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QUYÉT DNH
Phe duyệt Dë án tăng cuong nng lyc hệ thong co quan quan lý

chuyên ngành thú y cáccâp,giai doạn 2021 -2030

THU TUÓNG CHÍNH PHŮ

Căn cú Luat Tô chiic Chinh phù ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luât sua
đoi, bó sung một só dieu của Luật Tó chúc Chính phù và Luật Tó chúc chính
quyên dia phuong ngày 22 tháng ll năm 2019;

Can cú Luât Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Can ct Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018;
Căn cùNghi quyêt sô 134/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 cua

Quoc hoi vé tiép tuc thuc hiên các nghị quyét cua Quóc hoi vé giám sát
chuyên de, chât vân trong nhiệm ky khóa XIV và mot só nghị quyét trong
nhiem ký khóa XIll;

Theo de nghi cua Bộ trrong Bộ Nông nghiep và Phát triên nông thôn tai
To trinh só 1555/TTr-BNN-TY ngày 17 tháng 3 năm 2021,

QUYET ÐINH:
Diêu 1. Phê duyệt Ðê án "Tăng cuòng năngluchệ thông ca quan quán lý

chuyên ngành thú y các câp, giai doạn 2021 - 2030", gôm các nội dung sau dây:

I. MŲC TIÊU
1. Muc tiêu chung

He thông co quan quân lý chuyên ngành thú y các câp duợc kiện toàn,
cung cô và tăng cuòng năng lục, bào đäm tô chức thuc hiện các hoạt động thú
y có hiệu lyc, hiệu quà; kiêm soát tôt dịch bệnh động vật, bảo vệ sức khôe
cong dông và chủ động hội nhâp sâu rộng vói quôc tě.

2. Muc tiêu cu thể

a)He thông vän bàn quy phạm pháp luật (QPPL) vė thú y, các tiêu chuânký thuật, quy chuân k thuật chuyên ngành duoc rà soát, bô sung, hoàn thiện,dáp úng yêu câu quàn lý và hội nhập quoc te; các chuong trinh, kế hoạch
quôc gia vê phòng, chông dich bệnh dộng vật; phóng, chóng khang Khang
sinh và båo đäm an toàn thụrc phâm (ATTP) duge phê duyệt và triên khai có
hiệu quà.



b) He thong co quan quán lý chuyên ngành thú y tiừ trung uong dên dia
phrong duoc kiện toàn, cung cô, nâng cao năng lục theo dúng chủ trrong cüa
Dång, quy dịnh của Luật Thú y, các văan bàn chi đạo của Quôc hội, Chính
phu, Thủ tuóng Chính phů, bào đam tinh gon, hiệu luc, hiệu quà, phù hợp với
thyc tien, nhât là công tác phòng, chông dịch bệnh động vật; hệ thông to chúc
của Cuc Thú y đuçc duy tri theo quy dịnh tại Ðiêu 6 Luật Thú y, Nghị quyêt
s6 42/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ.

c) He thông giám sát dịch bệnh động vật từ trung uong đến co sở đuçc
cung co, tăng cuòng năng lục và hoạt dộng có hiệu quà nhăm phát hiện sóm ô
dịch, phân tích dịch té, du báo và cảnh báo kip thời các loai dịch bệnh động
vat; ít nhât 3.000 co so, vùng chăn nuôi, nuôi trông thůy sån duoc xây dung
và duoc công nhận an toàn dịch bệnh, ATTP.

d) Hệ thông co sở dữ liệu quôc gia về kiểm dịch động vật, hệ thông nhận
dang, truy xuât nguôn gôc động vật, sân phâm động vật droc thiêt lập theo
quy dinh.

d) Năng lyc quàn lý ATTP đôi vói sån phâm có nguôn gôc động vât từ
trung uong dên dịa phurong droc tăng cuòng; tý trong gia súc và gia câm
drgc giet mô tập trung công nghiệp đạt turong úng khoäng 60% và 40% vào
năm 2025, khoảng 70% và 50% vào năm 2030; giäm thiêu tôi đa sô vụ ngộ
dộc nghiêm trong do thre phâm có nguôn gôc động vât.

