BӜ NÔNG NGHIӊP
VÀ PHÁT TRIӆN NÔNG THÔN

CӜNG HOÀ XÃ HӜI CHӪ NGHƬA VIӊT NAM

Ĉӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc

CӨC THÚ Y
Sӕ: 963 /TY-KD
V/v: KiӇm soát vұn chuyӇn ÿӝng vұt

Kính gӱi:

Hà N͡i, ngày 11 tháng 6 năm 2009
Chi cөc Thú y các tӍnh, thành phӕ
trӵc thuӝc Trung ѭѫng

Thӡi gian gҫn ÿây, dӏch bӋnh ÿӝng vұt truyӅn nhiӉm ÿã xҧy ra ӣ mӝt sӕ tӍnh,
thành phӕ làm ҧnh hѭӣng ÿӃn phát triӇn chăn nuôi trong nѭӟc và xuҩt khҭu nhѭ bӋnh
Cúm gia cҫm, Lӣ mӗm long móng, Tai xanh,.... Mӝt trong nhӳng nguyên nhân làm
lây lan dӏch là do viӋc thӵc hiӋn kiӇm dӏch ÿӝng vұt tҥi gӕc trѭӟc khi vұn chuyӇn ÿӃn
các tӍnh khác ÿӇ nuôi làm giӕng ÿã không tuân thӫ theo ÿúng các quy ÿӏnh cӫa pháp
luұt thú y. Mһt khác, nhiӅu tә chӭc, cá nhân khi nhұp giӕng vұt nuôi tӯ tӍnh khác vӅ
nuôi trong ÿӏa bàn tӍnh ÿã không thông báo cho Chi cөc Thú y các tӍnh, thành phӕ nѫi
tiӃp nhұn giӕng vұt nuôi biӃt ÿӇ hѭӟng dүn cho các tә chӭc, cá nhân nuôi cách ly
trѭӟc khi ÿѭa giӕng vұt nuôi ÿӃn các hӝ chăn nuôi. Chính vì nhӳng lý do trên, nhiӅu
ÿӏa phѭѫng ÿã xҭy ra dӏch bӋnh Lӣ mӗm long móng, Tai xanh, Cúm gia cҫm,… nhѭ
tӍnh Quҧng Trӏ, Yên Bái, Bҳc Cҥn, Hà Tƭnh,… ĈӇ ngăn chһn dӏch bӋnh ÿӝng vұt lây
lan do vұn chuyӇn ÿӝng vұt, ngày 28/4/2009 Bӝ Nông nghiӋp và Phát triӇn nông thôn
ÿã ban hành Thông tѭ sӕ 22/2009/TT-BNN hѭӟng dүn yêu cҫu vӅ giӕng vұt nuôi,
kiӇm dӏch vұn chuyӇn giӕng vұt nuôi ÿҧm bҧo an toàn dӏch bӋnh phát triӇn chăn nuôi
(sau ÿây gӑi là Thông tѭ sӕ 22). Cөc Thú y hѭӟng dүn Chi cөc Thú y các tӍnh, thành
phӕ trӵc thuӝc Trung ѭѫng thӵc hiӋn nӝi dung nêu tҥi ÿiӇm 4, III cӫa Thông tѭ sӕ 22
nhѭ sau:
1. ViӋc thӵc hiӋn nuôi cách ly ÿӝng vұt ít nhҩt là 07 ngày trѭӟc khi nhұp ÿàn
hoһc ÿѭa vӅ các hӝ chăn nuôi chӍ áp dөng ÿӕi vӟi giӕng vұt nuôi nhұp tӯ tӍnh khác
vào ÿӏa bàn cӫa tӍnh sӣ tҥi ÿӇ nuôi làm giӕng.
2. Ĉӕi vӟi giӕng vұt nuôi vұn chuyӇn tӯ huyӋn này ÿӃn huyӋn khác trong phҥm
vi tӍnh thì không phҧi thӵc hiӋn viӋc nuôi cách ly trѭӟc khi nhұp ÿàn hoһc ÿѭa vӅ các
hӝ chăn nuôi. Tuy nhiên Chi cөc Thú y cҫn chӍ ÿҥo, kiӇm tra viӋc thӵc hiӋn kiӇm dӏch
ÿӝng vұt tҥi gӕc cӫa các Trҥm Thú y huyӋn, ÿҧm bҧo giӕng vұt nuôi không mang
mҫm bӋnh truyӅn nhiӉm nguy hiӇm khi vұn chuyӇn ÿi các huyӋn khác trong tӍnh.
Trong quá trình thӵc hiӋn nӃu có vѭӟng mҳc gì, ÿӅ nghӏ các ÿѫn vӏ gӱi văn bҧn
vӅ Cөc Thú y ÿӇ xӱ lý kӏp thӡi./.
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