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THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị triển khai xây
dựng chuỗi, vùng an toàn dịch bệnh động vật phục vụ xuất khẩu
Ngày 26 tháng 02 năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(PTNT) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Phước tổ chức Hội
nghị triển khai xây dựng chuỗi, vùng an toàn dịch bệnh (ATDB) động vật phục
vụ xuất khẩu. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến và Phó
chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh đồng chủ trì Hội nghị. Tham
dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo UBND một số địa phương trọng điểm về chăn
nuôi, xây dựng các chuỗi, vùng chăn nuôi ATDB động vật phục vụ xuất khẩu,
các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Lãnh đạo các Sở, ngành,
huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bình Phước và các doanh nghiệp có liên quan.
Sau khi nghe báo cáo của Cục Thú y, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình
Phước, các tỉnh, thành phố khác, các doanh nghiệp và ý kiến của đại biểu dự
họp, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến kết luận và chỉ đạo như sau:
1. Đánh giá kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và
công tác xây dựng vùng, chuỗi ATDB động vật trong năm 2021
Trong năm 2021, ngành Thú y và các địa phương đã triển khai có hiệu
quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, đặc biệt trong bối cảnh tình
hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến đời sống kinh
tế - xã hội; đã cơ bản kiểm soát tốt các loại dịch bệnh động vật, tạo thuận lợi cho
phát triển chăn nuôi, bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho tiêu dùng trong nước
và đẩy mạnh xuất khẩu động vật, sản phẩm từ động vật.
Từ năm 2019 - 2021, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ
Nông nghiệp và PTNT đã đặc biệt quan tâm, ban hành văn bản chỉ đạo, phê
duyệt các Đề án, Chương trình, Kế hoạch quốc gia phòng, chống dịch bệnh nguy
hiểm trên động vật, bao gồm: Cúm gia cầm (CGC), Lở mồm long móng
(LMLM), Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), Viêm da nổi cục (VDNC), Dại, đặc
biệt Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày
22/3/2021 phê duyệt “Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý
chuyên ngành thú y các cấp giai đoạn 2021 - 2030” nhằm duy trì, kiện toàn, tăng
cường năng lực toàn ngành Thú y các cấp, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Đây là cơ sở rất quan trọng để các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, người
dân và ngành Thú y tổ chức triển khai trong giai đoạn 2021 - 2030.
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Công tác xây dựng chuỗi, vùng ATDB trong những năm qua đã được các
địa phương, doanh nghiệp và người chăn nuôi quan tâm, chỉ đạo triển khai quyết
liệt, đồng bộ. Kết quả, đến tháng 02/2022 cả nước có trên 3.500 lượt cơ sở, vùng
được chứng nhận ATDB với một và nhiều bệnh động vật. Tuy nhiên, chưa có cơ
sở, vùng đạt ATDB theo tiêu chuẩn của Tổ chức Thú y thế giới (OIE), việc xuất
khẩu động vật, sản phẩm động vật của Việt Nam sang các nước còn hạn chế.
2. Kế hoạch xây dựng chuỗi, vùng ATDB động vật trên cạn hướng tới
xuất khẩu giai đoạn 2022 - 2030
Nhằm xây dựng thành công các chuỗi, vùng chăn nuôi tại khu vực Đông
Nam bộ đạt ATDB theo quy định của Việt Nam và tiêu chuẩn của OIE; từ đó
nhân rộng mô hình, vận dụng xây dựng các vùng ATDB tại các địa phương khác
trên phạm vi cả nước; tạo điều kiện nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả,
khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững; cung cấp sản phẩm an toàn phục vụ
tiêu dùng trong nước, thúc đẩy tăng nhanh xuất khẩu động vật và sản phẩm động
vật; đề nghị các địa phương, các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện một số
nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:
a) Đối với UBND các tỉnh, thành phố
- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương và các doanh nghiệp
có hoạt động trên địa bàn các tỉnh, thành phố tổ chức nghiên cứu kỹ các quy
định của Việt Nam, quy định của OIE và yêu cầu của các nước nhập khẩu để
xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức xây dựng các chuỗi, vùng chăn nuôi ATDB
hướng đến xuất khẩu.
- Quy hoạch và phát triển chăn nuôi theo vùng sản xuất gắn với chế biến,
bảo quản và thị trường tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trang
trại.
- Xây dựng cơ chế, chính sách, bố trí kinh phí đầu tư để thực hiện được
các giải pháp kỹ thuật (công tác tiêm phòng, giám sát, thẩm định điều kiện
ATDB, ...); hỗ trợ tiêm phòng, tiêu hủy gia súc, gia cầm mắc bệnh; phát triển,
củng cố mạng lưới thú y cơ sở với các cơ chế, chính sách phù hợp cho việc duy
trì các hoạt động thú y nhằm xây dựng, duy trì vùng, chuỗi ATDB; ưu đãi đối
với công tác hỗ trợ xây dựng hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm.
- Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng và kiểm soát dịch bệnh đảm bảo
không để phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là đối với các
dịch bệnh nguy hiểm, có ảnh hưởng đến thương mại động vật và sản phẩm động
vật theo khuyến cáo của OIE.
