
BO NONG NGHIEP CQNG HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM
vA PH;(T TRIEN NONG THON D(>cl~p - Tl}' do - H~nh phuc

S6:41t 12016/TT-BNNPTNT Ha N9i, ngay t1tthang 6 niim 2016

THONGTU

Quy djnh v~ viIng, CO' SO' an toan dich b~ith d(>ng v~t

Can eu Ludt thu y ngay 19 thdng 6 ndm 2015;

Can eu Nghi dinh sa 199/2013/ND-CP ngay 26 thang 11 ndm 2013 cua
Chinh phu quy dinh chtec nang, nhiem v¥, quyen han va co cdu t6 chtec cua Bp
Nang nghiep va Phdt tridn nang than;

Theo ad nghi cua Cue truong Cue Thuy,

Bp truong B(j Nang nghiep va Phdt tridn nang than ban hanh Thong tu
quy dinh vd vung, co sa an toan dich benh a(jng vdt.

Chmrng I
QUY DJNH CHUNG

Di~u 1.Pham vi di~u chinh va dBi tU'Q'ngap dung

1. Thong nr nay quy dinh di~u kien, trinh tir, thu tuc, h6 so clnrng nhan
vung, co sa an toan dich benh dQng v~t.

2. Thong nr nay ap dung d6i voi t6 chuc, ca nhan trong nuac va t6 chuc,
ca nhan nuac ngoai co nhu c~u xay d\lllg, dang ky d8 du<)'cc§.p Gi§.y chUng
nh~n vimg, co sa an toan dich b~nh dQng v~t t~i Vi~t Nam; cac co quan, t6
chuc co lien quan.

Di~u 2. Ghii thich til' ngfr
Trong Thong tu 'nay, cac tir ngu duai day du<)'chi8u nhu sau:

1. Vimg an toan dieh b?nh a(jng w# tren er;znla huy~n, qu~n, thi xa, thanh
ph6 thuQc tinh (sau day gQi chung la c§.p huy~n); tinh, thanh ph6 trgc thuQc
trung uang (sau day gQi chung la c§.ptinh) du<),cxac dinh khong xay ra ca b~nh
dang ky an toan dich b~nh trong mQt khoang thai gian quy dinh cho tUng b~nh,
tUng loai dQng v~t va ho~t dQng thli y trong vimg do bao dam ki8m soat du<),c
dich b~nh.

2. Ca s_a an toan djeh b?nh apng vg,t tren er;znla co sa chan nuoi ho~c
mQt xa, mQt phuOng, thi tr§.n (sau day gQi la co .sa chan nuoi c§.pxa) du<),cxac
dinh khong xay ra ca b~nh dang ky an toan dich b~nh trong mQt khming thai
gian quy dinh cho tUng b~nh, tUng loai dQng v~t va ho~t dQng thti y t~i co sa do
bao dam ki~m soat du<)'cdich b~nh.

3. Vimg an toan dieh b?nh apng Vg,t thuy scm la cac co sa ho~c cac hQ
nuoi tr6ng thuy sim a cimg mQt vung nuoi va co chung ngu6n nuac du<),cxac
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định không xảy ra ca bệnh đăng ký an toàn dịch bệnh trong một khoảng thời 

gian quy định cho từng bệnh, từng loài động vật và hoạt động thú y tại vùng đó 

bảo đảm kiểm soát được dịch bệnh. 

4. Cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản là cơ sở sản xuất giống, 

nuôi trồng thủy sản được xác định không xảy ra ca bệnh đăng ký an toàn dịch 

bệnh trong một khoảng thời gian quy định cho từng bệnh, từng loài động vật 

thủy sản và hoạt động thú y tại cơ sở đó bảo đảm kiểm soát được dịch bệnh. 

 5. An toàn sinh học là các biện pháp kỹ thuật được áp dụng nhằm ngăn 

ngừa sự tiếp xúc và lây lan của các tác nhân gây bệnh xuất hiện tự nhiên hoặc 

do con người gây ra trong các hoạt động chăn nuôi, sản xuất giống, nuôi trồng 

thủy sản, làm cho các tác nhân gây bệnh không có khả năng xâm nhập, gây 

nguy hại đến động vật trong cơ sở, trong vùng. 

 6. Giám sát dịch bệnh động vật là quá trình theo dõi, kiểm tra, đánh giá 

sức khỏe động vật; theo dõi quá trình chăn nuôi, sản xuất giống, nuôi trồng 

thủy sản, môi trường nuôi nhằm phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, tác nhân 

gây bệnh để cảnh báo, áp dụng hiệu quả các biện pháp phòng, chống. 

Điều 3. Thẩm định và cấp Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch 

bệnh 

1. Cục Thú y tổ chức thẩm định và cấp Giấy chứng nhận vùng an toàn 

dịch bệnh động vật trên cạn, vùng an toàn dịch bệnh động vật thủy sản; thẩm 

định và cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật đối với cơ sở 

chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã, cơ sở nuôi trồng thủy sản, sản xuất thủy sản 

giống theo yêu cầu của chủ cơ sở hoặc yêu cầu của nước nhập khẩu; cơ sở sản 

xuất thủy sản giống bố mẹ. 

2. Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (sau đây 

gọi là Chi cục Thú y) tổ chức thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn 

dịch bệnh động vật đối với cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã, cơ sở nuôi 

trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống trừ các trường hợp quy định tại 

khoản 1 Điều này. 

Cơ quan thẩm định và cấp Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch 

bệnh động vật sau đây gọi chung là Cơ quan thú y. 

Điều 4. Phí và lệ phí 

Việc thu phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh 

được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 5. Quyền lợi của vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh 

1. Được hưởng các quyền lợi theo quy định tại khoản 2 Điều 17, khoản 2 

Điều 39 và khoản 2 Điều 55 của Luật thú y. 

2. Đối với vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn: Được phép 

vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra khỏi vùng dịch theo quy định tại 

Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 
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nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật 

trên cạn và theo hướng dẫn của Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y. 

3. Đối với vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh thuỷ sản: Được xem xét để xuất 

bán động vật thủy sản thương phẩm mà không phải qua sơ chế, chế biến khi có 

công bố dịch tại địa phương theo quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-

BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản (sau đây gọi chung 

là Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT). 

4. Được xem xét cấp chứng nhận đạt Quy phạm thực hành chăn nuôi tốt 

Việt Nam (VietGAHP) hoặc Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt Việt 

Nam (VietGAP) khi có yêu cầu. 

5. Được ưu tiên tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, quảng 

bá sản phẩm. 

Chương II  

VÙNG, CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN 

Mục 1 

 Yêu cầu đối với cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn 

Điều 6. Yêu cầu cần đáp ứng để cơ sở chăn nuôi động vật trên cạn 

được chứng nhận an toàn dịch bệnh 

1. Thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn 

quy định tại Điều 7 của Thông tư này. 

2. Thực hiện giám sát dịch bệnh động vật theo quy định tại Điều 8 của 

Thông tư này. 

3. Không xảy ra dịch bệnh động vật theo quy định tại Điều 9 của Thông 

tư này. 

4. Hoạt động thú y tại cơ sở được thực hiện theo quy định tại các Điều 

14, Điều 15, khoản 1 Điều 19, Điều 20, khoản 1 Điều 25, khoản 9 Điều 27, 

khoản 3 Điều 28, khoản 2 Điều 29 và khoản 6 Điều 30 của Luật thú y và các 

quy định tại Thông tư này. 

Điều 7. Yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn tại cơ 

sở 

1. Cơ sở chăn nuôi cấp xã thực hiện quy định tại Điều 11 của Thông tư 

này.  

2. Cơ sở chăn nuôi thực hiện quy định tại Điều 14, các khoản 1, 2, 3 và 4 

của Điều 15 của Luật thú y, cụ thể như sau: 

a) Địa điểm chăn nuôi phải theo quy hoạch của địa phương hoặc được cơ 

quan có thẩm quyền cho phép, bảo đảm cách biệt với khu dân cư, công trình 

công cộng, đường giao thông chính, nguồn gây ô nhiễm; 
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b) Có khu vực để xử lý chất thải; nơi nuôi cách ly động vật; khu vệ sinh, 

khử trùng tiêu độc dụng cụ chăn nuôi;  

c) Khu vực sản xuất, chế biến và kho chứa thức ăn chăn nuôi phải cách 

biệt với nơi để các hoá chất độc hại, khu vực xử lý chất thải; 

d) Có biện pháp ngăn ngừa động vật khác xâm nhập vào khu vực chăn 

nuôi; 

đ) Lối ra vào khu chăn nuôi phải được áp dụng các biện pháp vệ sinh, 

khử trùng tiêu độc cho người và phương tiện vận chuyển đi qua; 

e) Dụng cụ, trang thiết bị, phương tiện vận chuyển dùng trong chăn nuôi 

phải được vệ sinh, khử trùng tiêu độc trước khi đưa vào cơ sở và trước khi sử 

dụng; 

g) Nước sử dụng trong chăn nuôi phải bảo đảm theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia QCVN 01 - 39: 2011/BNNPTNT (ban hành kèm theo Thông tư số 

33/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn) về vệ sinh nước dùng trong chăn nuôi số hoặc đã được xử 

lý để tiêu diệt các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật; 

h) Chất thải chăn nuôi phải được thu gom, xử lý theo quy định của pháp 

luật về bảo vệ môi trường và thú y; 

i) Thực hiện các biện pháp phòng bệnh bắt buộc cho động vật nuôi theo 

quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3. Động vật mẫn cảm với bệnh đăng ký công nhận an toàn khi đưa vào 

cơ sở chăn nuôi phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau đây: 

a) Có nguồn gốc từ vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh 

đăng ký chứng nhận an toàn; 

b) Đã được kiểm tra, xét nghiệm và có kết quả của Phòng thử nghiệm 

được chỉ định đủ năng lực xét nghiệm bệnh đăng ký chứng nhận an toàn (sau 

đây gọi chung là Phòng thử nghiệm được chỉ định) xác nhận không mang tác 

nhân gây bệnh hoặc không có kháng thể do nhiễm bệnh tự nhiên đối với bệnh 

đăng ký chứng nhận an toàn;  

c) Đã được phòng bệnh bằng vắc-xin đối với bệnh đăng ký chứng nhận 

an toàn và còn miễn dịch bảo hộ. 

Điều 8. Yêu cầu về giám sát dịch bệnh động vật trên cạn tại cơ sở 

1. Cơ sở chăn nuôi phải thực hiện giám sát lâm sàng động vật trong suốt 

quá trình nuôi để phát hiện các dấu hiệu của bệnh truyền nhiễm. Trường hợp 

nghi ngờ động vật mắc bệnh truyền nhiễm phải báo cho cơ quan thú y để lấy 

mẫu xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh. 

a) Định kỳ 01 (một) lần/tuần theo dõi và ghi chép tình trạng sức khỏe 

của đàn vật nuôi thông qua lượng thức ăn tiêu thụ, dấu hiệu bất thường về hô 

hấp, tiêu hóa, vận động, hành vi của con vật và những biểu hiện bất thường 

khác; 
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b) Ghi chép, lưu giữ toàn bộ thông tin về việc phòng bệnh, chữa bệnh, 

chống dịch bệnh cho vật nuôi, bao gồm: Loại vắc xin sử dụng, ngày sử dụng 

vắc xin; hoạt động vệ sinh, khử trùng tiêu độc, loại thuốc khử trùng; thời gian 

phát bệnh, dấu hiệu của bệnh, số lượng động vật mắc bệnh theo từng ngày, 

thuốc thú y đã sử dụng, ngày bắt đầu sử dụng thuốc để chữa bệnh cho vật nuôi, 

biện pháp xử lý đối với con vật mắc bệnh; loại mẫu, số lượng mẫu đã gửi xét 

nghiệm, ngày gửi mẫu và kết quả xét nghiệm (nếu có). 

2. Lấy mẫu, xét nghiệm bệnh đăng ký an toàn theo các yêu cầu sau đây: 

a) Áp dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên theo xác suất thống kê; 

đối với cơ sở chăn nuôi cấp xã áp dụng phương pháp chọn mẫu theo hướng dẫn 

tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Cơ sở không áp dụng biện pháp phòng bệnh bằng vắc-xin: Thực hiện 

giám sát bệnh để phát hiện mầm bệnh hoặc phát hiện kháng thể do nhiễm bệnh 

tự nhiên; số lượng mẫu giám sát (hoặc số động vật kiểm tra) theo quy định tại 

mục A của Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này; kết quả xét nghiệm 

phải bảo đảm 100% số mẫu âm tính (không có tác nhân gây bệnh hoặc không 

có kháng thể do nhiễm bệnh tự nhiên) đối với bệnh đăng ký chứng nhận an 

toàn; đối với bệnh Lao, kiểm tra 100% số động vật nuôi và kết quả kiểm tra 

phải bảo đảm 100% âm tính; 

c) Cơ sở áp dụng biện pháp phòng bệnh bằng vắc-xin: Thực hiện giám 

sát sau tiêm phòng để đánh giá đáp ứng miễn dịch; số lượng mẫu giám sát sau 

tiêm phòng theo quy định tại mục B của Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông 

tư này; kết quả xét nghiệm phải bảo đảm trên 70% số mẫu có kháng thể đạt 

mức bảo hộ đối với bệnh đăng ký chứng nhận an toàn;  

Trường hợp kết quả giám sát sau tiêm phòng không đạt yêu cầu hoặc 

không thực hiện giám sát sau tiêm phòng, cơ sở được phép áp dụng giám sát 

bệnh để phát hiện mầm bệnh hoặc phát hiện kháng thể do nhiễm bệnh tự nhiên 

theo quy định tại điểm b khoản này; 

d) Cơ quan Thú y vùng thực hiện 01 (một) lần lấy mẫu xét nghiệm để 

giám sát chủ động đối với cơ sở thuộc diện quản lý theo quy định tại khoản 1 

Điều 3 của Thông tư này; 

đ) Chi cục Thú y thực hiện 01 (một) lần lấy mẫu xét nghiệm để giám sát 

chủ động đối với cơ sở thuộc diện quản lý theo quy định tại khoản 2 Điều 3 

của Thông tư này; 

e) Phương pháp lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu theo QCVN số 

01 - 83: 2011/BNNPTNT được ban hành kèm theo Thông tư số 71/2011/TT-

BNNPTNT ngày 25/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; 

g) Mẫu phải được xét nghiệm tại Phòng thử nghiệm được chỉ định; phản 

ứng tiêm nội bì do Cơ quan thú y thực hiện; 
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h) Phương pháp xét nghiệm để giám sát chủ động được thực hiện theo 

quy định hiện hành tại Tiêu chuẩn Việt Nam - Quy trình chẩn đoán bệnh động 

vật đối với từng bệnh cụ thể được đăng ký chứng nhận an toàn. 

3. Cơ sở chăn nuôi có trách nhiệm thông báo ngay cho chính quyền địa 

phương, Chi cục Thú y khi có kết quả kiểm tra xác định động vật mang mầm 

bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch, Danh mục bệnh truyền 

lây giữa động vật và người; đồng thời áp dụng các biện pháp xử lý theo quy 

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

động vật trên cạn. 

4. Cơ sở được cấp Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh phải thực hiện 

duy trì điều kiện của cơ sở theo quy định tại khoản 3 Điều 50 của Thông tư 

này. 

Điều 9. Yêu cầu về tình trạng dịch bệnh động vật trên cạn tại cơ sở 

1. Đối với cơ sở lần đầu đăng ký cấp Giấy chứng nhận: Không có ca 

bệnh của bệnh đăng ký chứng nhận an toàn trong ít nhất 12 (mười hai) tháng 

trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký. 

2. Đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực theo quy định tại các điểm 

a và điểm d khoản 1 Điều 47 của Thông tư này hoặc cơ sở đăng ký cấp lại Giấy 

chứng nhận: Không có ca bệnh lâm sàng của bệnh được chứng nhận an toàn tại 

thời điểm nộp hồ sơ đăng ký lại. 

3. Đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực theo quy định tại điểm 

b và điểm c khoản 1 Điều 47 của Thông tư này: Không có ca bệnh của bệnh 

được chứng nhận an toàn trong ít nhất 03 (ba) tháng kể từ khi con vật mắc 

bệnh cuối cùng được xử lý hoặc khỏi bệnh. 