e) Thuoc, văc xin thúy duçc phép luru hành tại Việt Nam đàm bào chât
lurong, an toàn, hiệu quà; tăng cuòng công tác quán lý sừ dụng và phòng,
chong kháng kháng sinh có hiệu quå; văc xin sån xuât trong nuóc cung úng ít
nhât 80% tông nhu câu phòng bệnh cho dộng vật; såàn xuât thuôc, văc xin thú
y moi năm xuât khâu đạt khoång 50 triệu USD.

g) Thuoc, văc xin thú y, dặc diêm dịch të của các loại dịch bệnh nguy
hiem, dịch bénh lây sang ngroi, các giái pháp phòng, chông djch bệnh, các
giài pháp vê phông, chông kháng kháng sinh đugc nghiên cứu, chuyên giao
dê phuc vụ chi đạo sån xuât.

h) Các chrong trinh, dy án hop tác quoc té, da phuong, song phuong
dugc xây dyng và triên khai có hiệu quà; động vât và các sån phâm động vât
thê manh của Việt Nam nhur thit gà, tríng, sữra, to yên, thùy sån, mât ong...
duge xuât khâu sang các thị truòng truyén thông và thị truong tičm năng.

i) Dich vu thú y đuçc phát triên theo huóng chuyên nghiệp và xā hội hóa
có sy quàn lý chặt chë của các co quan quàn lý chuyên ngành thú y.

II. NHIỆM VŲ VÀ GIÅI PHÁP
1. Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn ban QPPL, co ché, chính sách, quy

chuân và tiêu chuân ký thuật ngành thú y
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To chức tong kết, đánh giá thi hành Luật Thú y; đề xuất các câp có thâm
quyên xem xét, quyêt dịnh việc sua đôi, bô sung Luât Thú y và các văn bàn huóng
dan thi hành Luật; sừa đoi, bó sung, hoàn thiện ca ché, chính sách ho tro phòng,
chóng dich bênh động vật, hô trg lirc luong tham gia phòng, chöng dich bệnh.

2. Kien toàn, cung cô, nâng cao năng lyc hệ thông to chúc các co quan quan
ly chuyên ngành thú y các câp

Kien toàn, cùng cô, nâng cao năng lục hệ thông co quan quan lý chuyên
ngành thú y tại địa phuong theo dúng chú truong của Dång, quy djnh của
Luât Thú y, các văn bàn chi đạo của Quôc hội, Chính phủ, Thủ tuóng Chính
phù, bào däm tinh gon, hiệu quå, hiệu luc, phù hop vói thục tiến, nhât là công
tác phòng, chông dịch bệnh động vật; duy tri hệ thông to chúc của Cuc Thú y
theo quy dịnh tại Ðiêu 6 Luât Thú y, Nghi quyêt sô 42/NQ-CP ngày 18 tháng 6
năm 2019 của Chinh phu.

3. Nang cao năng luc phòng, chông dịch bệnh động vật

Xây dung, trinh Thù tuóng Chính phủ phê duyêt, chi đạo to chức triên
khai các chuong trinh, kê hoạch quôc gia phòng, chông dịch bệnh đôi với một
sô dich bệnh nguy hiêm trên động vật, bệnh truyên lây tiừ động vật sang
nguoi, giai đoạn 2021 - 2030 và giai đoạn tiêp theo.

Tăng cuòng năng luc giám sát, dụ báo, cănh báo, úng phó dịch bệnh,
nhât là việc không chể các dịch bệnh ngoại lai, bệnh nguy hiêm trên động vât;
bao gôm: úng dung công nghệ thông tin, công nghệ cao và nâng câp hệ thông
thu thập, quàn lý thông tin, phân tích dữ liçu và cånh báo dịch bệnh. Triên
khai có hiệu quå việc xây dung bàn đô dịch të và úng dụng để kiêm soát các
loại dịch bệnh nguy hiêm thuòng xuyên xåy ra và dịch bệnh mói.

To chúc đào tạo, tập huân nâng cao trinh độ chuyên môn vê dịch tế,
phong, chông dịch bênh động vật cho co quan chuyên môn thú y các câp.

Xây dyng và triên khai hiệu quà kê hoạch quôc gia xây dụng co so, vùng
chăn nuôi an toàn dịch bệnh tại các vùng chăn nuôi hàng hóa trọng điêm,
vùng sån xuât nguyên liệu phục vu xuât khâu.