- Duy trì, kiện toàn và tăng cường năng lực hệ thống thú y các cấp theo
quy định của Luật Thú y, Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 và Chỉ thị
số 32/CT-TTg ngày 25/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
- Hàng năm bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật; trong đó có
kinh phí hỗ trợ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; chủ động lấy mẫu giám sát
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các bệnh trên gia súc, gia cầm tại các vùng xung quanh chuỗi sản xuất sản phẩm
động vật phục vụ xuất khẩu.
- Xây dựng và triển khai chương trình truyền thông đối với các đối tượng
liên quan về quyền lợi, trách nhiệm trong việc xây dựng vùng, cơ sở ATDB.
- Thống nhất với đề xuất của tỉnh Bình Phước về việc bổ sung thêm 02
huyện Phú Riềng và Hớn Quản xây dựng vùng ATDB đối với bệnh Cúm gia
cầm và Niu-cát-xơn theo tiêu chuẩn OIE; bệnh LMLM trên gia súc và bệnh
Dịch tả lợn cổ điển trên lợn theo tiêu chuẩn OIE vào “Dự án Tăng cường năng
lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật, bệnh truyền lây giữa động vật và
người” để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
b) Đối với các doanh nghiệp chăn nuôi
- Các doanh nghiệp đã xây dựng thành công cơ sở chăn nuôi ATDB cần
tiếp tục duy trì các cơ sở chăn nuôi ATDB; tổ chức đánh giá và lấy mẫu giám sát
định kỳ hàng năm, bảo đảm yêu cầu tiến tới công nhận ATDB theo quy định của
Việt Nam, theo tiêu chuẩn của OIE đối với các cơ sở chăn nuôi hướng đến xuất
khẩu.
- Các doanh nghiệp chăn nuôi có nhu cầu xây dựng ATDB cần chủ động
phối hợp với cơ quan chuyên môn thú y các cấp và các đơn vị liên quan của địa
phương để lập kế hoạch và triển khai xây dựng chuỗi chăn nuôi ATDB.
- Xây dựng hồ sơ đăng ký chứng nhận cơ sở ATDB theo quy định của
Việt Nam; chuẩn bị hồ sơ và tham gia mời cơ quan thẩm quyền của nước nhập
khẩu đến đánh giá, công nhận chuỗi sản xuất ATDB theo quy định của OIE và
theo yêu cầu của nước nhập khẩu.
c) Giao Cục Thú y
- Thành lập các tổ công tác để trực tiếp đến các địa phương, các doanh
nghiệp hướng dẫn xây dựng thành công chuỗi chăn nuôi, vùng chăn nuôi ATDB
để có thể xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, rà soát, điều
chỉnh, bổ sung quy định về cơ sở, vùng ATDB; quy định về chăn nuôi ATDB;
quy định về kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra, vào vùng
ATDB; quy định kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trong vùng ATDB;
quy định về quản lý thông tin, dữ liệu phục vụ truy xuất nguồn gốc động vật, sản
phẩm động vật.
- Tổ chức tập huấn về quy định, chuyên môn, kỹ thuật trong quá trình
thực hiện xây dựng chuỗi, vùng ATDB.
- Hỗ trợ thực hiện các biện pháp kỹ thuật trong việc xây dựng cơ sở chăn
nuôi, giết mổ, chế biến đáp ứng các tiêu chuẩn của OIE và yêu cầu của các
nước; tổ chức giám sát dịch bệnh để bảo đảm các vùng chăn nuôi Đông Nam bộ
đạt yêu cầu ATDB theo tiêu chuẩn của OIE.
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- Hướng dẫn cụ thể việc thiết kế và thực hiện các kế hoạch an toàn sinh
học, kế hoạch giám sát dịch bệnh, quản lý thông tin, truy xuất nguồn gốc theo
đúng tiêu chuẩn của OIE và yêu cầu của các nước; bao gồm cơ sở giết mổ, chế
biến đạt chuẩn và đáp ứng các yêu cầu xuất khẩu.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm xây dựng thành công
chuỗi, vùng ATDB theo quy định của OIE để có thể xuất khẩu sang các nước.
- Trao đổi, thống nhất và mời đại diện của OIE, các nước sang Việt Nam
phối hợp, hướng dẫn xây dựng thành công các chuỗi, vùng chăn nuôi ATDB
theo tiêu chuẩn của OIE và yêu cầu của các nước.
- Tăng cường hợp tác quốc tế, xúc tiến thương mại, đàm phán về yêu cầu
thú y và an toàn thực phẩm với các cơ quan có thẩm quyền của các nước để hỗ
trợ các doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm.
Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT trân trọng thông báo để các cơ
quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Chánh Văn phòng Bộ;
- Sở NN&PTNT, Cơ quan QLCN Thú y các tỉnh, tp (để t/h);
- Cục Thú y và các đơn vị thuộc Cục (để t/h);
- Cục Chăn nuôi (để t/h);
- Trung tâm Khuyến nông quốc gia (để t/h);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan (để t/h);
- Lưu: VT, TH.
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