Mục 2 

Yêu cầu đối với vùng an toàn dịch bệnh động vật trên cạn 

Điều 10. Yêu cầu cần đáp ứng để vùng chăn nuôi động vật trên cạn 

được chứng nhận an toàn dịch bệnh 

1. Thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh động vật quy định 

tại Điều 11 của Thông tư này. 

2. Thực hiện giám sát dịch bệnh động vật theo quy định tại Điều 12 của 

Thông tư này. 

3. Không xảy ra dịch bệnh động vật theo quy định tại Điều 13 của Thông 

tư này. 

4. Hoạt động thú y trong vùng được thực hiện theo quy định tại các Điều 

14, 15, 19, 20, 25 và 30 của Luật thú y và các quy định tại Thông tư này; các 

xã bao quanh tiếp giáp với vùng an toàn dịch bệnh phải thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định của pháp luật về thú y. 
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Điều 11. Yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn trong 

vùng 

1. Các cơ sở chăn nuôi trong vùng thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh theo quy định tại Điều 7 của Thông tư này. 

2. Trường hợp xây dựng vùng an toàn dịch bệnh có sử dụng vắc xin, phải 

xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng vắc xin phòng bệnh động vật 

đối với bệnh đăng ký an toàn theo quy định tại khoản 5 Điều 15 của Luật thú y. 

Chi cục Thú y xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện 

kế hoạch sử dụng vắc xin trên địa bàn. 

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình giám sát dịch bệnh động 

vật đối với bệnh đăng ký an toàn theo quy định của Điều 12 của Thông tư này. 

Điều 12. Yêu cầu về giám sát dịch bệnh động vật trên cạn trong vùng 

1. Các cơ sở chăn nuôi trong vùng thực hiện giám sát theo quy định tại 

Điều 8 của Thông tư này. 

2. Chi cục Thú y xây dựng chương trình giám sát dịch bệnh động vật đối 

với bệnh đăng ký an toàn trên địa bàn, gửi và chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của 

Cục Thú y, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình 

giám sát dịch bệnh động vật.  

3. Nội dung của chương trình giám sát dịch bệnh động vật bao gồm: 

a) Hình thức giám sát: Giám sát lâm sàng, giám sát sau tiêm phòng hoặc 

giám sát phát hiện sự có mặt của tác nhân gây bệnh truyền nhiễm đăng ký an 

toàn; 

b) Phương pháp chọn mẫu, loại mẫu, số lượng mẫu, tần suất lấy mẫu, xét 

nghiệm mẫu; 

c) Thu thập, quản lý, phân tích thông tin, dữ liệu; 

d) Các biện pháp xử lý kết quả giám sát. 

4. Trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ khi nhận được văn bản đề nghị 

của Chi cục Thú y, Cục Thú y gửi văn bản cho ý kiến về chuyên môn đối với 

chương trình giám sát dịch bệnh động vật của địa phương. 

Điều 13. Yêu cầu về tình trạng dịch bệnh trên cạn trong vùng 

1. Đối với vùng lần đầu đăng ký cấp Giấy chứng nhận: Không có ca 

bệnh của bệnh đăng ký công nhận an toàn trong ít nhất 12 (mười hai) tháng 

trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký. 

2. Đối với vùng có Giấy chứng nhận hết hiệu lực theo quy định tại các điểm 

a và điểm d khoản 1 Điều 47 của Thông tư này hoặc vùng đăng ký cấp lại Giấy 

chứng nhận: Không có ca bệnh lâm sàng của bệnh được chứng nhận an toàn trong 

vùng tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký lại. 

3. Đối với vùng có Giấy chứng nhận hết hiệu lực theo quy định tại điểm b 

và điểm c khoản 1 Điều 47 của Thông tư này: Không có ca bệnh của bệnh 
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được chứng nhận an toàn trong ít nhất 03 (ba) tháng kể từ khi con vật mắc 

bệnh cuối cùng được tiêu hủy hoặc khỏi bệnh. 

Chương III 

VÙNG, CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT THỦY SẢN 

Mục 1 

Yêu cầu đối với cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản 

Điều 14. Yêu cầu cần đáp ứng để cơ sở sản xuất giống, nuôi trồng 

thủy sản được chứng nhận an toàn dịch bệnh  

1. Thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản 

quy định tại Điều 15 của Thông tư này. 

2. Không xảy ra dịch bệnh động vật thủy sản theo quy định tại Điều 16 

của Thông tư này. 

3. Xây dựng và thực hiện Kế hoạch giám sát dịch bệnh động vật thủy sản 

theo quy định tại các Điều 17, 18, 19, 20 và 21 của Thông tư này. 

4. Hoạt động thú y tại cơ sở được thực hiện theo quy định tại các Điều 

14, 15, 19, 20, 32, 33 và 35 của Luật thú y, các quy định tại Thông tư số 

04/2016/TT-BNNPTNT và các quy định tại Thông tư này. 

Điều 15. Yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản tại cơ sở 

 1. Cơ sở sản xuất thủy sản giống phải thực hiện quy định tại Điều 14 và 

các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 15 của Luật thú y và Thông tư số 04/2016/TT-

BNNPTNT với một số nội dung cụ thể như sau: 

 a) Nước dùng trong sản xuất thủy sản giống phải được xử lý bảo đảm 

không mang mầm bệnh và không ảnh hưởng đến sức khỏe thủy sản; 

 b) Áp dụng biện pháp phù hợp để bảo vệ, ngăn chặn các loài động vật 

xâm nhập vào khu vực sản xuất, nuôi; đảm bảo không rò rỉ nước từ nơi nuôi, giữ 

động vật thủy sản ra môi trường bên ngoài và ngược lại;  

 c) Thủy sản giống nhập vào cơ sở phải có nguồn gốc từ vùng, cơ sở được 

chứng nhận an toàn dịch bệnh hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính của Phòng 

thử nghiệm được chỉ định đối với bệnh mà cơ sở đang thực hiện giám sát; được 

kiểm dịch theo đúng quy định hiện hành;   

 d) Có nội quy, quy trình vệ sinh đối với từng công đoạn sản xuất, quản 

lý, sử dụng vật tư; quy trình xử lý khi dịch bệnh xảy ra tại cơ sở; thực hiện vệ 

sinh, khử trùng, tiêu độc dụng cụ sản xuất trước và sau khi sử dụng, vệ sinh cá 

nhân đối với người tham gia sản xuất, mua bán, vận chuyển, tham quan và 

phương tiện vào cơ sở;   

đ) Người trực tiếp tham gia sản xuất thủy sản giống phải có kiến thức về 

bệnh mà cơ sở đang thực hiện giám sát, đăng ký chứng nhận an toàn dịch bệnh; 

e) Có Phòng thử nghiệm được chỉ định hoặc hợp đồng với Phòng thử 
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nghiệm được chỉ định đủ năng lực xét nghiệm đối với bệnh mà cơ sở đăng ký 

chứng nhận an toàn dịch bệnh. 

2. Cơ sở nuôi động vật thủy sản thương phẩm phải thực hiện quy định tại 

Điều 14 và các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 15 của Luật thú y và đáp ứng các yêu 

cầu sau: 

a) Người trực tiếp nuôi động vật thủy sản phải có kiến thức về bệnh mà 

cơ sở đang thực hiện giám sát; 

 b) Đáp ứng yêu cầu quy định tại các điểm a, b, c, d và e  khoản 1 Điều này.   

 3. Cơ sở sản xuất giống, nuôi động vật thủy sản làm cảnh phải thực hiện 

quy định tại Điều 14 và các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 15 của Luật thú y và đáp 

ứng các yêu cầu sau: 

a) Đối với cơ sở sản xuất giống thủy sản làm cảnh: Áp dụng các điều 

kiện theo quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Đối với cơ sở nuôi động vật thủy sản làm cảnh: Áp dụng các điều kiện 

theo quy định tại khoản 2 Điều này; 

c) Đối với các cơ sở sản xuất giống, nuôi động vật thủy sản có trang bị bể 

kính để nuôi giữ động vật thủy sản phải được thường xuyên vệ sinh, khử trùng, 

tiêu độc bể trước và sau khi sử dụng. 

Điều 16. Yêu cầu về tình trạng dịch bệnh động vật thủy sản tại cơ sở 

1. Đối với cơ sở lần đầu đăng ký cấp Giấy chứng nhận: Không có động 

vật thủy sản mắc bệnh đăng ký chứng nhận an toàn trong ít nhất 06 (sáu) tháng 

trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký. 

2. Đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực theo quy định tại các điểm 

a và điểm d khoản 1 Điều 47 của Thông tư này hoặc cơ sở đăng ký cấp lại Giấy 

chứng nhận: Không có động vật thủy sản mắc bệnh được chứng nhận an toàn 

tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký lại. 

3. Đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực theo quy định tại điểm 

b và điểm c khoản 1 Điều 47 của Thông tư này: Không có động vật thủy sản 

mắc bệnh được chứng nhận an toàn trong ít nhất 06 (sáu) tháng kể từ khi nơi 

nuôi giữ động vật thủy sản mắc bệnh cuối cùng của cơ sở được tiêu hủy hoặc 

kể từ khi xử lý xong động vật thủy sản mang mầm bệnh. 

Điều 17. Xây dựng Kế hoạch giám sát dịch bệnh động vật thủy sản 

tại cơ sở 

Cơ sở có nhu cầu chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật thủy sản phải 

xây dựng và thực hiện Kế hoạch giám sát dịch bệnh động vật thủy sản (sau đây 

gọi chung là Kế hoạch giám sát) bao gồm: 

1. Giám sát chủ động 

a) Theo dõi, ghi chép thông tin về các hoạt động kiểm soát trong sản 
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xuất thủy sản giống, nuôi trồng thủy sản bảo đảm an toàn dịch bệnh; các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh; 

b) Theo dõi, ghi chép thông tin về tình hình sản xuất, nuôi trồng thủy 

sản, dịch bệnh, sử dụng thuốc thú y, sản phẩm cải tạo, xử lý môi trường; sử 

dụng thức ăn, biện pháp vệ sinh thú y, xử lý dịch bệnh; 

c) Lấy mẫu động vật thủy sản nuôi, mẫu môi trường, mẫu chất thải, mẫu 

thức ăn tươi sống (nếu có) và mẫu vật chủ trung gian để xét nghiệm xác định 

mầm bệnh theo quy định tại Điều 19 của Thông tư này. 

2. Đối với cơ sở đã được chứng nhận VietGAP, cơ sở xây dựng Kế hoạch 

giám sát theo quy định tại điểm c khoản 1, các khoản 3, 4, 5 và 6 Điều này. 

3. Đối tượng thuộc diện giám sát 

a) Động vật thủy sản cảm nhiễm, nghi nhiễm bệnh, có dấu hiệu mắc 

bệnh, mắc bệnh; 

b) Động vật thủy sản đang được nuôi tại cơ sở, mới nhập về cơ sở; 

c) Thức ăn dùng cho động vật thủy sản;  

d) Môi trường, chất thải, yếu tố trung gian truyền bệnh; 

đ) Dịch bệnh, mầm bệnh cơ sở đề nghị chứng nhận an toàn. 

4. Địa điểm giám sát 

a) Khu vực sản xuất giống, ương, nuôi động vật thủy sản; nơi cách ly 

kiểm dịch động vật thủy sản, nơi bảo quản thức ăn dùng cho động vật thủy sản; 

nguồn cung cấp nước, nơi thu gom chất thải, nước thải; 

b) Khu vực nghi có bệnh, khu vực trước đây có dịch bệnh, khu vực có 

nguy cơ xảy ra dịch bệnh. 

5. Giám sát bị động thực hiện theo yêu cầu của Cơ quan thú y và khi có 

nghi ngờ xuất hiện bệnh tại cơ sở. 

6. Các bước xây dựng Kế hoạch giám sát 

a) Xác định mục tiêu giám sát phát hiện tác nhân gây bệnh;   

b) Rà soát, kiểm tra, bổ sung các nguồn lực cần thiết, bao gồm: Dụng cụ 

lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển và xử lý mẫu; năng lực của Phòng thử nghiệm, 

trang thiết bị, hóa chất, dụng cụ xét nghiệm; các quy trình xét nghiệm; hệ 

thống ghi chép thông tin, quản lý, phân tích dữ liệu, kết quả xét nghiệm; nguồn 

nhân lực và kinh phí cần thiết để triển khai giám sát; 

c) Nội dung chi tiết để thực hiện giám sát; phân công trách nhiệm của 

từng đơn vị, cá nhân liên quan, thời gian thực hiện từng nội dung của Kế hoạch; 

d) Gửi Kế hoạch giám sát đến Cơ quan thú y theo quy định tại Điều 3 

của Thông tư này. 
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Điều 18. Thực hiện Kế hoạch giám sát tại cơ sở 

1. Cơ sở đăng ký chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh chủ động thực 

hiện Kế hoạch giám sát đã gửi Cơ quan thú y. 

2. Thời gian thực hiện Kế hoạch giám sát: 

a) Đối với cơ sở lần đầu đăng ký cấp Giấy chứng nhận: Tối thiểu 02 

(hai) năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận. Trong 

quá trình thực hiện Kế hoạch giám sát, nếu phát hiện có mầm bệnh đăng ký 

chứng nhận an toàn thì cơ sở tiếp tục thực hiện Kế hoạch giám sát thêm ít nhất 

06 (sáu) tháng đối với cơ sở sản xuất thủy sản giống, ít nhất 03 (ba) tháng đối 

với cơ sở nuôi thủy sản thương phẩm so với Kế hoạch giám sát ban đầu; 

b) Đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực theo quy định tại các 

điểm b, c và d khoản 1 Điều 47 của Thông tư này: Thực hiện giám sát trong 

thời gian tối thiểu là 06 (sáu) tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận hết hiệu lực. 

Nội dung giám sát phải bảo đảm đúng như nội dung Kế hoạch giám sát đã 

được cơ sở thực hiện trước khi được cấp Giấy chứng nhận. 

3. Khi có điều chỉnh về thời gian, số lượng mẫu, tần suất thu mẫu so với 

Kế hoạch giám sát đã gửi Cơ quan thú y, cơ sở phải có văn bản báo cáo lý do 

điều chỉnh kèm theo Kế hoạch giám sát đã được điều chỉnh. 

4. Kết thúc quá trình giám sát, cơ sở tổng hợp, phân tích số liệu, đánh 

giá kết quả, nhận định tình hình và xây dựng báo cáo kết quả giám sát theo quy 

định tại Điều 21 của Thông tư này. 

Điều 19. Lấy mẫu 

1. Nguyên tắc lấy mẫu: 

a) Phải dựa trên mục tiêu giám sát để phát hiện bệnh, mầm bệnh và áp 

dụng phương pháp lấy mẫu xác suất; 

 b) Số lượng mẫu giám sát theo quy định tại Phụ lục V ban hành kèm 

theo Thông tư này. 

2. Tần suất lấy mẫu: 

a) Đối với cơ sở sản xuất thủy sản giống, lấy mẫu ít nhất 01 (một) 

tháng/lần; 

b) Đối với cơ sở nuôi động vật thủy sản thương phẩm, lấy mẫu ít nhất 03 

(ba) tháng/lần. 

3. Cơ sở lấy mẫu, bảo quản và xét nghiệm hoặc gửi mẫu đến Phòng thử 

nghiệm được chỉ định để xét nghiệm theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 

Thông tư này. 

4. Lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu giám sát: Thực hiện theo 

QCVN 01-83:2011/BNNPTNT (ban hành kèm theo Thông tư số 71/2011/TT-

BNNPTNT ngày 25/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn). 
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Điều 20. Xét nghiệm mẫu 

1. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận mẫu, Phòng thử 

nghiệm được chỉ định phải trả lời kết quả xét nghiệm cho cơ sở.  

2. Xử lý kết quả xét nghiệm:  

a) Trường hợp kết quả xét nghiệm bệnh âm tính: Cơ sở sử dụng kết quả 

này để đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh sau khi kết thúc 

Kế hoạch giám sát; 

b) Trường hợp kết quả xét nghiệm bệnh dương tính: Cơ sở phải triển 

khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định tại Thông tư số 

04/2016/TT-BNNPTNT. 

3. Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo 

của cơ sở theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này, Chi cục Thú y cử cán bộ 

đến cơ sở để phối hợp, hướng dẫn thực hiện những nội dung sau: 

a) Khoanh vùng ao, bể có mẫu xét nghiệm dương tính; kiểm tra lâm sàng 

toàn bộ các ao, bể còn lại của cơ sở, nếu phát hiện thủy sản có các dấu hiệu của 

bệnh, phải thực hiện các biện pháp chống dịch bệnh theo quy định tại Thông tư 

số 04/2016/TT-BNNPTNT;  

b) Lấy mẫu, xét nghiệm lại nếu có nghi ngờ hoặc theo yêu cầu của cơ sở: 

Trường hợp kết quả xét nghiệm lại âm tính, cơ sở thực hiện theo quy định tại 

điểm a khoản 2 Điều 18 của Thông tư này. Trường hợp kết quả xét nghiệm lại 

dương tính, cơ sở thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy 

định tại Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT. 

Điều 21. Nội dung báo cáo kết quả giám sát tại cơ sở 

1. Tình hình sản xuất, nuôi trồng thủy sản trong thời gian thực hiện Kế 

hoạch giám sát, bao gồm cả hoạt động xuất, nhập động vật thủy sản ra, vào cơ 

sở. 

2. Tình hình dịch bệnh động vật thủy sản tại cơ sở trong thời gian thực 

hiện Kế hoạch giám sát. 

3. Kết quả giám sát bị động: Thời gian, địa điểm phát hiện động vật thủy 

sản có dấu hiệu bất thường, số mẫu lấy, chỉ tiêu kiểm tra bao gồm cả môi trường, 

mẫu bệnh kèm theo kết quả xét nghiệm, kết quả xử lý ổ dịch. 

4. Kết quả giám sát chủ động:  

a) Kiểm tra về bệnh: Số điểm, vị trí, thời gian lấy mẫu tại cơ sở, loại 

mẫu, số mẫu, nguyên tắc lấy mẫu theo quy định tại các Điều 17, 18 và 19 của 

Thông tư này và kèm theo kết quả xét nghiệm mẫu, xử lý kết quả xét nghiệm 

theo quy định tại khoản 2 Điều 20 của Thông tư này; 

b) Kiểm tra về môi trường nuôi: Số điểm, vị trí, thời gian lấy mẫu tại cơ 

sở, loại mẫu, số mẫu/lần lấy, chỉ tiêu kiểm tra và kèm theo kết quả xét nghiệm;  

c) Nội dung ghi chép: Đối với cơ sở sản xuất giống, ghi chép các nội 
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dung theo quy định tại Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 25/5/2013 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý giống thủy 

sản; đối với cơ sở nuôi động vật thủy sản thương phẩm, thực hiện ghi chép các 

nội dung theo Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư này.  

5. Tình trạng dịch bệnh động vật thủy sản theo quy định tại Điều 16 và 

hoạt động thú y tại cơ sở theo quy định tại khoản 4 Điều 14 của Thông tư này. 

Mục 2 

Yêu cầu đối với vùng an toàn dịch bệnh động vật thủy sản 

Điều 22. Yêu cầu cần đáp ứng để vùng nuôi trồng thủy sản được 

chứng nhận an toàn dịch bệnh  

1. Thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh động vật quy định 

tại Điều 23 của Thông tư này. 

2. Không xảy ra dịch bệnh động vật theo quy định tại Điều 24 của Thông 

tư này. 

3. Xây dựng và thực hiện Kế hoạch giám sát dịch bệnh động vật thủy sản 

theo quy định tại các Điều 25 và Điều 26 của Thông tư này. 

4. Hoạt động thú y trong vùng được thực hiện theo quy định tại các Điều 

14, 15, 19, 20, 32, 33 và 35 của Luật thú y, các quy định tại Thông tư số 

04/2016/TT-BNNPTNT và các quy định tại Thông tư này. 

Điều 23. Yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trong 

vùng 

1. Các cơ sở hoặc hộ nuôi trồng thủy sản trong vùng đăng ký chứng nhận 

an toàn dịch bệnh động vật thủy sản phải đáp ứng các quy định tại Điều 15 của 

Thông tư này và các quy định sau đây: 

 a) Việc sử dụng nguồn nước cấp hoặc xả thải nước, chất thải qua kênh 

cấp thoát nước chung phải được xử lý đảm bảo an toàn dịch bệnh; 

 b) Trường hợp tất cả các hộ, cơ sở trong vùng mua thủy sản giống của 

cùng đợt sản xuất tại một cơ sở: Sử dụng chung Giấy chứng nhận kiểm dịch 

hoặc đại diện các cơ sở trong vùng (sau đây gọi đại Đại diện vùng) đăng ký 

kiểm tra, xét nghiệm (với trường hợp mua giống tại địa phương);  

c) Trường hợp không thuộc quy định tại điểm b khoản này, thủy sản 

giống nhập vào từng hộ nuôi phải có nguồn gốc từ cơ sở được chứng nhận an 

toàn dịch bệnh hoặc phải có kết quả xét nghiệm âm tính của Phòng thử nghiệm 

được chỉ định đối với bệnh mà vùng đang thực hiện giám sát; 

 d) Thống nhất thực hiện ghi chép nhật ký nuôi theo cùng biểu mẫu đáp 

ứng quy định hiện hành; 

 đ) Phối hợp với Đại diện vùng xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch 

giám sát theo quy định tại Điều 25 và Điều 26 của Thông tư này.    
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 2. Định kỳ tổ chức họp giữa các cơ sở, hộ nuôi trong vùng để báo cáo 

tiến độ thực hiện và kế hoạch triển khai tiếp theo. Mọi điều chỉnh trong Kế 

hoạch giám sát, Đại diện vùng phải tổng hợp báo cáo Cục Thú y. 

Điều 24. Yêu cầu về tình trạng dịch bệnh động vật thủy sản trong 

vùng 

1. Đối với vùng lần đầu đăng ký cấp Giấy chứng nhận: Không có động 

vật thủy sản mắc bệnh đăng ký chứng nhận an toàn trong ít nhất 06 (sáu) tháng 

trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký. 

2. Đối với vùng có Giấy chứng nhận hết hiệu lực theo quy định tại các điểm 

a và d khoản 1 Điều 47 của Thông tư này hoặc vùng đăng ký cấp lại Giấy chứng 

nhận: Không có động vật thủy sản mắc bệnh được chứng nhận an toàn tại thời 

điểm nộp hồ sơ đăng ký lại.  

3. Đối với vùng có Giấy chứng nhận hết hiệu lực theo quy định tại điểm 

b, c khoản 1 Điều 47 của Thông tư này: Không có động vật thủy sản mắc bệnh 

được chứng nhận an toàn trong ít nhất 06 (sáu) tháng kể từ khi ao, nơi nuôi giữ 

động vật thủy sản mắc bệnh cuối cùng của các cơ sở thuộc vùng được tiêu hủy 

hoặc kể từ khi xử lý xong động vật thủy sản phát hiện có mầm bệnh và nơi 

nuôi giữ. 

Điều 25. Xây dựng và triển khai Kế hoạch giám sát dịch bệnh động 

vật thủy sản trong vùng 

 1. Các cơ sở thuộc vùng cử Đại diện vùng để triển khai xây dựng và thực 

hiện chương trình giám sát, thực hiện các thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận 

an toàn dịch bệnh. 

2. Đại diện vùng chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng và thống nhất thực 

hiện Kế hoạch giám sát theo quy định tại các Điều 17, 18, 19 và Điều 20 của 

Thông tư này.  

 3. Đối với địa điểm thu mẫu: Ngoài các địa điểm quy định tại khoản 4 

Điều 17 của Thông tư này, phải thực hiện thu mẫu tại các khu vực chung, tại 

kênh cấp, thoát nước của vùng nuôi, những nơi nguy cơ cao trong vùng có khả 

năng xuất hiện bệnh hoặc mầm bệnh đăng ký chứng nhận. 

Điều 26. Nội dung báo cáo kết quả giám sát trong vùng 

 1. Đối với cơ sở nuôi trong vùng đăng ký chứng nhận an toàn dịch bệnh: 

Thực hiện quy định tại Điều 21 của Thông tư này.  

 2. Đối với vùng đăng ký chứng nhận an toàn dịch bệnh, Đại diện vùng 

tổng hợp báo cáo của các cơ sở nuôi trong vùng gồm các nội dung sau: 

 a) Tình hình sản xuất, nuôi trồng thủy sản, bao gồm cả hoạt động xuất, 

nhập động vật thủy sản ra, vào vùng; 

 b) Tình hình dịch bệnh động vật thủy sản trong vùng; 

 c) Kết quả giám sát bị động; 
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d) Kết quả giám sát chủ động; 

đ) Tình trạng dịch bệnh động vật thủy sản theo quy định tại Điều 24 và 

hoạt động thú y trong vùng theo quy định tại khoản 4 Điều 22 của Thông tư này. 

Chương IV 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN 

VÙNG, CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH 

Mục 1 

Cơ sở an toàn dịch bệnh động vật 

Điều 27. Hồ sơ đăng ký 

1. Chủ cơ sở lập hồ sơ đăng ký chứng nhận an toàn dịch bệnh và nộp 01 

(một) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc thư điện tử (email) 

đến Cơ quan thú y theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này. Hồ sơ gồm: 

a) Đơn đăng ký (Phụ lục VIa); 

b) Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn (Phụ lục 

IIa) hoặc Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (Phụ 

lục VII); 

c) Báo cáo kết quả giám sát được thực hiện theo quy định tại Điều 8 

hoặc Điều 21 của Thông tư này; 

d) Bản sao kết quả kiểm tra, phân loại cơ sở còn hiệu lực (nếu có) theo 

quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở 

sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản 

xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm (sau đây 

gọi chung là Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT); 

đ) Bản sao Giấy chứng nhận VietGAHP (đối với cơ sở chăn nuôi động vật 

trên cạn) hoặc VietGAP (đối với sản xuất giống, nuôi động vật thủy sản thương 

phẩm) còn hiệu lực (nếu có).  

2. Đối với cơ sở chăn nuôi cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nộp 01 

(một) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc email đến Cơ quan thú 

y, hồ sơ bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị (Phụ lục VIb); 

b) Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với 

cơ sở chăn nuôi cấp xã (Phụ lục IIb); 

c) Báo cáo kết quả giám sát được thực hiện theo quy định tại Điều 8 của 

Thông tư này. 

Điều 28. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký 

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Cơ quan 

thú y kiểm tra tính hợp lệ và thẩm định nội dung của hồ sơ. 
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1. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cơ quan thú y thành lập Đoàn kiểm tra, đánh 

giá (sau đây gọi chung là Đoàn đánh giá) và thông báo kế hoạch kiểm tra, đánh 

giá cho cơ sở.  

2. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan thú y thông báo bằng văn bản 

cho cơ sở để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện. 

Điều 29. Thành phần Đoàn đánh giá và thời gian đánh giá  

1. Thành phần Đoàn đánh giá gồm ít nhất 03 (ba) người. Trưởng đoàn là 

lãnh đạo Cơ quan thú y hoặc lãnh đạo phòng chuyên môn của Cơ quan thú y, 

thành viên là các cán bộ chuyên môn của Cơ quan thú y. 

2. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày thành lập, Đoàn 

đánh giá phải thực hiện kiểm tra, đánh giá tại cơ sở. 

Điều 30. Nội dung kiểm tra, đánh giá tại cơ sở  

1. Đối với cơ sở có Giấy chứng nhận VietGAP hoặc cơ sở sản xuất, nuôi 

trồng thủy sản đã được kiểm tra, xếp loại A hoặc loại B theo quy định của 

Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT, nội dung kiểm tra gồm: 

a) Kiến thức và thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, nuôi 

trồng thủy sản về dấu hiệu bệnh lý, xử lý tình huống khi cơ sở xuất hiện bệnh 

đăng ký chứng nhận; 

b) Thực trạng sức khỏe động vật; việc áp dụng các biện pháp kiểm soát, 

ngăn chặn mối nguy dịch bệnh từ bên ngoài và bên trong cơ sở; 

c) Kết quả thực hiện Kế hoạch giám sát theo quy định tại Điều 18 của 

Thông tư này; 

d) Kết quả công tác quản lý hoạt động thú y tại cơ sở theo quy định tại 

khoản 4 Điều 14 của Thông tư này. 

2. Đối với cơ sở có Giấy chứng nhận VietGAHP hoặc cơ sở chăn nuôi 

đã được kiểm tra, xếp loại A hoặc loại B theo quy định của Thông tư số 

45/2014/TT-BNNPTNT, kiểm tra việc thực hiện hoạt động giám sát theo quy 

định tại Điều 8 của Thông tư này. 

3. Đối với cơ sở không có Giấy chứng nhận VietGAHP hoặc VietGAP 

hoặc đã kiểm tra nhưng chưa đạt yêu cầu theo quy định của Thông tư số 

45/2014/TT-BNNPTNT được thực hiện như sau: 

a) Đối với cơ sở chăn nuôi động vật trên cạn: Nội dung kiểm tra theo 

quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 6 của Thông tư này. Biên bản kiểm 

tra, đánh giá tại cơ sở theo quy định Phụ lục Ia ban hành kèm theo Thông tư 

này; 

b) Đối với cơ sở sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản: Nội dung kiểm tra 

theo quy định tại khoản 1 Điều này và quy định tại  Điều 15 của Thông tư này.  

4. Trong quá trình kiểm tra: 

a) Đối với cơ sở chăn nuôi động vật trên cạn: Thực hiện lấy mẫu gửi 
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Phòng thử nghiệm được chỉ định để xét nghiệm bệnh đăng ký an toàn dịch 

bệnh. Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm được Cơ quan thú y bổ sung vào hồ sơ 

đăng ký chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh của cơ sở; 

b) Đối với cơ sở sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản không bảo đảm yêu 

cầu vệ sinh thú y, Đoàn đánh giá lấy mẫu gửi Phòng thử nghiệm được chỉ định 

để xét nghiệm. 

5. Tại thời điểm kết thúc việc kiểm tra, Đoàn đánh giá lập biên bản theo 

mẫu tại Phụ lục Ia hoặc Phụ lục VIIIa hoặc Phụ lục VIIIb ban hành kèm theo 

Thông tư này; thông báo kết quả kiểm tra cho chủ cơ sở, đồng thời báo cáo kết quả 

kiểm tra cho lãnh đạo Cơ quan thú y theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này. 

6. Đối với cơ sở chăn nuôi cấp xã, nội dung kiểm tra thực hiện theo quy 

định tại Điều 36 của Thông tư này. 

Điều 31. Cấp Giấy chứng nhận 

1. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm 

tra tại cơ sở hoặc kể từ ngày nhận kết quả xét nghiệm bệnh theo quy định tại 

khoản 3 Điều 30 của Thông tư này, Cơ quan thú y cấp Giấy chứng nhận cho cơ 

sở đạt yêu cầu; trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, Cơ quan thú y phải trả 

lời bằng văn bản nêu rõ lý do và hướng dẫn cơ sở khắc phục các nội dung chưa 

đạt yêu cầu. 

2. Mẫu Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật: 

a) Cục Thú y cấp giấy theo mẫu quy định tại Phụ lục X ban hành kèm 

theo Thông tư này hoặc theo theo yêu cầu của nước nhập khẩu.  

b) Chi cục Thú y cấp giấy theo mẫu quy định tại Phụ lục XI ban hành 

kèm theo Thông tư này.  

3. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động 

vật: 05 (năm) năm kể từ ngày cấp. 