Täng cuong năng lye hệ thông các phòng thù nghiệm thú y, chân đoán,
xét nghiệm bệnh động vật, vệ sinh thú y, ATTP; xây dung và trinh Chính phủ
ban hành Nghị dịnh quy dịnh vê phòng thừ nghiệm, chân doán, xét nghiệm
benh động vật, xét nghiệm các chi tiêu ATTP và kháng kháng sinh.

4. Nang cao năng lục kiêm dịch, kiêm soát giêt mô, quan lý ATTP đói
vói dộng vật và sän phâm có nguôn gôc động vật

Xây dung và ban hành quy dịnh việc lập trạm kiêm dịch dộng vât tại đâu
môi giao thông trên phạm vi cà nuóc theo quy định của Luât Thú y, Luật
Quy hoach.
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Rà soát, sáp xếp lại mạng luói co sở giêt mó gia súc, gia câm, co sở so
che, chë biën sán phäm động vat tại đja phuong theo huóng tap trung, cong
nghiệp gắn với vùng chän nuôi hàng hóa, bào đàm yêu câu vê vệ sinh thú y,
ATTP, båo vệ môi truong. Ban hành các chính sách khuyên khích phát triên
hoat dộng giêt mô tập trung, công nghiệp phù hop với từng địa phuong; täng
cuong các biện pháp quản lý giêt mô, nhât là các co so giêt mô nhó lë, thủ
công không bào đảm vệ sinh thú y và ATTP, xừ phạt nghiêm và đóng cừa
những co so giêt mô nhô lë không phép.

Tăng cuomg nguôn nhân luc: đào tạo, tập huân, phô bién các văn bản
QPPL mói ban hành, có liên quan đên công tác kiêm dịch, kiêm soát giêt mô,
ATTP dôi với thục phâm có nguôn gôc động vật theo chuôi; xây dụrng và thųrc
hien chuong trinh đào tạo nâng cao năng luc quăn lý cho cán bộ chăn nuôi,
thú y các câp, nhât là câp co sở vê ATTP; chuân hóa các chuong trinh đào
tao, tập huân.

Xay dung phàn mềm; đào tạo, tập huán sữ dụng, vận hành phàn mêm dữ
lieu vê quản lý giết mô, kiêm tra vệ sinh thú y và ATTP đôi với sån phâm có
nguôn gôc động vật thuộc đja bàn quån lý.

Xác dinh loại thre phâm cân tập trung giám sát, xây drng kê hoạch quôc
gia ve giám sát ATTP và tô chứrc thuc hiện hàng năm.

5. Nâng cao năng lyc quàn lý thuôc thú y

Xây dụng Kê hoạch quôc gia vê quän lý sừ dụng kháng sinh và phòng,
chông kháng kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trông thüy sån giai đoạn
2021 2030.

Dánh giá lại chât luçng, an toàn và hiệu quà các loại kháng sinh sù dung
trong thù y; rå soát ląi danh mục thuõc thú y điroc phèp luu hânh tąi Việt Nam.

Xây dung và trình Thủ tuóng Chính phủ phê duyệt Chuong trình quốc
gia giám sát chât luong thuôc thú y, giám sát kháng kháng sinh trong chăn nuôi
và nuôi trông thủy sån, giai đoạn 2021 -2030; co sò dữ liệu vê thuócthúy.

Tiêp tuc huóng dân các co sờ sân xuât thuôc thú y xây dung nhà máy
dat tiêuchuânthyc hành sån xuât tôt (GMP); co sở kiém nghiệm thuoc thú
y dat tiêu chuân thục hành tôt kiểêm nghiệm thuôc (GLP); co sò nhập khâu
thuôc thú y truc tiêp dạt tiêu chuân thụrc hành tot bào quán thuốc (GSP);
cra hàng thuôc thú y đạt tiêu chuân thrc hành tôt nhà thuôc (GPP).

Tăng cuong nguôn giông vi sinh vật quôc gia; xây dung chuong trinh và
quy dinh vê quan lý, chia sė, giám sát giông vi sinh vật dùng trong thú y.

Dâu tu, nâng câp it nhât 02 phòng thù nghiệm thú y quóc gia và co so
nuôi dộng vật sạch bệnh đạt chuân quôc tể vói mức an toàn sinh học câp độ IItro lên theo quy định của pháp luât nhăm đäm bào an toàn trong nghiên cứu
sån xuât các loại văc xin, chê phâm sinh học.
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To churc tập huân chuyên môn, nghiệp vụ vê quàn lý thuôc thú y cho các co
so sån xuât, kinh doanh thuôc thú y, các ca quan quăn lý chuyên ngành thú y
các câp.

