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Thư ký Giám đốc 
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Cơ quan Chăm sóc Động vật OC Tuyên truyền về Tầm quan 
trọng của việc Cấp phép Vật nuôi Trước Tháng Quốc gia về 

Ngăn chặn Thất lạc Vật nuôi. 
 
TUSTIN, California (ngày 9 tháng 6 năm 2022) – Trong bối cảnh Tháng Quốc gia về Ngăn 
chặn Thất lạc Vật nuôi sắp tới, Cơ quan Chăm sóc Động vật OC muốn nâng cao nhận thức về 
quyền sở hữu vật nuôi có trách nhiệm và khuyến khích cư dân cấp phép cho vật nuôi của họ.  

Chủ tịch Doug Chaffee, Giám sát viên Quận 4 cho biết: “Những nơi trông giữ động vật của 
chúng tôi có rất nhiều vật nuôi bị lạc đang tìm đường về nhà. Việc cấp phép cho vật nuôi giúp 
cho việc kết nối giữa gia đình và vật nuôi yêu quý của họ trở nên dễ dàng hơn.” 

Những nơi trông giữ động vật thường chứng kiến số lượng thú cưng bị thất lạc tăng lên trong 
những tháng mùa hè, chủ yếu vào khoảng ngày 4 tháng 7. Thẻ giấy phép giúp chúng tôi xác 
định nhanh chóng và chính xác gia đình của vật nuôi. Ngoài ra, theo quy định của pháp luật tại 
Quận Cam về việc tất cả chó từ bốn tháng tuổi trở lên phải được cấp phép và tiêm phòng bệnh 
dại, thẻ này cũng cung cấp bằng chứng về điều đó. 

Phó Chủ tịch Donald P. Wagner, Giám sát viên Quận 3 cho biết: “Giấy phép vật nuôi giúp cộng 
đồng an tâm rằng chú chó của bạn an toàn và đã được bảo vệ chống lại nguy cơ mắc bệnh dại. 
Ngoài ra đó còn là luật định. Giấy phép vật nuôi có thể tiết kiệm chi phí hơn so với khi không có 
giấy phép. Trong trường hợp chú chó yêu quý của bạn bị mất tích, giấy phép sẽ giúp nhận 
dạng và đưa chúng trở về nhà nhanh hơn. " 

Cư dân sở hữu hoặc có quyền nuôi dưỡng bất kỳ chú chó nào phải xin giấy phép cho chú chó 
đó trong vòng 15 ngày kể từ ngày mua lại hoặc trong vòng 15 ngày sau khi giấy phép hết hạn 
(có áp dụng ngoại lệ cho cư dân Anaheim). Cư dân phải xuất trình bằng chứng về việc tiêm 
phòng bệnh dại được California chấp thuận để xin giấy phép. 

Giám sát viên Andrew Do, Quận 1, cho biết: “Tỷ lệ vật nuôi đi lạc tăng đột biến vào mùa hè khi 
các gia đình lên kế hoạch đi du lịch. Giấy phép vật nuôi là một khoản đầu tư nhỏ có thể cứu 
sống thú cưng của bạn”. 

Khi cư dân xin cấp phép cho vật nuôi của họ thông qua Cơ quan Chăm sóc Động vật OC, họ sẽ 
nhận được thẻ Giấy phép PetHub mới cho phép chủ sở hữu vật nuôi tạo hồ sơ trực tuyến miễn 
phí cho vật nuôi của họ. Hồ sơ có các thông tin như tên, giống, tuổi, lịch sử dùng thuốc, dị ứng, 
thông tin liên hệ của chủ sở hữu và nhiều thông tin khác. Bất kỳ ai tìm thấy vật nuôi đều có thể 
quét mã QR của thẻ và xem thông tin của vật nuôi được chủ sở hữu công khai để giúp vật nuôi 
và chủ nhân tìm thấy nhau sớm hơn. 
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Giám sát viên Katrina Foley, Quận 2, chia sẻ: “Vật nuôi là một thành viên trong gia đình của 
chúng ta và việc sở hữu vật nuôi được chứng minh là giúp cải thiện sức khỏe của gia đình nhờ 
giảm huyết áp và căng thẳng. Bằng cách cấp phép cho vật nuôi, chúng ta sẽ bảo đảm sự an 
toàn cho chúng và tăng khả năng chúng được trở về với chủ nếu đi lạc.” 

Những vật nuôi hiện được cấp phép với Cơ quan Chăm sóc Động vật OC cũng sẽ đủ điều kiện 
tham gia Chương trình Đưa tôi về nhà của Cơ quan Chăm sóc Động vật OC. Chương trình 
hoàn trả vật nuôi này dành cho những chủ sở hữu vật nuôi có giấy phép đã đi lạc và được đưa 
vào cơ sở trông giữ lần đầu và yêu cầu chủ sở hữu vật nuôi đến tìm (các) vật nuôi của họ trong 
vòng 24 giờ đầu tiên. Thông tin thêm về chương trình Đưa tôi về nhà có ở đây. 

Giám sát viên Lisa Bartlett, Quận 5, nói: “Là một người chủ sở hữu vật nuôi có trách nhiệm, hãy 
cho thấy bạn yêu quý thú cưng của mình đến mức nào. Điều đó bắt đầu từ việc xin giấy phép 
cho vật nuôi và bảo vệ chúng an toàn.” 

Để biết thêm thông tin về cách xin cấp phép cho vật nuôi của bạn, hãy truy cập 
ocpetinfo.com/license hoặc liên hệ với Phòng Cấp phép của Cơ quan Chăm sóc Động vật OC, 
từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu, qua số (714) 259-1091. Chủ sở hữu vật 
nuôi cũng có thể gửi email đến ACSLicensing@occr.ocgov.com để được hỗ trợ. 
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