4. Cơ sở có nhu cầu chuyển đổi Giấy chứng nhận do Chi cục Thú y cấp 

sang Giấy chứng nhận do Cục Thú y cấp, thực hiện như sau: 

a) Nộp 01 (một) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc 

email đến Cục Thú y, hồ sơ bao gồm: Đơn đăng ký (Phụ lục VIa) hoặc văn bản 

đề nghị đối với cơ sở chăn nuôi cấp xã (Phụ lục VIb); báo cáo kết quả giám sát 

được Chi cục Thú y xác nhận đã thẩm định (đối với cơ sở sản xuất giống, nuôi 

trồng thủy sản); bản sao các kết quả xét nghiệm, biên bản kiểm tra của Đoàn 

đánh giá và Giấy chứng nhận đã được cấp;  

b) Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, 

Cục Thú y thẩm định nội dung hồ sơ và cấp đổi Giấy chứng nhận cho cơ sở đạt 

yêu cầu. Thời hạn của Giấy chứng nhận được cấp đổi tương đương với thời 

hạn ghi trên Giấy chứng nhận đã được Chi cục Thú y cấp. Trường hợp không 

cấp Giấy chứng nhận, Cục Thú y trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do và hướng dẫn 

cơ sở khắc phục các nội dung chưa đạt yêu cầu. 
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Điều 32. Đánh giá lại   

1. Cơ sở có kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu theo quy định tại khoản 1 

Điều 31 hoặc khoản 3 Điều 43 của Thông tư này hoặc có Giấy chứng nhận hết 

hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 47 của Thông tư này có nhu 

cầu đăng ký cấp Giấy chứng nhận thì chủ cơ sở hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã nộp 01 (một) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc 

email đến Cơ quan thú y. Hồ sơ gồm: 

a) Đơn đăng ký (Phụ lục VIa) hoặc văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã đối với cơ sở chăn nuôi cấp xã (Phụ lục VIb); 

b) Báo cáo kết quả khắc phục các nội dung chưa đạt yêu cầu. 

2. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Cơ 

quan thú y kiểm tra tính hợp lệ và thành lập Đoàn đánh giá theo quy định tại 

khoản 1 Điều 29 của Thông tư này. 

3. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày thành lập, Đoàn đánh 

giá tiến hành kiểm tra, đánh giá các nội dung không đạt yêu cầu tại cơ sở theo 

quy định tại khoản 2 Điều 30 của Thông tư này. 

4. Cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 31 

của Thông tư này. 

Mục 2 

Vùng an toàn dịch bệnh động vật trên cạn 

Điều 33. Hồ sơ đăng ký 

Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh lập hồ sơ đăng ký chứng nhận an toàn 

dịch bệnh và nộp 01 (một)  bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc 

email đến Cục Thú y. Hồ sơ gồm: 

1. Văn bản đề nghị (Phụ lục VIc). 

2. Báo cáo điều kiện vùng an toàn dịch bệnh động vật trên cạn (Phụ lục 

III). 

3. Báo cáo kết quả giám sát được thực hiện theo quy định tại Điều 12, 

tình trạng dịch bệnh theo quy định tại Điều 13 và hoạt động thú y theo quy 

định tại khoản 4 Điều 10 của Thông tư này. 

Điều 34. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký 

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Cục 

Thú y kiểm tra tính hợp lệ và thẩm định nội dung của hồ sơ. 

1. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cục Thú y thành lập Đoàn đánh giá và thông 

báo kế hoạch kiểm tra, đánh giá cho đơn vị đăng ký.  

2. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cục Thú y thông báo bằng văn bản 

cho đơn vị đăng ký để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện. 
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Điều 35. Thành phần Đoàn đánh giá và thời gian đánh giá  

1. Thành phần Đoàn đánh giá gồm ít nhất 05 (năm) người. Trưởng đoàn 

là đại diện lãnh đạo Cục Thú y hoặc lãnh đạo phòng chuyên môn của 

Cục Thú y; thành viên là lãnh đạo, cán bộ chuyên môn của Cơ quan thú 

y vùng, trung tâm chuyên ngành thuộc Cục Thú y, Chi cục Thú y và các 

đơn vị khác có liên quan. 

2. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày thành lập, Đoàn 

đánh giá phải thực hiện kiểm tra, đánh giá tại vùng. 

Điều 36. Nội dung kiểm tra, đánh giá tại vùng  

1. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định tại 

Điều 11 của Thông tư này và công tác quản lý các hoạt động thú y trong vùng 

theo quy định tại khoản 4 Điều 10 của Thông tư này. 

2. Kết quả thực hiện hoạt động giám sát theo quy định tại Điều 12 của 

Thông tư này. 

3. Thực hiện lấy mẫu gửi Phòng thử nghiệm được chỉ định để xét 

nghiệm bệnh đăng ký an toàn dịch bệnh. Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm được 

Cục Thú y bổ sung vào hồ sơ đăng ký chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh của 

đơn vị. 

4. Kết quả kiểm tra được thể hiện trong Biên bản kiểm tra của Đoàn 

đánh giá theo quy định tại Phụ lục Ib ban hành kèm theo Thông tư này.  

Điều 37. Cấp Giấy chứng nhận 

1. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận kết quả 

xét nghiệm của Phòng thử nghiệm được chỉ định và căn cứ kết quả kiểm tra 

của Đoàn đánh giá theo quy định tại khoản 4 Điều 36 của Thông tư này, Cục 

Thú y cấp Giấy chứng nhận cho vùng đạt yêu cầu; trường hợp không cấp, Cục 

Thú y phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do và hướng dẫn vùng khắc phục 

các nội dung chưa đạt yêu cầu. 

2. Hiệu lực của Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật trên 

cạn: 05 (năm) năm kể từ ngày cấp. 

3. Giấy chứng nhận được cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục X ban hành 

kèm theo Thông tư này. Trường hợp nước nhập khẩu có yêu cầu khác, Cục 

Thú y điều chỉnh các nội dung Giấy chứng nhận cho phù hợp và đáp ứng yêu 

cầu của nước nhập khẩu.  

Điều 38. Đánh giá lại   

1. Vùng chăn nuôi có kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu theo quy định 

tại khoản 1 Điều 37 hoặc khoản 3 Điều 43 của Thông tư này hoặc có Giấy 

chứng nhận hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 47 của Thông 

tư này có nhu cầu đăng ký cấp Giấy chứng nhận thì Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, tỉnh nộp 01 (một) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc 

email đến Cục Thú y. Hồ sơ gồm: 
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a) Văn bản đề nghị (Phụ lục VIc);  

b) Báo cáo kết quả khắc phục các nội dung không đạt yêu cầu. 

2. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, 

Cục Thú y kiểm tra tính hợp lệ và thành lập Đoàn đánh giá theo quy định tại 

khoản 1 Điều 35 của Thông tư này. 

3. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày thành lập, Đoàn đánh 

giá tiến hành kiểm tra, đánh giá các nội dung không đạt yêu cầu tại vùng theo 

quy định tại Điều 36 của Thông tư này.  

4. Cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 37 của Thông tư này. 

Mục 3 

Vùng an toàn dịch bệnh động vật thủy sản 

Điều 39. Hồ sơ đăng ký, tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký 

1. Đại diện vùng lập hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh 

và nộp 01 (một) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc email đến 

Cục Thú y. Hồ sơ gồm: 

a) Văn bản đề nghị (Phụ lục VId); 

b) Báo cáo điều kiện vùng an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (Phụ lục 

VII đối với từng cơ sở; kèm theo sơ đồ mặt bằng, vị trí các cơ sở và bản mô tả hệ 

thống cấp thoát nước chung trong vùng); 

c) Báo cáo kết quả giám sát theo quy định tại Điều 26 của Thông tư này 

kèm theo bản sao báo cáo của từng cơ sở nuôi trong vùng.  

2. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ được thực hiện theo quy định tại Điều 34 

của Thông tư này.   

Điều 40. Thành phần Đoàn đánh giá, thời gian và nội dung kiểm tra, 

đánh giá tại vùng 

1. Thành phần Đoàn đánh giá, thời gian đánh giá: Theo quy định tại 

Điều 35 của Thông tư này. 

2. Nội dung kiểm tra, đánh giá tại vùng: 

a) Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định tại 

Điều 23 của Thông tư này và công tác quản lý các hoạt động thú y trong vùng 

theo quy định tại khoản 4 Điều 22 của Thông tư này; 

b) Kết quả thực hiện hoạt động giám sát theo quy định tại Điều 25 của 

Thông tư này; 

c) Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện động vật thủy sản có dấu hiệu 

mắc bệnh đăng ký chứng nhận an toàn, Đoàn đánh giá lấy mẫu gửi Phòng thử 

nghiệm được chỉ định để xét nghiệm. 

3. Kết quả kiểm tra được thể hiện trong biên bản kiểm tra của Đoàn đánh 

giá quy định tại Phụ lục VIIIc ban hành kèm theo Thông tư này. 
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Điều 41. Cấp Giấy chứng nhận 

1. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc 

kiểm tra tại vùng, Cục Thú y cấp Giấy chứng nhận cho vùng đạt yêu cầu; 

trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, Cục Thú y trả lời bằng văn bản nêu rõ 

lý do và hướng dẫn vùng khắc phục các nội dung chưa đạt yêu cầu. 

2. Hiệu lực của Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật thủy 

sản: 05 (năm) năm kể từ ngày cấp. 

3. Mẫu Giấy chứng nhận theo quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo 

Thông tư này. Trường hợp nước nhập khẩu có yêu cầu khác, Cục Thú y điều 

chỉnh các nội dung Giấy chứng nhận cho phù hợp và đáp ứng yêu cầu của nước 

nhập khẩu. 

Điều 42. Đánh giá lại  

1. Vùng nuôi động vật thủy sản có kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu 

theo quy định tại khoản 1 Điều 41 hoặc khoản 3 Điều 43 của Thông tư này 

hoặc có Giấy chứng nhận hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 

47 của Thông tư này có nhu cầu đăng ký cấp Giấy chứng nhận thì Đại diện 

vùng nộp 01 (một) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc email 

đến Cục Thú y. Hồ sơ gồm: 

a) Văn bản đề nghị (Phụ lục VId); 

b) Báo cáo kết quả khắc phục các nội dung không đạt yêu cầu. 

2. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, 

Cục Thú y kiểm tra tính hợp lệ và thành lập Đoàn đánh giá  theo quy định tại 

khoản 1 Điều 35 của Thông tư này.  

3. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày thành lập, Đoàn đánh 

giá tiến hành kiểm tra, đánh giá các nội dung không đạt yêu cầu tại vùng theo 

quy định tại khoản 2 Điều 40 của Thông tư này. 

4. Cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 41 của Thông tư này. 

Chương V 

DUY TRÌ VÀ QUẢN LÝ VÙNG, CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH 

 Điều 43. Đánh giá định kỳ, đột xuất   

1. Định kỳ hằng năm, Cơ quan thú y xây dựng và thực hiện kế hoạch 

đánh giá 01 (một) lần đối với vùng, cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận an 

toàn dịch bệnh, cụ thể như sau: 

a) Nội dung đánh giá theo quy định tại Điều 30 hoặc Điều 36 hoặc khoản 

2 Điều 40 của Thông tư này; 

b) Kết quả kiểm tra được thể hiện trong Biên bản kiểm tra của Đoàn 

đánh giá. 

2. Đánh giá đột xuất: Cơ quan thú y thành lập Đoàn đánh giá khi phát 
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hiện vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh có nguy cơ phát sinh, làm lây lan dịch 

bệnh. 

3. Trường hợp phát hiện lỗi ảnh hưởng đến việc kiểm soát an toàn dịch 

bệnh, Đoàn đánh giá có văn bản đề nghị cơ sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện, 

tỉnh (đối với vùng an toàn dịch bệnh động vật trên cạn), Đại diện vùng (đối với 

vùng an toàn dịch bệnh động vật thủy sản) có biện pháp và thời hạn khắc phục. 

Nếu không khắc phục lỗi đúng hạn, Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động 

vật hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 47 của Thông tư này và 

Cơ quan thú y thực hiện công bố danh sách vùng, cơ sở có Giấy chứng nhận 

hết hiệu lực. 

Điều 44. Cấp lại Giấy chứng nhận  

  1. Trước 03 (ba) tháng tính đến thời điểm hết hiệu lực của Giấy chứng 

nhận, chủ cơ sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với cơ sở chăn nuôi 

cấp xã an toàn dịch bệnh); Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh (đối với vùng an 

toàn dịch bệnh động vật trên cạn), hoặc Đại diện vùng (đối với vùng an toàn 

dịch bệnh động vật thủy sản) có nhu cầu đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận lập 

hồ sơ và nộp 01 (một) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc 

email đến Cơ quan thú y. Hồ sơ gồm: 

 a) Đơn đăng ký (Phụ lục VIa) hoặc văn bản đề nghị (Phụ lục VIb hoặc  

VIc hoặc VId); 

 b) Báo cáo kết quả hoạt động trong thời hạn ghi tại Giấy chứng nhận, 

gồm: Số lượng giống xuất, nhập tại vùng, cơ sở; sản lượng động vật thương 

phẩm xuất bán cho mỗi vụ, đợt trong năm; báo cáo kết quả hoạt động thú y 

trong cơ sở, vùng; kết quả phòng bệnh bằng vắc-xin (đối với vùng, cơ sở chăn 

nuôi động vật trên cạn); 

 c) Báo cáo kết quả giám sát dịch bệnh tại vùng, cơ sở; bản sao kết quả 

xét nghiệm bệnh của Phòng thử nghiệm được chỉ định, Giấy chứng nhận kiểm 

dịch; 

 d) Bản sao kết quả đánh giá định kỳ theo quy định tại khoản 1 Điều 43 

của Thông tư này (nếu có). 

 2. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ Cơ 

quan thú y kiểm tra tính hợp lệ và thẩm định nội dung của hồ sơ: 

a) Trường hợp vùng, cơ sở đã được đánh giá định kỳ mà thời gian đánh 

giá không quá 12 (mười hai) tháng (tính đến ngày hết hiệu lực của Giấy chứng 

nhận): Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày thẩm định xong hồ sơ 

và căn cứ vào kết quả đánh giá định kỳ, Cơ quan thú y xem xét cấp lại Giấy 

chứng nhận cho vùng, cơ sở và không cần thành lập Đoàn đánh giá;  

 b) Trường hợp vùng, cơ sở chưa được đánh giá định kỳ hoặc được đánh 

giá định kỳ nhưng thời gian đánh giá quá 12 (mười hai) tháng tính đến ngày 

hết hiệu lực của Giấy chứng nhận: Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ 

ngày thẩm định xong hồ sơ, Cơ quan thú y thành lập Đoàn đánh giá theo quy 
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định tại khoản 1 Điều 29 hoặc khoản 1 Điều 35 của Thông tư này.  

3. Đoàn đánh giá đề xuất nội dung cần đánh giá với Cơ quan thú y để 

xem xét, phê duyệt.  

 4. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày thành lập, Đoàn 

đánh giá tiến hành kiểm tra, đánh giá tại vùng, cơ sở. 

 5. Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ khi kết thúc việc kiểm  tra, 

đánh giá, Đoàn đánh giá gửi báo cáo kèm biên bản đến Cơ quan thú y.  

6. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, căn cứ vào kết quả đánh giá và 

ý kiến đề xuất của Đoàn đánh giá, Cơ quan thú y cấp hoặc không cấp lại Giấy 

chứng nhận cho vùng, cơ sở. 

7. Hiệu lực và mẫu Giấy chứng nhận quy định tại khoản 2 và 3 Điều 31 

hoặc khoản 2 và khoản 3 Điều 37 của Thông tư này.  

Điều 45. Cấp đổi Giấy chứng nhận  

1. Các vùng, cơ sở có Giấy chứng nhận bị rách, cũ nát hoặc bị mất có 

nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận nộp Đơn đăng ký (Phụ lục VIa) hoặc văn 

bản đề nghị (Phụ lục VIb hoặc VIc hoặc VId) trực tiếp hoặc gửi qua đường 

bưu điện hoặc email đến Cơ quan thú y.  

2. Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ 

quan thú y cấp đổi Giấy chứng nhận cho vùng, cơ sở. 

3. Giấy chứng nhận được cấp đổi giữ nguyên số, ngày cấp và mọi thông 

tin ghi trong Giấy chứng nhận đã cấp. 