6. Täng cuong hợp tác quôc tê và thúc dây xuât khâu động vật, săn phâm
động vật

Duy tri và phát huy hiệu quả mói quan hệ hop tác với các tô chức quốc
te, các nuóc; huy động và sù dung có hiệu quà các nguôn lyc quôc tê hô trg
ngành thú y; thuc thi đày dủ quyền và nghïa vu thành viên của các tố chức
quoc tê, các hiệp định, thôa thuận hop tác trong lînh vyc thú y hoặc có liên
quan den thú y.

Xây dung huóng dân và lộ trinh triên khai thục hiện có hiệu quå các nội
dung có liên quan đên thú y trong các hiệp định thuong mai tu do nhu
EVFTA, CPTPP và các thoa thuận, hiệp định vê hợp tác trong līnh vyrc thú y
duoc ký kêt.

Xay dung,triên khai các giäi pháp đè thúc đây xuât khâu động vật, sån
phâm động vât có thê mạnh của Việt Nam vào các thį truòng truyên thông và
thị truong tiêm năng.

7. Nang cao năng lyc nghiên cu thú y
Tăng cromg nghiên cúu djch tê thú y, các loại dịch bệnh nguy hiêm, dịch

benh lây sang nguoi, các giài pháp phòng, chông dịch bệnh; nghiên cứu kinh
te dịch te thú y; nghiên cứru, sån xuât thuôc, văc xin thú y; tinh trạng kháng
kháng sinh và các giài pháp phòng, chông kháng kháng sinh; tiệp nhận,
chuyên giaokhoa h9c, công nghệ đê tô chúc sån xuât các sån phâm thúy
phye vu sån xuât.

8. Nâng cao năng luc quan lý các dịch vụ thúy

Rà soát, bô sung hệ thông vän bàn QPPL vê dịch vụ thú y, quân lý hoạt
dộng của các phòng thù nghiệm vê thú y; xây dụng và trinh Chính phủ ban
hành Nghį định quy dịnh vê phòng thù nghiệm thú y.

Thành lp và xây dung kê hoạch hoạt động của Hội đông thụ y các câp
theo quy dinh của Luật Thú y; xây dung các quy dịnh vė hành nghė thú y găn
voi trách nhiệm của tô chức, cá nhân hành nghê thú y trong các hoạt động
phòng chông dịch bệnh; quy dịnh chuyên môn về loại hinh dịch vu thú y,
phân câp việc thuc hiện và trách nhiệm báo cáo.

III. CÁC DŲ ÁN UU TIÊN
1. Tăng cuong năng lyc quan lý, kiếm soát dịch bệnh động vât, bệnh

truyên lây giữa động vật và nguoi.

2. Tăng cuòong năng lyuc quån lý, kiêm dịch động vât, kiêm soát giết mô,
kiêm tra vệ sinh thúy và ATTP đôi vói động vật, sån phâm động vật.
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3. Nang cao năng lrc quản lý, nghiên cứu, sån xuất, kiêm nghiệm, khảo
nghiçm thuóc, vàc xin thu y ba0 dám chât lirong, an toản và hiệu quả.

4. Dâu tu, nâng câp, tăng cuong năng lyc quàn lý, hệ thông các phòng
thù nghiệm chân doán, xét nghiệm bệnh dộng vật, vệ sinh thú y, ATTP.

(Chi tiêt tai Phụ luc đính kèm)

Iv. NGUÒN vÓN VÀ CO CHÉ TÀI CHÍNH
1. Nguon vôn thục hiện Ðề án

a)Nguôn ngân sách nhà nuóc (chi đầu tu phát triên, chi thuong xuyên) theo
phân câp hiện hành (trung uong, dia phrong) và quy dịnh của Luật Ðâu tr công.

b) Nguon phi duge đê lại chi theo quy dịnh pháp luật vê phí, 1ệ phí.

c) Các nguôn tài trg, viện trø, nguôn huy động hop pháp khác tiừ các tô
chức, cá nhân trong và ngoài nuóc theo quy định của pháp luật.

d) Nguon kinh phí lông ghép trong các chuong trinh, kê hoạch, du án khác.

