PCT UBND thành phố; 

- Các phòng, ban thuộc thành phố; 

- Các đơn vị đoàn thể thành phố; 

- Trang thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT. 

 

KT CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ Chi 
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