Điều 46. Bổ sung nội dung chứng nhận an toàn dịch bệnh 

1. Vùng, cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật  

có nhu cầu bổ sung thêm bệnh được chứng nhận an toàn dịch bệnh phải thực 

hiện: 

a) Đối với cơ sở chăn nuôi và cơ sở chăn nuôi cấp xã: Thực hiện quy 

định tại Điều 8 và Điều 9 của Thông tư này; 

b) Đối với vùng chăn nuôi động vật trên cạn: Thực hiện quy định tại 

Điều 11 và Điều 12 của Thông tư này; 

c) Đối với cơ sở sản xuất giống, nuôi thủy sản: Thực hiện quy định tại 

các Điều 16, 17, 18, 19, 20 và Điều 21 của Thông tư này; 

d) Đối với vùng nuôi trồng thủy sản: Thực hiện quy định tại các Điều 24, 

25 và Điều 26 của Thông tư này. 

2. Đăng ký, tiếp nhận, xử lý hồ sơ và đánh giá đối với vùng, cơ sở động 

vật trên cạn:  

a) Hồ sơ đăng ký: Thực hiện quy định tại điểm a và c khoản 1 hoặc điểm 

a và điểm c khoản 2 Điều 27 hoặc khoản 1 và khoản 3 Điều 33 của Thông tư 

này; 
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b) Tiếp nhận và xử lý hồ sơ: Thực hiện quy định tại Điều 28 hoặc Điều 

34 của Thông tư này; 

c) Thành phần Đoàn đánh giá và thời gian đánh giá: Thực hiện quy định 

tại Điều 29 hoặc Điều 35 của Thông tư này; 

d) Nội dung kiểm tra: Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 30 hoặc các 

khoản 2, 3 và 4 Điều 36 của Thông tư này. 

3. Đăng ký, tiếp nhận, xử lý hồ sơ và đánh giá đối với cơ sở sản xuất 

giống, nuôi thủy sản và vùng nuôi trồng thủy sản: 

a) Hồ sơ đăng ký: Theo quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 27 

hoặc điểm a và điểm c khoản 1 Điều 39 của Thông tư này; 

b) Tiếp nhận và xử lý hồ sơ: Theo quy định tại Điều 28 hoặc Điều 34 của 

Thông tư này; 

c) Thành phần Đoàn đánh giá và thời gian đánh giá: Theo quy định tại 

Điều 29 hoặc Điều 35 của Thông tư này; 

d) Nội dung kiểm tra: Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 30 hoặc 

khoản 2 và khoản 3 Điều 40 của Thông tư này. 

4. Cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh:  

a) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm 

tra tại vùng, cơ sở hoặc kể từ ngày nhận kết quả xét nghiệm bệnh theo quy 

định tại khoản 4 Điều 30 hoặc khoản 3 Điều 36 của Thông tư này, Cơ quan thú 

y cấp Giấy chứng nhận cho vùng, cơ sở đạt yêu cầu. Trường hợp không cấp 

Giấy chứng nhận, Cơ quan thú y phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do và hướng 

dẫn vùng, cơ sở khắc phục các nội dung chưa đạt yêu cầu; 

b) Mẫu Giấy chứng nhận, hiệu lực của Giấy chứng nhận thực hiện theo 

quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 31 hoặc khoản 2 và khoản 3 Điều 37 của 

Thông tư này. 

Điều 47. Hết hiệu lực Giấy chứng nhận  

1. Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật hết hiệu lực 

khi xảy ra một trong các trường hợp sau: 

a) Sau 05 (năm) năm kể từ ngày cấp; 

b) Xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại vùng, cơ sở đã được chứng 

nhận an toàn;  

c) Không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng theo quy định 

tại điểm a khoản 3 Điều 50 của Thông tư này;  

d) Không khắc phục lỗi theo quy định tại khoản 3 Điều 43 của Thông tư 

này; 

đ) Vùng, cơ sở bị giải thể hoặc không còn hoạt động. 
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2. Vùng, cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực theo quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều này có nhu cầu đăng ký cấp Giấy chứng nhận, thực hiện theo quy 

định tại Điều 44 của Thông tư này. 

3. Vùng, cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực theo quy định tại điểm b 

và điểm c khoản 1 Điều này có nhu cầu đăng ký cấp Giấy chứng nhận, thực 

hiện như sau:  

a) Giám sát theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 18 của Thông tư này; 

b) Nộp 01 (một) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc 

email đến Cơ quan thú y, hồ sơ gồm: Đơn đăng ký (Phụ lục VIa) hoặc văn bản 

đề nghị (Phụ lục VIb hoặc VIc hoặc VId); Báo cáo kết quả thực hiện quy định 

tại khoản 3 của một trong các Điều 9, 13, 16 và 24 của Thông tư này; bản sao 

các kết quả xét nghiệm;  

c) Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ 

quan thú y thẩm định nội dung hồ sơ và thành lập Đoàn đánh giá theo quy định tại 

khoản 1 Điều 29 hoặc khoản 1 Điều 35 của Thông tư này. Trong thời hạn 05 

(năm) ngày làm việc kể từ ngày thành lập, Đoàn đánh giá phải thực hiện kiểm tra, 

đánh giá tại vùng, cơ sở; 

d) Nội dung kiểm tra: Thực trạng sức khỏe động vật; việc áp dụng các 

biện pháp kiểm soát, ngăn chặn mối nguy dịch bệnh từ bên ngoài và bên trong 

vùng, cơ sở; kết quả thực hiện hoạt động giám sát; 

đ) Trong quá trình kiểm tra, thực hiện lấy mẫu gửi Phòng thử nghiệm 

được chỉ định để xét nghiệm bệnh đăng ký an toàn dịch bệnh (đối với vùng, cơ 

sở chăn nuôi động vật trên cạn) và phiếu trả lời kết quả xét nghiệm được Cơ 

quan thú y bổ sung vào hồ sơ đăng ký chứng nhận an toàn dịch bệnh của vùng, 

cơ sở. Đối với vùng, cơ sở nuôi, sản xuất thủy sản giống nếu phát hiện động 

vật thủy sản có dấu hiệu mắc bệnh hoặc môi trường không bảo đảm yêu cầu vệ 

sinh thú y, Đoàn đánh giá lấy mẫu gửi Phòng thử nghiệm được chỉ định để xét 

nghiệm; 

e) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm 

tra tại vùng, cơ sở hoặc kể từ ngày nhận kết quả xét nghiệm bệnh theo quy 

định tại điểm đ khoản 3 Điều này, Cơ quan thú y cấp Giấy chứng nhận cho 

vùng, cơ sở đạt yêu cầu. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, Cơ quan thú 

y phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do và hướng dẫn vùng, cơ sở khắc phục các 

nội dung chưa đạt yêu cầu; 

g) Mẫu Giấy chứng nhận, hiệu lực của Giấy chứng nhận theo quy định tại 

khoản 2 và khoản 3 Điều 31 hoặc khoản 2 và khoản 3 Điều 37 của Thông tư này. 

4. Vùng, cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực theo quy định tại điểm d 

khoản 5 Điều này có nhu cầu đăng ký cấp Giấy chứng nhận thực hiện theo quy 

định tại Điều 32 hoặc Điều 38 hoặc Điều 42 của Thông tư này. 
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Chương VI 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN 

Điều 48. Cục Thú y 

1. Tổ chức thẩm định, kiểm tra, đánh giá và cấp Giấy chứng nhận vùng, 

cơ sở an toàn dịch bệnh theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Thông tư này. 

2. Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra và giám sát việc thực hiện thẩm định, 

kiểm tra, đánh giá và cấp Giấy chứng nhận của Chi cục Thú y theo quy định tại 

khoản 2 Điều 3 của Thông tư này. 

 3. Công bố danh sách vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh được cấp, cấp lại 

Giấy chứng nhận; danh sách vùng, cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực lên 

trang thông tin điện tử (website) của Cục Thú y. 

4. Tổ chức quản lý các vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh đã được cấp Giấy 

chứng nhận. 

5. Bảo mật và lưu giữ hồ sơ liên quan đến việc đăng ký, kiểm tra, đánh 

giá, thẩm định và công nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. 

6. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về kiểm tra, đánh 

giá và chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh. 

7. Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh, bao 

gồm cả lấy mẫu giám sát dịch bệnh động vật. 

Điều 49. Chi cục Thú y 

1. Tổ chức thẩm định, kiểm tra, đánh giá và cấp Giấy chứng nhận cơ sở 

an toàn dịch bệnh theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Thông tư này. 

2. Thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo của Cục Thú y trong quá trình thẩm 

định, kiểm tra, đánh giá và cấp Giấy chứng nhận. 

3. Công bố danh sách cơ sở an toàn dịch bệnh được cấp, cấp lại Giấy 

chứng nhận; danh sách cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực lên website của 

Chi cục Thú y (nếu có) hoặc trên các phương tiện thông tin truyền thông của 

địa phương. 

4. Tổ chức quản lý các cơ sở an toàn dịch bệnh đã được cấp Giấy chứng 

nhận. 

5. Bảo mật và lưu giữ hồ sơ liên quan đến việc đăng ký, kiểm tra, đánh 

giá, thẩm định và công nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. 

6. Hướng dẫn và hỗ trợ vùng, cơ sở thực hiện các quy định tại Thông tư 

này. 

7. Báo cáo Cục Thú y: 

a) Những trường hợp vượt thẩm quyền xử lý hoặc chưa có quy định; 

b) Danh sách các cơ sở an toàn dịch bệnh được cấp, cấp lại Giấy chứng 

nhận, danh sách các cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực ở địa phương. 



Di~u 50. Vung, CO' sO-dang ky an toan djch b~nb
1. Tuan thu cac huang ddn, kS hoach giam sat dich benh da diroc phe

duy~t.
2. Tao di~u kien thuan loi cho cac co quan, t6 chirc, ca nhan co thAmquyen

tlurc hien viec giam sat, thAmdinh, danh gia, kiem tra, thanh tra tai vung, co sa.
3. Duy tri di~u kien cua vung, co sa sau khi duoc cfip chirng nhan:

a) Thuc hien KS hoach giam sat dich benh d6i voi benh da duoc cfip
Gifiy chirng nhan an toan, bao g6m ca viec thu mdu dung, du s6 hrong voi t~n
sufit t6i thi~u 01 (mot) namll~n va giri mdu xet nghiern benh tai Phong thir
nghiem diroc chi dinh;

b) Thirc hien cac quy dinh v~ phong ch6ng dich b~nh t~i vung, cO'sa;
c) Bao cao CO'quan thu y nhfrng thay d6i lien quan dSn nQi dung duQ'c

chUng nh~n ch~m nhfit la 10 (muai) ngay k@tu ngay co thay d6i.

4. Thong bao kip thai va ph6i hQ'Pvai cO'quan co thftm quy~n giai quySt
cac yeu c~u cua nuac nh~p khAu.

5. £)6i vai truang hQ'Pgui h6 sO'qua email, sau khi ho~m thi~n h6 sO'thea
y kiSn cua CO'quan thti y, chu cO'sa nQp l~i h6 sO'ban chinh thea cac quy dinh
cua Thong tu nay cho CO'quan thu y.

6. NQp cac chi phi thlJc tS tri@nkhai thea quy dinh cua BQ Taj chinh.

CbU'O'ng VII
DIEU KHoAN THI HANH

Di~u 51. Cbuy~n ti~p
1. £)6i vai cac cO' sa da duQ'CCvc Thu y cfip Gifiy chUng nh~n an to~m

dich b~nh dQng v~t: TiSp tvc thlJc hi~n vi~c duy tri di~u ki~n an to~mdich b~nh
thea huang ddn cua Cvc Thti y va thea quy dinh t~i Chuang V va khoan 3 £)i~u
50 cua Thong tu nay. -

2. HSt thai h~n hi~u IlJc cua Gifiy chUng nh~n da cfip, cO' sa thvc hi~n
dang ky cfip l~i thea quy dinh t~i £)i~u 44 cua Thong tu nay.

Di~u 52. Hieu lU'cva tracb nbiem tbi banb. . .
1. Thong tu nay co hi~u IlJc k@tu ngay<tfl .. thang ..::r..nam 2016.

2. Thong tu nay thay thS cac van ban sau:

a) QuySt dinh s6 66/2008/Q£)-BNN ngay 26 thang 5 nam 2008 cua Be>
Nong nghi~p va Phat tri@nnong thon ban hanh Quy dinh vung, cO' sa an toan
dich b~nh dQng v~t;

b) £)i~u 3 cua Thong tu s6 20/2011ITT-BNNPTNT ngay 06/4/2011 cua
BQNong nghi~p va Phat tri~n nong thon v~ vi~c sua d6i, b6 sung, bai be mQt s6
quy dinh v~ thu tvc hanh chinh trong linh VlJCthu y thea Nghi quySt 57INQ-CP
ngay 15/10/2010.
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3. Trang qua trinh thuc hien, neu co vuong mac hoac can sua d6i, b6
sung, cac co quan, t6 chirc, ca nhan phan anh kip thai v~ BQNang nghiep va
Phat tri~nnang than d~ xem xet, giai quy~t./.

NO'i nh(in:
- Thu tuong Chinh phu;
- Cac Pho Thu tuongCbinh phu;'
- Van phong TW Dang;
- Van phong Chinh phu;
- Lanh dao B<)NN&PTNT;
- Cac B<),nganh lien quan;
- UBND cac tinh, TP;
- Cac dan vi thuoc B<)NN&PTNT;
- C\IC Ki~l11 tra van ban - B<)Tu phap;
- Cac dan vi thuoc C\Ie Thu y;
- So NN&PTNT cac tinh, TP;
- CCTY/CCCN&TY, CCTS, CCNTTS cac tinh, TP;
- Cong baa Chinh phu, Website Chinh phu;
- Luu: VT, TY. ( 3~O)

Vii Van Tam
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Phn Inc la. .
MAu BIEN BAN KIEM TRA, DANH GIA

? ..., A _ _ "

TAl CO SO CHAN NUOIDONG VATTREN CAN. ...
(Ban hanb kem theo Thang tu s6 41/ 12016ITT-BNNPTNT

ngayOJ."thang6 ndm 2016 cua B9 truong B9 Nang nghiep va Phdt trien nang than)
,

co QUAN cnu QUAN cApTREN
.' CdQUANTHUY

CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM
DQc I~p - TV do - H~nh phuc

, h '............. , n~Cl)l' t Cln~ nam .

BIEN BAN KIEM TRA, DANH GIA
TAl CO Sa CHAN NUOI DONG VAT TREN CAN. ...

A. THONG TIN CHUNG

1. Ngay ki~m tra: .
2. Ten coosO'ki~m tra: ..
- Uia chi: .
- U6i urong nuoi: .
- Ui~n thoai: Fax: Email: .
- Ten va s6 gi~y dang Icy kinh doanh/giay phep dfiu nr/Quyet dinh thanh l~p: .

T A J" N' J"en co quan cap: gay cap: .
N ,. d . dien ct . Chti- ~U~l ~1. ienJ"cua,ca sa: ire vu: .

- Ma so co sa (neu co): .
3. Thanh phAn Doan ki~m tra:
Truong dean: Ong (ba): _.Clnrcvu., , ~ .
Thanh vien: Ong (ba): Clnrc vu: ~ .
- Ong (ba): Chirc V\l: ..
- Ong (ba): Chirc V\l: .
.................. ., ,.., .
B. NHOM CHi TIEU BANH GIA

K~t qua danh ghi
L6i vi

TT Chi tieu kiim tra Khong d,t pham va
B,t Nghiem

hanh dQng
Nh~ Ni,ing trong

kh~c phuc

I Dia di@mtrai chan nuoi. .
Vi tri xay dung trang trai c6 phu hQ'P

[ ] [ ]1 vai quy hoc;tchsu d\lllg ddt cua dia
phuong ho~c dii duQ'c cO'quan c6

1



TT

4

v~sinh tieu dQc, khii' trimg
trong CO' sO'chan nuBi

K~t qua danh gia

[ ]

Nh~ N~ng

[ ] [ ]

L6i vi
pham va
hanh dQng
kh~c ph\lc

Chi tieu ki~m tra

tham quyen cho phep khong?

Nghiem
trong

2

Khoang each til trang trai d~n khu
dan CU,cac cong trinh xay dung
khac, d~n nguon nu6c co dung voi
cac quy dinh hien hanh khong?