2. Co ché tai chính của Cyc Thú y và các don vị thuộc Cuc Thú y

Thuc hiện co chê ty chủ tài chính của co quan hành chính và don vị su
nghiep công lâp theo quy dịnh của pháp luật liên quan và quyét dịnh của cáp
có thâm quyên.

3. Co chê tài chính của các co quan quán lý chuyên ngành thú y các cáp

a) Thuc hiện co chê tyr chù tài chính của co quan hành chính nhà nuóc và
don vi sunghiệp công lập theo quy dịnh pháp luật liên quan và quyét dịnh của
câp có thâm quyên.

b) Việc bố trí kinh phí đâu tr co sở vật chât, trang thiêt bị kỹ thuật nhăm
hiện đại hóa và úng dụng công nghệ thông tin dáp úng yêu câu nhiệêm vụ đặc
thù duoc thre hiện theo quy dịnh của pháp luật vè ngân sách nhà nuóe và
pháp luật dâu tu công.

Diều 2. Tó chức thrc hiện
1. Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn

a) Chù tri, phôi hop vói các bộ, ngành và các đja phuong tô chúc thục
hien các nội dung của Ðê án "Tăng cuong năng luc hệ thông co quan quàn lý
chuyên ngành thú y các câp, giai đoạn 2021 -2030".

b) To chtc xây dụng và trinh Thủ tuóng Chính phủ xem xét, phê duyệt
các dyr án unu tiên; hàng năm, xây dumg kể hoạch hoąt động và lập du toán nhu
câu kinh phí trinh câp có thâm quyên phê duyệt theo quy dinh pháp luğt vë ngän
sách nhà nuóc.
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c) To chức huớng dân, giám sát, đôn đốc, kiểm tra, so kêt đánh giá két
qua thurc hiện hàng năm, 5 năm và tông két 10 năm; kịp thoi đè xuất, kién
nghị trinh Thủ tuóng Chính phủ quyêt dịnh những vân đê phát sinh, vuot
thâm quyên, bô sung, điêu chinh Ðê án, các dụ án uu tiên phù hop với điêu
kiện thurc tien.

d) Chú tri, phôi hợp với Bộ Nội vy và các co quan liên quan rà soát, để
xuât câp cóó thâm quyên ban hành quy dịnh rõ vê chức năng, nhiệm vu, quyên
han của co quan quån lý chuyên ngành thú y các câp bào đäm phù hop với chủ
truong của Ðång, quy dịnh của Luật Thú y, các văn bàn chi đạo của Quôc hội,
Chính phù, Thủ tuóng Chính phů, båo đàm tinh gon, hiệu lyc, hiệu quå, phù hợp
vói thuc tien, nhát là công tác phòng, chông dich bênh động vât.

d) Rà soát, điêu chinh, bô sung và xây dung mói các quy chuân ký thuật
(QcVN), tieu chuânkýthuật (TCVN) chuyên ngành dâm bào hiệu quà, hiệu
lyc, phù hop vói thre tiên và hội nhập quôc tê.

2. Bộ Ké hoạch và Ðàu tu chủ tri, phối hợp vói Bộ Nông nghiệp và Phát
triên nông thôn cân dôi, bô trí vôn dâu tu phát triên dë thụrc hiện Ðë án và các
du án uu tiên theo quy định của Luật Ðâu tu công và các văn bån huóng dâan.

3. Bộ Tài chính chủ tri, phôi hop với Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông
thôn tông hop, trinh câp có thâm quyên cân đói, bố trí kinh phí ngân sách nhà
nuoc cho Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn thục hiện Ðê án và các du
án uu tiên theo quy dịnh của Luật Ngân sách nhà nuóc và các văn bàn huóng
dan, phù hop với quy định pháp luật vê thú y.

4. Các bộ, ngành khác chủ động phôi hop đê thục hiện các nội dung của
De án và các du án uu tiên liên quan đên ngành, līnh vre phụ trách.