[ ] [ ] [ ]

II Thi~t k~ chuang trai, kho, thi~t
hi chan nuBi

3

Ba trf, thi~t k~ khu chan nuoi co
phil hop voi qui mo chan nuoi,
dfiy du cac khu V\ICxu ly chdt
thai, nuoi each ly dQng v~t; noi v~
sinh, khir trung tieu dQCdung cu
chan nuoi khong?

[ ] [ ]

Khu V\ICsan xuat, ch~ bien thirc
an chan nuoi, cac kho chua thirc
an, kho thuec thu y, kho hoa chat
va thuac sat trung thi~t k~ dam
bao cho viec bao quan khong? Co
each biet voi noi d~ hoa chdt dQc
hai, khu V\ICxu ly chdt thai
khong?

[] [ ]

Co bien phap ngan ngira dQng v~t
5 khac xam nh~p vao khu V\ICchan

nuoikhong?
[ ]

6 Di~n tfch chu5ng nuoi co phil 19p
v6i"sa lUQ'ngdQng v~t khong? [ ]

7

Cac thi~t bi chan nuoi va d\lng C\l
chua thuc an, nu6c uang co dfiy
du, ba tri hgp ly va phil hgp v6i
m\lC dfch chan nuoi khong?

[] [ ] [ ]

8

Huang chu5ng, kfch thuo-c, ki~u
chu5ng, khoang cach giiia cac day
chu5ng,vach,maichu5ng,cua
chu5ng co phil hgp vo-i yeu cfiu
chan nuoi khong? Thi~t k~ chu5ng
trc.tibao dam thong thoang, anh
sang, nhi~t dQ, fun dQ khong? Chdt
lUQ'ngkhong khi chu5ng nuoi d~t
yeu du khong?

[] [ ] [ ]

III

2



K~t qua danh gia
LBi vi

TT Chi tieu ki~m tra Khdng dat pharn va
D~t Nghiem

hanh dQng
Nh~ N~ng trnng

khac phuc

L6i ra vao khu chan nuoi c6 ap
dung cac bien phap v~ sinh, khir
trung tieu d9C kh6ng? C6 thuong

9 xuyen b6 sung hoac thay thuoc sat [ ] [ ]
trung hang ngay tai cac h6 sat
trung a c6ng ra vao va addu m6i
chu6ng

C6 su dung rieng va v~ sinh
phirong tien v~n chuyen d<)ngv~t,

10 thirc an, chat thai va cac dung cu, [ ] [ ] [ ]trang thiet bi dung trong chan nu6i
tnroc khi dua vao co sa va tnroc
khi su dung kh6ng?

C6 thirc hien v~ sinh, khir trung
trang bi bao h9 lao d9ng nhir ao

11 quan bao h9, khdu trang, gang tay, [ ] [ ] [ ]
mil, ling cao su cho cong nhan lam
viec trong trai khong?

C6 thirc hien khir trung, thay qudn
ao, ling cho khach tham quan khi

12 vao trong khu chan nuoi khong? [ ] [ ] [ ]
C6 ghi nh~t Icy khach tham quan
khong?

C6 sat trimg chu6ng tr~i trucc khi
13 nuoi; sau m6i dgt nuoi; khi [ ] [ ] [ ]

chuy€n dan khong?

C6 9uy dinh va dinh ky phun

14 thuoc sat trung xung quanh khu
[ ] [ ] [ ]V\lCchan nuoi, chu6ng nuoi, trong

khu chan nuoi 2 tufutlldn khong?

C6 th\lc hi~n dung quy dinh, v~
sinh tieu d9C khu trimg chuong (1
tudn Ildn) va d€ tr6ng chu6ng sau

15 m6i dgt nuoi (15 ngay); khi [ ] [ ] [ ]
chuy€n dan (7 ngay); khi c6 dich
(khu trimg: 1 ngay/lk; d€ tr6ng
chu6ng 21 ngay) khong?

C6 v~ sinh mang an, mang u6ng,
16 d\lng C\l chan nuoi hang ngay va [ ] [ ]

dinh ky khong?

17 C6 chuong trinh ki€m soM con [ ] [ ] [ ]
r ~.-

.~~ ...
_...--
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K~t qua danh gia
Lai vi

TT Chi ticu ki~m tra Khdng d~t pham va
D~t Nghicm hanh dQng

Nh~ N~ng trong khiic phyc

trung, loai gam nham va dQngv~t
gay hai khac khong? N~u c6, da
ghi sa d6 chi ti~t vi tri d~t b§:y,ba
va thuong xuyen kiem tra dS xu ly
khong?

C6 dinh ky p~at quang bui r~m\
18 khoi thong cong ranh de,diet ruoi

[] [ ] []xung quanh cac day chuong va
khu chan nuoi khong?

IV QUaD ly con gi8Dg

19 Con giong co nguon goc ra rang
khong? [ ] [ ]

20 C6 tuan thu quy trinh nhdp dan
nhir nuoi each ly, tiem phong, sat
trung chuong trai cho dan gia sue, [ ] [ ]
gia d.m moi nhap khong?

21 C6 s6 sach ghi chep viec quan ly
con giong va xuAtnhap dan [ ] [ ]
khong?

DQngv~t dtra vao co sa nuoi c6
nguon g5c tir vung, co sa an toan

22 dich b~nh dQngv~t khong? ho~c
[ ] []da duQ'ckiSm tra xac dinh khong

mang tac nhan gay b~nh ho~c da
duQ'cphong b~nh b~ng v~c xin?

V Ngu6n nu-ac sir dyng trong chan
nuoi

Ngu6n nu6c dung trong chan nuoi
23 c6 d?t yeu d.u theo QCVN 01- [ ] [ ] [ ]

39:20111BNNPTNT khong?

Nu6c c6 duQ'cxu ly dS tieu di~t
24 cac tac nhan gay b~nh truySn

[] [ ]nhi~m nguy hiSm a dQngv~t
khong?

25 Nu6c c6 d1icung cApcho nhu d.u
[] [ ]chan nuoi khong?

26 C6 v~ sinh dinh ky h~ th5ng nu6c [] [ ] [ ]



K~t qua danh gia
L6i vi

TT Chi tieu ki~m tra KhBng d~t pharn va
D~t Nghiem

hanh dQng
Nh~ N~ng trong kh~c pht.Jc

cap va co day du hoa chat, dung
cu dS khir trung dinh ky eho h~
thong xu ly mroc dp khong?

VI Quan ly chit thai chan nudi

Ch~t thai f~n c6 duoc thu gom

27 hang ngay va v~n chuyen d~n noi
[ ] [ ] [ ]xu ly dam bao khong gay 0 nhiem

moi tnrong khong?

C6 noi xu ly d9ng v~t ch~t (10
thieu, ddt chon) dam bao v~ sinh

28 thu Ythea quy dinh hien hanh cua [ ] [ ]
cc quan quan ly chuyen nganh thu
y khong?

C6 h~ thong _IQc,l~n~ dSphan
29 loai, tach chat thai fan va long [ ] [ ]

rieng biet khong?

Ch~t thai long tir chuong nuoi d~n
khu xu ly c6 chay ngang qua

30 nhfIng khu chan nuoi khac, h~ [ ] [ ] [ ]
thong mroc thai rieng biet voi
mroc mua khong?

Nuac thai sau khi xu ly c6 dam
31 bao v~ sinh thti y thea quy dinh [ ] [ ] [ ] [ ]

hi~n hanh hay khong?

VII Giam sat djch b~nh

32 Dinh ky 01 lfuvtudn thea d6i va
ghi chep tinh tr!;lngsue khoe v~t [ ] [ ]
nuoikhong?

33 Ghi chep ddy du v~ dich b~nh,thai
gian phat b~nh, ddu hi~u eua b~nh,
s6 lugng d9ng v~t m~c b~nh theo
tUngngay; li~u lugng, ten thu6c,

[] [ ]v~c xin, h6a ch~t khu trting, ly do
dung, thai gian dung, tn,mglugng,
nguai tiem, thai diSm ngung
thu6c khong?

34 Ghi chep, luu gift toan bQthong
[ ]tin v~ 10!;limdu, s6lugng mdu da:



K~t qua danh gia
L&i vi

TT Chi tieu ki~m tra Khong d~t pham va
D~t Nghiem

hanh dQng
Nh~ N~ng trung khiic phuc

giri xet nghiern, ngay giri m~u va
k~t qua xet nghiem (neu co)
khong?

35 Co lich tiem phong va thirc hien
tiern phong cac benh chinh cho
dan gia sue, gia cfun khong? Co [] [ ] [ ]
thuc hien giam sat sau tiem phong
khong?

36 CO'sa khong ap dung bien phap
phong benh bing vac-xin co kiem
tra, xet nghiem d~ giam sat chu [] [ ]
dQng dich benh bing each lfty m~u
giam sat khong?

37 C6 l?p nrc each ly d~ phong ngira
lay Ian khi dQng v?t c6 bi~u hien [] [ ]
benh khong?

38 Khi phat hien dQng V?t chet co
bao voi can bQ ky thuat/thu y d~
c6 bien phap xu ly khong? Co

[] [ ]thuc hien xu ly hgp v~ sinh dQng
V?t ch~t do b~nh ho~c khong ra
nguyen nhan khong?

VIII Tinb tr\lng djcb b~nb t\li coosO'

39 Khong c6 ca b~nh cua b~nh dang
ky chUng nh?n an toan trong it [ ] []nhftt 12 thang tru6c thai di~m n9P
h6 sO'dang kY.

T6ng ,
39 18 21 18

Kit qua danb gia

Danb gia k~t qua
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---------------- - - - - - --- - - - - - -- ---

Muc 16i
K~t qua danh ghi

Btlt Nh~ N~ng Nghiem trong

D?t >20 ~20 0 0

D?t >30 s 10 s 10 0

Khong dat - - - ~ 1

Khong dat - - > 10 0

Ghichu:( - ) Kh6ng tinh din

C. LAy MAu vA CHi DINH CHi TIEU PHAN TiCH (kern theo Bien ban lAy
miu)
1.Thong tin v~miu lAy
- Loai mfiu: .
- S6 hrong mfiu: .
..................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2. Chi dinh chi tieu phan tich:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
D. Y KIEN CVA DoAN KIEM TRA

1.Nh,n xet cua doim ki~m tra:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2. f)~ xuit x~p loal co sO':

............................................................. - - ..' . . . - , .

D. Y KIEN CVA D~I DI¥N CO SO

......................................................................................................................................

, h ' V...... , ngay tang nam .....
DAI DIEN CO Sa DUOC KIEM TRA.. .
(Ky ten, ghi ro ho ten, dong ddu-niu co)

...... , ngay thdng nam .....
TRUONG DoAN KIEM TRA "'}t"v3--___

(Ky, ghi ro ho ten) J9;_---------
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Phn Inc Ib. .
MAU BIEN BAN KIEM TRA, DANH GIA

TAl VUNG CHAN NUOI DONG VAT TREN CAN. ...
(Ban hanh kem thea Thong tu s6 4)1 12016ITT-BNNPTNT

ngay ~kthdng 6 nam 2016 cua B6 truong B6 Nang nghiep va Phdt trien nang than)

co QUAN CHU QUAN cAp TREN
COQUANTHUY

CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
DQcl~p - T\f do - H\lnh phuc

............., ngay thong ndm ......

A ?;or: , ,

BIEN BAN KIEM TRA, DANH GIA
" "'" A _ _ A

TAl VUNG CHAN NUOI DONG VAT TREN CAN. ...

A. THONG TIN CHUNG
1. Ngay ki~m tra: .
2. ViIng ki~mtra: .
- Dia chi: ,
- D6i tirong nuoi: Hinh thirc nuoi: .
D'd'" l''' he Ch'- l},l H(n len ~:.... uc V\l: ..

- Di~n thoai: Fax: Email: .
- Ten va s6 gidy dang ky kinh doanh/giay phep dAunr/Quyet dinh thanh l~p: .
..................... .
T'" N' ,en co quan cap: gay cap: .
S ' . t • T;:' di " ti h- 0 co sa rong vung: ong ien IC : : ..

3. Thanh phin Dorm ki~mtra:
Truong doan: Ong (ba): Chirc V\l: ..
Thanh vien: ..Orig (ba):' : Chirc V\l: .
- Ong (ba): Chirc V\l: .
- Ong (ba): Chirc V\l: ..
............... -, .
... .
B. NHOM CHi TIEU nANH GIA

K~t qua danh gia
L8i vi pham

Khfmg d\lt
TT Chi tieu ki~m tra va hanh dQng

B~t
Nh~ N,ng

Nghiem
kh~c ph\lc

trQng
Ph in 1: Kiem tra ngiu nhien mQt sa coosO' chan nuoi trong vimg:

I Bja diim nO'ichan nuoi

1
Nai chan nuoi co thea quy hoc;tch

[ ] [ ]
Clla dia phuong ho~c da:dugc co
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K~t qua danh gia
LBi vi pharn

TT Chi tieu ki~m tra Khong dat
va hanh dQng

D~t
Nh~ N~ng

Nghiem
kh~c phuc

trong
quan co tham quyen cho phep
khong?

II V~ sinh tieu dQc, khir trimg
trong CO' sO'chan nudl
Co v~ sinh, khir trung, tieu d9C
phirong tien v~n chuyen, cac

2 dung cu, trang thiet bi dung [ ] [ ] [ ]
trong chan nuoi dinh ky va sau
m6i dot nuoi khong?
Co thirc hien v~ sinh, khir trung,

3
tieu d9C chuong trai, noi chan

[ ] [ ] [ ]nuoi dinh ky va sau m6i dot
nuoikhong?
Co quy dinh va dinh ky phun
thuec sat trung xung quanh khu

4 V\lCchan nuoi, chuong nuoi, [ ] [ ] [ ]
trong khu chan nuoi 2 tudnJldn
khong?
Co thuc hien dung quy dinh v~
sinh tieu d9C khir trung chuong
(1 tudn lIdo) va dS trong chuong

5 sau m6i dot nuoi (15 ngay); khi [ ] [ ] [ ]
chuyen dan (7 ngay); khi co
dich (khir trung: 1 ngay/ldn; dS ,

trong chuong 21 ngay) khong?
Co v~ sinh mang an, mang

6 u5ng, dVng cv chan nuoi hang [ ] [ ]
ngay va dinh ky khong?

7
Co di~t v~t chu trung gian dinh

[] [ ] [ ]ky khong?

, Co dinh ky phat quang bvi r~m,

8
khO'i thong c5ng dinh dS di~t

[] [] []ru6i xung quanh cac day chu6ng
va khu chan nuoi khong?

III QUaD If CODgiBDg
9 Con giong co nguon goc ro rang

[ ] [ ]khong?
10 Co tuan thu quy trinh nh~p dan

[ ] [ ]nhu nuoi cach ly, tiem phong,

9



K~t qua danh gia
L6i vi pharnKhdng d\ltTT Chi ticu ki~m tra va hanh dQngD\lt

Nh~ N~ng
Nghiem

kh~c ph\lctreng
sat trung chuong trai cho dan
gia sue, gia cam rnoi nhap
khong?

11 Co so sach ghi chep viec quan
19con giong va xudt nhap dan [ ] [ ]
khong?
DQngv~t dira vao co s6 nuoi co
nguon g6c nr vung, co s6 an
toan dich benh dQngv~t khong?

12 hoac dii duoc kiem tra xac dinh [ ] []
khong mang tac nhan gay benh
hoac dii diroc phong benh bang
vac-xin?

IV Ngu6n nU'crcsit dung trong
chan nuoi
Nuoc co duoc xu 19de tieu diet

13
cac tac nhan gay benh truyen

[] [ ]nhi~m nguy hiem 6 dQngv~t
khong?

14
Niroc co dli cung cap cho nhu

[] [ ]du chan nuoi khong?
V Quan ly chit thai chan nudi

Chat thai ran co duoc thu gom

15
hang ngay va v~ chuyen d~n

[ ] [ ] [ ]noi xu 19dam bao khong gay 0
nhi~m moi truemg khong?
Co h~ thong 1Qc,Hingde phan

16 lo~i, tach chdt thai rfin va long [ ] [ ]
rieng bi~t khong?
Nuac thai sau khi xu 19co dam

I
17 bao v~ sinh thu y thea quy dinh [ ] [ ] [ ] [ ]

hi~n hanh hay khong?
VI Sir d\lng vae-xin
18 Co ke ho~ch tiem phong va th\Ic

hi~n tiem phong cac b~nh chinh
cho dan gia suc, gia dm [-] [ ] [ ]
khong? Co th\Ic hi~n giam sat
sau tiem phong khong?

19 Co s6 khong ap d\mg bi~n phap [] [ ]

10



- - - - ---- ---------------------------------------------------------

K~t qua danh gia
LBi vi pham

Khdng d~tTT Chi tieu ki~m tra va hanh d{>ng
D~t Nghiem

Nhc; N~ng khac phuc
trong

phong benh bang vac- xin co
kiern tra, xet nghiem d~ giam
sat chu dong dich benh bang
each ldy m~u giam sat khong?

VII Giam sat djch b~nh
20 Co tham gia chuang trinh giam

sat dich benh dong v~t tren dia [ ] [ ]
ban khong?

21 Ghi chep, luu gift toan bO thong
tin v€ loai m~u, s5 hrong m~u
da gui xet nghiem, ngay giri [ ]
m~u va kSt qua xet nghiern (neu
co) khong?

22 Ghi chep day du ve dich benh,
thai gian phat benh, ddu hieu
cua benh, s5 hrong dong v~t
mic benh thea tung ngay; lieu
hrong, ten thuoc, vac-xin, hoa [ ] [ ]
chdt klnr trung, ly do dung, thai
gian dung, trong hrong, nguoi
tiern, thai diem ngung thuoc
khong?

23 Co l~p nrc cach ly de phong
ngua lay Ian khi dong v~t co [ ] [ ]
biSu hi~n b~nh khong?

24 Khi phat hi~n dong v~t chet c6
bao v6i can bo ky thu~t/thu y dS
co bi~n phap xu ly khong? C6

[ ] [ ]thgc hi~n xu ly hgp v~ sinh
dong v~t chSt do b~nh ho~c
khong ro nguyen nhan ~hong?

VIII Tinh tr~ng dich b~nh t~i cO'sO'
25 Khong co ca b~nh cua b~nh

dang ky chUng nh~n an toan
[ ]

trong it nhdt 12 thang tru6c thai [ ]

diSm nop h6 sa dang kyo
TAng 25 10 12 12
K~t qua danh gia

11



Danh gia k~t qua

K~t qua danh gia
Muc IBi

D~t Nh~ N~ng Nghiem trong
D~t >15 :S 10 0 0
Dc;tt >20 :S5 :S5 0

Khong dat - - - ~ 1

Kh6ng dat - - >5 0

Ghi chu: ( - ) Kh6ng tfnh din

C. KET QuA LAy MAu GIAM sAT (kem theo Phiiu tra lui kit qua xit nghifm)
1.T~on? tin ?:v~miu Iiy
- Nga71~ mau: .
- Loai mau: .
- S6 hrong m~u: .
.......................................................................................................................................

2. K~t qua Iiy miu giam sat:
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

........" ~ .
D. Y KIEN CUA lloAN KIEM TRA
1.Nh~n xet ella doim ki~m tra:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

2. ll~ xuit x~p loai vimg:
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
D. Y KIEN CUA ll~I DI~N VUNG
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................

, h ' ~...... , ngay tang nam .....
DAI DIEN VUNG llUOC KIEM TRA.. .
(Ky ten, ghi ro ho ten, dong ddu-neu co)

... ..., ngay thang nam ..... ~~-
TRUONG DoAN KIEM TRA __»>:

-----(Ky, ghi ro ho ten)
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Pho luc IIa. .
MAU BAo cAo DIED Kl¢N

CO sa AN ToAN DICH BENH DONG VAT TREN CAN. . .. .
(Ban hanh kem thea Thang tus6 411 12016ITT-BNNPTNT

ngay IJbhimg 6 nam 2016 cua B9 truang B9 Nang nghiep va Phdt trien nang than)

CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
DQc I~p - T1}'do - H~nh phuc

............ , ngay thdng ndm .

BAo cAo DIEU KI:¢N
CO SaAN ToAN DICH BENH DONG VAT TREN CAN. . .. .

Kinh ..I gUI: .

H '" hr . h~ ".Q va ten c u co sa c an nuoi: .
f)" hi Er" h .!a c 1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. H;n t 0lill. . . . . . . . . . . . ...

1.Mo ta vi tri dia If
TA die , h d~ hie- ong l~n tic at tu n len. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Vung ti@pgiap xung quanh .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
2. Coo sO'v~t chAt
- Hang rao (tuong) ngan each: C6 .... Khong .
- Khu hanh chinh g6m: Phong thuong tl1JC C6 Khong .

Phong giao dich: C6 .. Khong .
Kh h~ "'T/'d S.[h' ...·1'· ,.,..) di ... tich- u c an nu01: r I u; 0 n a nuOl (In nat .I. ong ten IC .

S .[ h' ...·1 ~'.[ ,.,..) di ... ticho n a nUOI (In u1!Cgzong .I. ong ten IC .
S6 nha nuoi 1(Inthit, 1(Inchoai . .. T6ng dien tich. .

Kh nh ' kh C' kh tht ~ ." biet a" die ti h- u a 0: 0 0 uc an neng . v I ien IC .
C6 kho chua dung cu, phuong tien chan nuoi v6i di~n tich .

- Khu xu ly chfit thai: BS ho~c nai t~p trung chfit thai: C6.... Khong .
(N~u co ma ta h¢ th6ng xu Ii' chat thai)

............................ , .

............................................................. ... (,
Kh ' h 1 C' hI' , , . h" C' Kh" . V--- u cac y: ac y gla suc mm n ~p: 0 . . . . ong. . . . /tr

Cach ly gia suc b~nh: C6 ..... Khong ....
(N~u co ma ta quy ma, khoang cach vai khu khac).



· .
· .
· .
- Khu tieu huy gia sue benh: CO.... Khong ....
- Quan ao, ling, mu dung trong khu chan nuoi: Co.... Khong ....
- Phong thay quan ao: Co ..... Khong ....
- Phong t~m sat trung tnroc khi vao khu chan nuoi: Co .... Khong....

(N€u co mo taphong tam, hail chdt sat trung).
· .
· .
- H6 sat trung a ctmg tnroc khi vao trai: Co .... Khong .....

(N€u co mo ta, hod chdt sat trung).
· .
· .
3. Quy rno, co cAn dan, san ph§rn, san IU'Q'ng
- Quy mo: Ttmg dan: ....
- Co cAudan: Vi du: Lon ndi ..... con

. i(1n due giong .... can
L(1n can thea me: sa sinh d€n khi cai sua (thea me).
L(1n can > 2 thong d€n < 4 thang (l9'YZ choai): .
Lon thit > 4 thang: ..

- San pham ban ra: iloai gia sue gi) .
- San hrong hang nam d6i voi m6i loai san pham:
· .
· .
4. Ngu3n nhfin Il}'c
N ' . . l'- gUOlquan y: .

- S6 cong nhan chan nuoi: S6 duoc dao tao S6 chua diroc dao tao ..
- Can be;>thu y chuyen trach hay kiem nhiem, trinh dQ?
· .
5. H~ th8ng quan Iy chan nufii

- G6m nhfrng gi6ng gia suc gi? nh?P til dau?
· .
- Ngu6n thuc an ttmg hQ'P?tg chS biSn ? thuc an xanh?

- Ngu6n nuac u6ng: nuac may, giSng khoan, nuac tg nhien?

- Cham soc quan ly: Sir d\lng lo~i mang an, mang u6ng, thai gian cho an, s6 Ifin
trong ngay, thai gian t~m.
~~ th6ng ghi chep: Ii }ich gia suc, ngay ph6i, ngay de, s6 con sinh ra, ty 1~nuoi k:_~'--

song, ngay chu chuyen dan, ... . /bY.Y-'_/

Jlq 2



· .

- ChS d9 v~ sinh chuong trai trong ngay, trong tuan, thang lam gi?
· .

· .
· .
- Quy trinh chan nuoi d6i voi nrng hra tuoi, loai dQng vat: Co... Khong ....

(n~uco cung cdp banphoto kernthea)
- NQi quy ra van trai: Co .... Khong ....

(N~ucophoto kern thea)
- ChS dQtiem phong: Loai vac-xin, thai gian tiem?
· .

- Noi tieu thu san pham: Ban cho Cong ty hoac xi nghiep nao?
· .

· .
- Tinh hinh chan nuoi khu vue xung quanh ban kinh each trai 1 km: Nguoi dan
xung quanh chan nuoi chu ySu la con gi? uoc tinh sa IUQ11gm6i loai, quy mo va
phirong thirc chan nuoi?
· .
· .
· .

6. Tinh hlnh djch b~nh fJ tr~i trong 12 thang qua

- Tinh hinh dich benh dong v~t tai trai?
· " .
· .
- Cong tac tiem phong hang nam, dai tra, b6 sung, s6 IUQ11g,cy l~ tiem m6i loai
benh.
· .
· .

- KSt qua thuc hien giam sat dich benh dQng v~t tai trai?
· .

· .

- Tu thuoc thu y g6m cac loai thuoc, dung cu gi? Trj gia bao nhieu?
· .

· .,· .
........ , ngay thimg narn

Chii CO' SfJ

Ghi chu:
N~u co hoijc kh6ng ilanh ddu "v "
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Phu lue lIb. .
MAu BAo cAo tlIEU KIEN

CO saAN TO.ANDICH BENH DONG VAT TIffiN CAN DOl vor
co sa CHAN NUOI CAP xA .

(Ban hanh kem thea Thong tu s6 41/ 12016ITT-BNNPTNT
ngay &lthang 6 ndm 2016 cua Be;truong Be;Nang nghiep va Phdt trien nang than)

CQNG HOA xA HQI cnuNGHiA VI¥T NAM
Elk lQ.p - Tlf do - H{lnh phuc

UYBANNHANDAN ....

86: . , h ' ~............. , ngG)'......... tang ...... nam.......

BAo cAo DIEU KI:E:N
CO SaAN TO.ANDICH BENH DONG VAT DOl vor

CO sa CHAN NUOI cAp XA

Kinh gtri: C\lC Thu y.

I. tllEU KI:E:NCVA VUNG
1. Dia diem vung an toan dich benh:
2. Dia ly tg nhien:
3. Khi hau, thai ti~t:
4. Giao thong:
5. Song rach:
6. D~c di~m kinh t~ - xii h9i:
7. H~ thong thu y:
II. CHAN NUOI vA TiNH HiNH DICH BENH. .
1. D~c diem, tinh hinh phat trien chan nuoi gia sue, gia cAmtren dia ban:
2. Tinh hinh dich benh d9ng v~t tren dia ban trong nam, neu ro nguyen nhan,
nhan dinh tinh hinh: <'"l}vv3/
III. KE HO~CH xAY DVNG vA QUAN LY VUNG AN ToAN DICH
B:E:NH
1. Muc dich, yeu cAu
2. N9i dung k~ hoach
3. Giai phap thirc hien k~ hoach
3.1. VS tf, chirc, chi dao, thanh tra, kiem tra



3.2. Y~ nguon lire
a) DV tru v~t tu, hoa chat, kinh phi va nguon nhan hrc d~ trien khai cac bien
phap phong, chong dich,
b) Dir tru cac trang thiet bi cdn ddu tu, b6 sung, hieu chinh dS phuc vu cong tac
chAn doan xet nghiem, giam sat, diSu tra 6 dich, xay dung ban d6 dich tS va
phan tich s6 lieu.
3.3. K~ hoach sir dung vilc xin (neu k~t qua cu th~)

3.4. Chuang trinh giam sat dich benh (neu k~t qua cu thS)

3.5. Cac giai phap ky thuat khac
a) Cac bien phap xu ly khi co dich benh xay ra.
b) YS v~ sinh, khir trung tieu dQc.
c) YS kiem dich v~n chuyen
d) KiSm soat giet m6, kiem tra v~ sinh thu y
d) YS quan 1y hoat dQng kinh doanh thu6c thu y
e) Quan 1y nguai hanh nghS thu y
3.6. Giai phap vS thong tin, tuyen truySn cho cae t6 chue, ca nhan co hOliltdQng
thu y tren dia ban; t~p hu~n eho nguai chan nuoi, nhan vien thli y xa, eong
chue, vien chuc, nguai lao dQng trong h~ th6ng thu y dia phuang vS chuyen
mon, nghi~p V\l, chu truong, ehinh sach, cac quy dinh eua nha nuac, cac van
ban huang d~n cua co quan quan 1y chuyen nganh thu y.
4. Ngu6n kinh phi va co ch~ tai ehinh
5. T6 chuc th\lc hi~n
Phan cong traeh nhi~m C\l thS cho cac co quan, don vi co lien quan dS triSn
khai K~ ho~ch; t6 ehue thanh tra, kiSm tra vi~e th\lc hi~n K~ ho~ch.

IY. DE XUAT, KIEN NGHJ

Nui nh~n:
- Nhu tren;
................... ,

- Co quan Thti y vimg;
- Luu: ........

Ky ten, dong ddu
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PhD IDe III. .
MAU BAo cAo DIEU KIlj,N

." " A

VUNG AN TOAN DICH B¥NH DQNG V~ T TREN C~N
(Ban hann kern thea Thong tus6 4/112016ITT-BNNPTNT

ngiiy ~1.. thdng 6 nam 2016 eua B(J truang B(JNong nghiep va Phdt triin ruing thon)

CONG HOA xA HOI cmr NGHiA VIET NAM. . .
Eve /(ip - TV do - H{lnh phsic

UYBANNHANDAN ....

S6: . , ha V............. , ngay tang nam .

BAo cAo DIEU KIEN
vUNG AN TOAN DICH BENH DONG VAT TREN CAN. . .. .

Kinh giri: C\lC Thu y.

I. DIEU KIEN CVA VUNG.
1. Dia diSm vung an toan dich benh:
2. Dia ly tu nhien:
3. Khi h~u, thai ti8t:
4. Giao thong:
5. Song rach:
6. B~c diSm kinh t@- xa hci:
7. H~ thong thu y:
II. CHAN NUOI vA TINH HINH DICH BENH. .
1. B~c diem, tinh hinh phat trien chan nuoi gia sue, gia c~m tren dia ban:
2. Tinh hinh dich benh dQng v~t tren dia ban trong nam (neu ra nguyen nhan,
nhan dinh tinh hinh):
II!. KE HO~CH :KAy DlfNG vA QUAN LV VUNG AN ToAN DICH .~vJ,-_J~-
BENH -v->. .:;_.__ .

1.M\1c dich, yeu c~u
2.NQi dung k8 hoach
3. Giai phap thirc hien k@hoach
3.1. VS t6 chirc, chi dao, thanh tra, kiem tra
3.2. VS nguon hrc

3



a) DV tru v~t tu, hoa ch~t, kinh phi va nguon nhan hrc dS trien khai cac bien
phap phong, chong dich.
b) Du tru cac trang thiSt bi cfin dfiu tu, b6 sung, hieu chinh dS phuc vu cong tac
chan dean xet nghiem, giam sat, di8u tra 6 dich, xay dung ban d6 dich te va
phan tich s6 lieu.
3.3. KS hoach su dung vic xin (neu kSt qua cu thS)
3.4. Chuong trinh giam sat dich benh (neu kSt qua cu thS)
3.5. Cac giai phap ky thuat khac
a) Cac bien phap xu ly khi co dich benh xay ra
b) VS v~ sinh, klur trung tieu dQc
c) V8 kiSrn dich v~n chuyen
d) KiSm soat giSt rn6, kiem tra v~ sinh thu y
d) VS quan ly hoat dQng kinh doanh thuoc thu y
e) Quan ly nguoi hanh ngh8 thu y;
3.6. Giai phap v8 thong tin, tuyen truy8n cho cac t6 chuc, ca nhan co ho~t dQng
thu y tren dia ban; t~p hu~n cho nguai chan nuoi, nhan vien thli y xii, cong
chuc, vien chuc, nguai lao dQng trong h~ th6ng thu y dia phuong vS chuyen
mon, nghi~p V\l, chu truong, chinh sach, cac quy dinh cua nha nuac, cac van
ban huang ddn cua cO'quan quan ly chuyen ng~nh thu y.
4. Ngu6n kinh phi va cO'chS tai chinh
5. T6 chucthgc hi~n
Phan cong trach nhi~m C\l thS cho cac cO'quan, dan vi co lien quan dS triSn
khai KS ho~ch; t6 chuc thanh tra, kiSm tra vi~c th\fc hi~n KS ho~ch.