5. Uy ban nhân dân các tinh, thành phô truc thuộc trung uong

a) Căn cú nội dung Ðê án, diêu kiện thuc tê của địa phuong, Uy ban
nhân dân câp tinh chi đạo tô chức xây dung, trinh câp có thâm quyên của dịa
phuong phê duyệt Kê hoạch triên khaiÐêán "Tăng cuờng năng lrc hệ thông
co quan quàn lý chuyên ngành thú y các câp, giai doan 2021 2030" bào đåm
kip thời, có hiệu quà các nhiệm vy quân lý chuyên ngành thú y tại địa phuong.

b) Kiện toàn, cûng cô, nâng cao năng lyc hệ thông co quan quàn lý
chuyên ngành thú y tại dịa phuong theo dúng chủ truong của Ðång, quy dinh
của Luât Thú y, các vän bàn chi đạo cua Quôc hội, Chính phů, Thủ tuóng
Chinh phù và huóng dân của Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn, bào
dam tinh gon, hiệu qua, hiệu lyc, phù hop vói thrc tiëến, phòng, chông dịch
bênh động vật kịp thời.

c) Hàng năm, bô trí ngân sách dịa phuong và các nguôn vôn hop pháp đe
to chức thųrc hiện các nội dung của Ðë án tại dia phuong.



d) To chuc so két dánh giá két quå thyc hiện hầng năm, 5 năm và tồng

Diêu 3. Quyêt djnh này có hiệu lyc tr ngày ký ban hành.
Diêu 4. Bộtruong, Thủù truong co quan ngang bộ, Thủ truong co quan

ket 10 năm thrc hiện De án.

thuộc Chinh phů, Chù tich Üy ban nhân dân các tinh, thành phố trụe thuộc
trung rong chju trách nhiệm thi hành Quyét djnh này./.

Noi nhân:
- Ban Bi thu Trung uong Ðång;
- Thù tuóng, các Phó Thủ tuóng Chính phủ;
- Các bộ, co quan ngang bộ, co quan thuộc Chính phủ;
- HÐND, UBND các tinh, thành phô trrc thuộc trunguof
- Văn phòng Trung uong Ðång;
- Văn phòng Tông Bí thu;
- Văn phòng Chú tich nuóc;
- Văn phòng Quôc hội;
- Hội đông Dân tộc và các Uy ban củaQuôc hội;
-Co quan trung uong của các đoàn thê;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trg lý TTg,
TGÐ Công TTPT, các Vu;
- Luru: VT, NN(2b). 33
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Phu luc
DANHMvCDUANUTIÊN THŲC HIEN DÈ ÁN TĂNG CUÒNG
NANGHUC HE THÓNG CO QUAN QUÁN LÝ CHUYËN NGÅNH

THU Y CAÇCÂP, GIAI ÐOAN 2021 2030
(Kemihgo Quyét dinh só :414/QÐ-TTs

ugày 22 tháng3năm 2021 cua Thù tuóng Chính phi)

Dy án 1. Tăng cuong năng lyc quan lý, kiêm soát dịch bệnh động
vật, bệnh truyên lây giữa dộng vật và nguôi

1. Muc tiêu

Kiem soát, phòng chông, ngăn chặn dịch bệnh lây lan, không ché, tiên
tói thanh toán một số bệnh nguy hiêm ở động vật, bệnh truyên lây từ động vật
sang nguoi.

2. Noi dung chính

- Tăng cuòng năng luc quån lý, giám sát, du báo, cành báo, úng phó djch
benh, nhât là việc không chê các dịch bệnh ngoại lai, bệnh nguy hiêm ånh
huong dên động vậ, thùy sàn nuôi trông và những dich bệnh cónguy co lây
sang nguoi, bào đàm an toàn dịch bênh, ATTP, dáp úng nhu câu tiêu düng
ngày càng cao trong nuóc và xuât khâu.

- Ung dung công nghệ thông tin, công nghệ cao và nâng câp hệ thông
thu thập thông tin, quản lý, phân tích dữ liệu và cånh báo dịch bệnh. Triên
khai có hiệu quà việc xây dung bàn đô dịch tế và úng dụng đê kiêm soát các
loai djch bênh nguy hiêm thuong xuyên xày ra và dịch bệnh mói dê các dịa
phuong, nguòi chăn nuôi, nuôi trông thùy sån chủ động trong công tác phong,
chong dich bënh.

Dây mạnh việe nghiên cứu, sån xuât các loại văc xin, chê phâm thuôc thú
y trong nuöc có hiệu qua cao phuc vu cong tac chän doan, xét nghiệm, kiëm
soát, không chê dịch bệnh, nhât là các dịch bệnh nguy hiếm trên động vât nhur:
Cúm gia câm, Cúm lon, Dại, Lô môm long móng, Tai xanh, Dịch tå lon châu
Phi, Viêm da nôi cuc, dịch bệnh do Coronavirus gây ra và các bệnh nguy hiếm
mói noi; nghiên cứru kinh tê dịch te thú y.

- Triên khai hiçu quà công tác xây dụng co so, vùng chăn nuôi, nuôi
trông thüy sån an toàn dịch bệnh, nhât là ô các vùng chăn nuôi hàng hóa, nuôi
trông thùy san trong diêm, vùng sån xuât nguyên liệu phục vu xuât khâu.

Xây dyng và triến khai các chuong trinh, kéhoạch quóc gia phòng,
chông dich bênh đôi với một sô dịch bệnh nguy hiểm trên động vật, bệnh
truyên lây từ động vât sang nguroi nhu: Cúm gia câm, Cúm lon, Dại, Lo môm
long móng, Tai xanh, Dịch tå lon châu Phi, Viêm da nôi cuc, dịch bệnh do
Coronavirus gây ra và các bệnh nguy hiêm mới nôi; một só bệnh nguy hiêm
trên tôm, cá tra, tôm hùm.., giai đoạn 2021 - 2030 và giai doạn tiêp theo.
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To chúe tập huân chuyėn môn vê dịch të,phòng, chóng dịch bệnh động
vật cho co quan chuyên môn thú y các câp; đào tạo, tấp huân nâng cao trinh
dộ chän doán, xét nghiệm bệnh döng vật.

Day manh công tác truyèn thông, phô bién các quy dinh pháp luật,
huóng dân chuyên môn trong công tác phòng chông dich bệnh động vật.

3. Thoi gian thrc hiện: 2021 2030.

Dyán 2. Tăng cuờng năng lrc quan lý, kiểm dịch động vật, kiem
soát giêt mô, kiêm tra vệ sinh thú y và ATTP đoi voi dộng vật, săn phâm
động vật

1. Muc tiêu

Bao dam ATTP trong quá trinh vận chuyên, xuát khâu, nhập khâu, giết
mô, so chê, chê biên, kinh doanh thrc phâm có nguôn gôc động vật.

2. Nội dung chính
a) Täng cuong năng lrc quân lý, kiểm dịch động vât
Dâu tu co sở vật chât, trang thiết bị nhàm đảm bảo điều kiệên làm việc

và tăng cròng năng lyc xét nghiệm phục vy công tác kiêm dịch động vật, sån
phâm dộng vât xuât khâu, nhập khâu tại các cùa khâu, cu thê:

- Dâu tu xây dụng nhà làm việc vàtrang thiêt bį phục vụ xét nghiệm cho
các Tram Kiêm dịch sân bay, càng, cừa khâu.

Tăng cuong đâu tutrangthiét bị hiện đại đề xét nghiệm nhanh cho các
Chi cue Thú y vùng phục vu kiêm dịch động vật, sån phâm động vât; đặc biệt
là giám sát, xét nghiệm các bệnh nguy hiem tiừ sån phâm động vật nhập khầu
khöng rô nguón goc.

- Dau tur co so vật chất, trang thiết bị cho các Trạm kiểm dịch dàu mối
giao thông quôc gia.

Dáu tu xây dung phân mêm quan lý co sở dt liệu kiêm dịch động vật
cho he thông quàn lý chuyên ngành thú y các câp.

b)Täng cuong năng lye quan lý, kiem soát giết mô, kiềm tra vệ sinh thú
y và ATTP dôi với sån phâm có nguôn gôc dộng vật

- Tó chứrc lại hệ thông giêt mô và chể biên gia súc, gia câm theo huóng
tâp trung, công nghiệp găn với vùng chăn nuôi hàng hóa, bào đam yêu câu vê
ve sinh thú y, ATTP, bào vệ môi truong.

- Xây dụng và triên khai các churong trinh giám sát các chi tiêu ATTP
dôi với thit gia súc, gia câm, trúng, sữa turoi, mât ong.

- Xây dung hệ thông cảnh báo nhanh vê ATTP, hệ thông co so dữừ liệu quân
lý co so giêt mô động vật, quàn lý ATTP đôi vói thụe phâm có nguôn gôc
động vật.
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Dâu tu trang thiêt bi, mở rộng phép thừ phục vy công tác xét nghiệm
các chi tiêu vệ sinh thú y, ATTP cho các phông thừ nghiệm thuộc các co quan
quan lý chuyên ngành thú y các câp.

3. Thoi gian thuc hiện: 2021 2030.

Du án 3. Nâng cao năng lyc quan lý, nghiên cru, sån xuât, kiêm
nghiem, khão nghiệm thuôc, văc xin thú y bão đäm chât lurgng, an toàn
và hiçu quä

1. Muc tiêu

Quan lý chât lugng, an toàn, hiệu quå thuôc thú y, chê phâm sinh học, vi
sinh vật, hóa chât dùng trong thú y.

2. Noi dung chính

Xây dung và trinh Thủ tuóng Chính phủ phê duyêt, chi đạo tó chức
trien khai các Chuong trinh, Kê hoąch hành động quôc gia vê quản lý st dung
kháng sinh, giám sát chât luong thuôc thú y, phông chông kháng kháng sinh
và giám sát kháng kháng sinh trong sån xuât chăn nuôi và nuôi trông thủy sån
giai doan 2021 - 2030.

Xây dyung co so dữ liệu vê thuôc thú y, bao gôm nguyên liệuthuoc thú
y nhap khau, thuôc thú y sån xuât và nhập khäu.

Dánh giá lai chât lugng,an toàn và hiệu quà các loại kháng sinh sù
dung trong thú y; rà soát lại Danh mụe thuôc thú y duoc phép luu hành tại
Viet Nam.

Xây dụng chuong trinh kiêm tra liên phòng giữa các don vị kiêm
nghiệm thuôc thú y dugc công nhận.

Tăng cuong nguón giong vi sinh vật quôc gia và xây dụng chuong trinh
quan lý, chia sė, giám sát giông vi sinh vật düng trong thú y.

To chúc đào tạo, tập huân, phô biên văn bàn QPPL mói ban hành liên
quan den công tác quàn lý thuôc thú y, nguyên liçu thuôc thú y cho công
chúc, viên chức của các co quan quan lý chuyên ngành thú y câp tinh, các co
so sån xuât, nhập khâu thuôc thú y.

- Täng cuòng nghiên cru vè dịch tề thú y, các logi dịch bệnh nguy hiểm,
dich benh lây sang nguroi, các giäi pháp phông, chông dịch bệnh; nghiên cứu
san xuât thuôc, văc xin thú y; tinh trang kháng kháng sinh và các giäi pháp
phong, chong kháng kháng sinh; tiêp nhân, chuyên giao khoa học, công nghệ
de to chúc sån xuât các sân phâm thú y phục vy sån xuât.

3. Thoi gian thrc hiện: 2021 - 2030.



Dy án 4. Dâu tu, nâng câp, tăng curong năng lye quản lý, hệ thöng
các phòng thr nghiệm chân doán, xét nghiệm bệnh động vật, vệ sinh thú
y, ATTP

1. Muc tiêu

He thong phòng thù nghiệm vê chân đoán xét nghiệm bệnh động vật;
kiêm nghiệm, khảo nghiệm thuôc thú y; kiêm tra vệ sinh thú y, ATTP duoc
tăngcuomg

2. Noi dung chính

Rà soát, nâng câp ca sở hạ tâng, trang thiêt bị, vật tu và nguôn nhân lųuc
cho các phòng thừ nghiệm.

- Tiêp tuc dâu tu, hoàn thiện ít nhât 02 phòng thừ nghiệm bảo dầm đạt an
toàn sinh học câp độ II; ít nhât 02 khu nuôi động vât sạch bệnh phục vunghiên cúu, sån xuât, kiêm nghiệm, khào nghiệm văc xin, thuôc thú y.

Hop tác quoc té, tiếp nhận và chuyên giao công nghệ tiên tiên ve chân
doán xét nghiệm bệnh động vật; kiêm nghiệm, khào nghiệm thuôc thú y; kiêm
tra vệ sinh thú y, ATTP.

Nâng cao năng lyc chân đoán, xét nghiệm bệnh động vật, theo huóng
phan câp phòng thiừ nghiệm của trung uong dê bào đàm nguôn lyc thục hiện
có hiệu quà việc chân đoán, xét nghiệm đôi với các dịch bệnh nguy hiêm, nhât
là các bênh truyên lây giữa động vật và nguoi, bệnh truyèn nhiếm mới nôi.

3. Thoi gian thrc hiện: 2021 2030./.