IV. DE XUAT, KIEN NGHI

Nui nh~n:
- Nhu tren;

TM. UY BANNHAN DAN 1} V,""I\_)

CHU TICH -----. ..:..-'----~---................... ,
- CO' quan Thti y vimg;
- Luu: .

(Ky ten, dong dim)

]JI
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PhuluclV. .
SO LUONG M.AUGIAM SAT CHU DONG

DO·IVal DaNG VAT TREN CAN·.. .
(Ban hann kern thea Thong tu s6 .411 /20 J6/TT-BNNPTNT

ngay tJl,thdng6 nam 2016 cua Bt; truang B(j Nang nghiep va Phdt trien nang than)

A. Ghim sat b~nh dQngv~t
1. S6 IUQ11ggia sue, gia cftmphai lfiymftu xet nghiem dS phat hien mam

benh hoac phat hien khang thS do nhiem benh tv nhien
a) Cong thirc tinh s6 mftu: S6 IUQ11ggia sue, gia earn duoc lAymftu dS

xet nghiem phai tinh diratren ty 1~hien m~c du doan 18.10% theo cong thirc
sau:

P:Ty 1~hienmac du doan (Vidu:10%)

n: So mftu can lay
_!_ d -1 p: Xac sufit dSphat hien duoc benh (0,95)

n = [1- (1- p) d] X [N - 2 ] d: S6 con mac benh (d N x P)

N: T6ng dimv~t nuoi

Rieng d6i voi benh Lao bo, kiem tra bang phan ling tiem nQibi d6i voi
100% dQngv~t thuoc dien phai ki@mtra.

b) Bang tinh s6 IUQ'llggia sue, gia cftm phai lfiy mftu dS xac djnh b~nh
dQngv~t

TAng Ty l~ hi~n mac dV doan
dan 0,1% 0,5% 1% 2% 5% 10% 20%

10 10 10 10 10 10 10 7

20 20 20 20 20- 19- 15 .."10 ..

30 30 30 30 30 26 18 11
40 40 40 40 39 31 20 11
50 50 50 50 48 35 22 12

100 100 100 96 78 45 25 13

200 200 190 155 105 51 27 14

500 500 349 225 129 56 28 14

1000 950 450 258 138 57 29 14

5000 2253 564 290 147 59 29 14

10000 2588 581 294 148 59 29 14
00 2995 598 299 149 59 29 14

1



2. Xu ly ket qua kiem tra

a) Truong hQ'P khong phat hien benh: Dim gia sue, gia celm ducc danh
gia la khong co mam benh hru hanh df,i voi benh diroc kiem tra va co sa duoc
su dung ket qua kiem tra, xet nghiem de dang ky co sa an toan dich benh.

b) Truong hQ'P phat hien benh, thirc hien cac bien phap phong, chong
benh cu the df,i voi tung benh thea quy dinh cua BQNong nghiep va Phat trien
nang thon.

B. Giam sat san tiem phong
1. sf, hrong gia sue, gia celm phai lAy mfiu xet nghiem de danh gia dap

irng mi~n dich sau tiem phong:
a) Cong thuc tinh de danh gia ty l~ baa hQ co d~t muc 80% hay khong:
1 96'2 n1 = So mfiu huyet thanh can lay

nl 'd2 p(l- p) p = Ty l~ co khang the baa hQuoc doan
d = Sai sf, uoc hrong (Vi du: 10%)

b) Bang tinh so hrong gia sue, gia cam phai lay mfiu de danh gia ty l~
baa hQco d~t muc 80% hay khong:

Ty l~ co khang Sai sA rro-clU'Q'ng
th~ bao hi}U'o-c 10% 5% 1%

doan
10% 35 138 3457

20% 61 246 6147

30% 81 323 8067

40% 92 369 9220

50% 96 384 9604

60% 92 369 9220
. , _r ____

70% 81 323 8067

80% 61 246 6147

90% 35 138 3457

Ghi chu: Yeu celu sf, luqng mfiu huyet thanh celn lAy la 61 mfiu (dva tren
Ty l~ co khang the baa hQuac daan la 80% va Sai sf, uac luqng la 10%).

b) TruOng hQ'Pquy mo dan duai 2000 can thi tinh sf, IUQ'nggia suc, gia
d.m phai lAymfiu huyet thanh thea cong thuc sau:

n2
N x n 1 n2: So mfiu huyet thanh can lay

N + nl N: T6ng dan
n1: sf, mfiu huyet thanh celn lAy (thea cong thuc t~i
diem a) neu tren)

2. Xu ly ket qua xet nghi~m

IV 2



a) Truong hop ty l~ bao h9 sau tiem phong dat tir 70% tro len, dan gia
sue, gia cam duoc danh gia la co miSn dich dat ty l~ bao h9 va co sa duoc sir
dung kSt qua ki@mtra, xet nghiem d@dang ky co sa an toan dich benh.

b) Truong hop ty l~ bao h9 sau tiern phong dat diroi 70%, co quan quan
ly chuyen nganh thu y dja phirong huang d~n co sa t6 chirc tiem phong lai
hoac ap dung bien phap giam sat benh tai muc A cua Phu luc nay.

C. Chon m§u hai giai doan ap dung dBi v6'i xii an toan djch b~nh
dqng v~t tren can (trir b~nh Lao)

1. Lap Danh sach hQ gia dinh, co sa co nuoi gia sue, gia cfim kern thea
s6 hrong cu th@gia sue, gia cfim (goi chung la CO' s(r chan nuoi).

2. Giai do~n 1: Tinh s6 luqng co sa chan nuoi (s6luqng Ia X co sa)
a) TruOng hgp giam sat b~nh dQng v~t: Tinh s6 luqng coos(r chan nuoi

phai lAymdu dl,!a tren ty I~ hi~n m~c dl,!doan (d6i vai cAp co sa chan nuoi) la
5%, sir d\lng cong thuc ho?c Bimg tinh s6 luqng t~i m\lc A cua Ph\ll\lc nay.

b) Truong hgp giam sat sau tiem phong: Tinh s6 luqng coos(r chan nuoi
phai lAymdu d@danh gia ty I~ bilOhQ (d6i vai cAp co sa chan nuoi) co d~t muc
70% hay khong (sai s6 uac luqng la 10%), sir d\lng cong thuc ho?c Bang tinh
s6 luqng t~i m\lC B cua Ph\ll\lc nay.

Ll,!a chQn ngdu nhien cac CO' s(r chan nuoi trong Danh sach t~i khoan 1
m\lc nay cho dSn khi du s61ugng X co sa.

3. Giai do~n 2: Tinh s6 luqng gia suc, gia cfim (s6 luqng la Y con dQng
v~t) nuoi trong xa cfin phai lAymdu.

a) TruOng hgp giam sat b~nh dQng v~t: Tinh s6 luqng gia suc, gia cAm
phai lAy mdu dl,!a tren ty I~ hi~n m~c dl,! doan (d6i vai cap dQng v~t nuoi) la
5%, sir d\lng cong thuc ho?c Bang tinh s61uqng t~i m\lC A cua Ph\ll\lc nay.

b) TruOng hgp giam sat sau tiem phong: Tinh s6 luqng gia suc, gia cAm
phai lAymdu dS danh gia ty I~ bao hQ (d6i vai cAp dQng v~t nuoi) co d~t muc
70% hay khong (sai s6 uac luqng la 10%), sir d\lng cong thuc ho?c Bang tinh
s6 luqng t~i m\lc B cua Ph\ll\lc nay.

Tinh s6 luqng dQng v~t cfin lAymdu trong m6i CO' s(r chan nuoi (s6 trung
binh) t~i khoan 4 m\lC nay b~ng cach lAyY chia cho X.

4. L\fa chQn ngdu nhien s6 luqng gia suc, gia c~m trong m6i CO' s(r chan
nuoi cho dSn khi du s6 luqng YIX con dQng v~t. TruOng hgp co sa chan nuoi
khong co du s6 luqng Y/X con dQng v~t, nguoi th\fc hi~n lAy mdu di@uchinh
tang giam cho phu hgp vai thl,!c tS, bao dam lAydu s6 luqng Y con dQng v~t t~i
X co sa chan nuoi.

Xir Iy kSt qua kiSm tra, xet nghi~m thea huang d~n t~i M\lc A va M\lC B e>
cua Ph\ll\lc nay.!. ---1r~

.~-'---..,...__.

,.(
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PhI} luc v
so LU<}NGMAu cAN PHAI LAy

DE PHAT HI~N B~NH, TAc NHAN GAY B~NH THUY SAN
(Ban hanh kern thea Thong tus6 1tf 12016ITT-BNNPTNT

ngay 02thang 6 nam 2016 cua B(j trutrng B(j Nong nghiep va Phdt trien nang than)

S6 IUQ1lgm~u diroc tinh dna thea quy trinh va cong thirc sau:
1.LAy miu ngiu nhien don gian iJ hai giai dogn, gAm:
_Giai doan 1: Lira chon 86 IUQ1lgao eclnphai lAym~u (vi du tai Bang 1).
_ Giai doan 2: Tai m6i ao diroc 19a chon tai Giai doan 1, 19a chon s6

Iuong ca the dQng v~t ecln lAym~u (vi du tai Bang 2).
2. Cong thirc tinh sA IUQ'ngmiu:

Trong do:
_ n: La 86 ao (neu tinh 86 hrong ao), 86 ca the (neu tinh 86 hrong ca the

dQng v~t) ecln lAym~u.
- a: Mire dQtin e~y = 1 - P (p la dQtin e~y 95%);
_ N: La t6ng 86 ao (neu tinh 86 IUQ1lgao), t6ng 86 ca the (neu tinh s6

1irong ca the dQng vat).
- D: La s6 ao, 86 ca the dQng v~t co the bi benh, D = Se x P x N

Trong do:
+ Se: DQnhay cua phuong phap xet nghi~m.
+ P: Mue dQ luu himh b~nh, tae nhful gay b~nh;_p~
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PhD IDc VIa. .
MAU BON BANG KY

CHUNG NHAN CO Sa AN ToAN DICH BENH BONG VAT. . . . .
(Ban hanh kern thea Thang tus6 ,lit 12016ITT-BNNPTNT

ngay tJl thimgu nam 2016 ella B9 trucmg B9 Nang nghiep va Phdt trien nang than)

CONG HoA xX HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
BQc I~p - Tl}' do - H~nh plnic

.................. , ngay thdng ndm .., .....

BONDANGKY
CHUNG NHAN CO Sa AN ToAN DICH BENH DONG VAT. . . . .

Kinh giri: (CO'quan thu y)

1. Ten CO' sO' : .
Dia chi: .
Di~n thoai: Fax: Email: ..

2. Ten ch ii CO' sO': .
1:\' hi h ' ,v!a CIt irongtru: .
Di~n thoai: Fax: Email: ..

3. Bang ky clnrng nh~n: o L§.n d§.uo cfip Iaio cfip d6i
Ly do khac: ..

( hi h:Z'd ;:1':.,. , h C': ;:1:'g l C,¥t e y 0 aot val truong op ap aot: .

o Danh gia lai
DB6 sung

................................................................................................ )
4. Loai hinh hoat dQng: 0 San xufit giong 0Nu6i thtrong pham 0 Lam
canh
5. Thi truong tieD thu: 0NQi dia 0 xufit khAu 0 cs nQi dia, xufit khau
6 C .,...... k' hu h" t' .....1:. ,. b" h• 0' SO' nang y c ung n ~n an oan uOi VO'l en .
tren d6i tirong ..
7. H8 SO' dang ky g8m: (Li?t ke thanh phdn h6 sa theo quy dinh).

NgU'iri HIm dO'n
(kY ten, dong ddu) (*)

(*) Ghi ro h9 ten, dong ddu (d6i wyi co sa co sir dl,mgddu)



Phy luc Vlb

MAU VAN BAN DE NGHI CHUNG NHAN CO SO AN ToAN DICH
B:¢NH DONG V~ T TREN C~N D61 vor CO SO CHAN NUOI CAP xA

(Ban hanh kern thea Thang tu s6 49 12016ITT-BNNPTNT
ngay ()2/hdng6 nam 2016 cua Bf) truimg Bf)Nang nghiep va Phat triin nang than)

iN BANNIlANDAN
xAlPHUONGffIq TAAN...

CQNG HOA xA HQI cnuNGHiA ~T NAM
Di}c l~p - Tl}' do - H~nh phiic

S6: .
V/v dang ky chirng nhan co sa an
toan dich benh d(>ngv~t tren can

, h ' ..,.......... , ngay tang nam .

Kinh giri: (Ten CO' quan thu y)

Thuc hien quy dinh tai Thong tu s6 12016/TT-BNNPTNT ngay
thang nam 2016 cua BQ tnnrng BQNong nghiep va Phat trien nong then quy
dinh vS vung, co sa an toan dich benh dong v~t, -Oy ban nhan dan
xa/phuOng/thi tr~n dS nghi (ten CO'quan thu y) xet duyet h6 sa dang
ky va c~p/c~p l~i/c~p d6i Gi~y chirng nhan co sa an toan dich benh dong vat
tren can,

Thong tin lien lac:

HQ va ten:

Chirc vu:

Dia chi:

Di~n thoai:

Kern thea la ./.

(Truong hop c~p d6i phai ghi ra ly do)

Nui nh~n:
- Nhu tren;
- UBND huy~n (d~ bao cao);

TM. UY BAN NHAN DAN /'l~. tJ'---". (2/'
CHU TI CH (9'\Jv ../. ~ ..../

..................., Ky ten, dong ddu
- Luu: .



Phy. ly.c VIc

MAu VAN BANBE NGHI CHUNG NHAN
vUNG AN ToAN DICH BENH DONG VAT TREN CAN. . .. .

(Ban hanh kern thea Thang tu s6 ~If 12016ITT-BNNPTNT
ngay I1lthimg 6nam 2016 cua B9 truong B9 Nang nghiep va Phdt triJn nang than)

CONG HOA XX HOI canNGHiA VIET NAM. . .
flQc l~p - TV do - H~nh phuc

uv BAN NIlAN DAN .......

S5: ..
VIv dang ky clurng nhan vung an
toan dich benh dQng v~t tren can

, th ' Y.......... , ngay ... ang ... narn .....

Kinh gjri: C\lC Thu y.

Thirc hien quy dinh tai Thong tu s6 12016/TT-BNNPTNT ngay
thang nam 2016 cua BQ tnrong BQNong nghiep va Phat trien nong thon quy
dinh vS vung, co sa an toan dich benh dQng V?t, Uy ban nhan dan huyen/tinh
. . . . . . . . ... dS nghi C\lC Thu y xet duyet h6 sa dang ky va cliplclip lai/clip d6i
Giay chimg nhan vung an toan dich benh dQng V?t tren can.

Thong tin lien lac:
HQ va ten:
Clnrc vu:

Dia chi:

Dien thoai:
Kern thea la:

........................................................ ,
- j.

(Truong hQP clip d6i phai ghi ro ly do)

Nui nh~n:
- Nhu tren;
- UBND cfip tren ho~c BQNN &PTNT (d~
bao cao);
- S6 NN&PTNT;
- Chi C\lC Thu y;
- Luu: ........

TM. UY BAN NHAN DAN e.
CRU TICR '1J~n;~~

Ky ten, dong ddu



PhD IDe Vld. .
MAu VAN BANDENGHI CHUNG NHAN. .

VUNG AN TOAN DICH BENH DONG VAT THUY SAN
(Ban hann kern thea Thang t~s6 ~L.( 12016iTT-BNNPTNT

ngay 02 thang 6 nam 2016 ella B9 tnr(mg B9 Nang nghiep va Phat trien nang than)

Ten vimgnuoi tr8ng thuy san eQNG HOA xA HQI em) NGHiA~T NAM
Dvc IQp- TV do - H{lnh phuc

sf>: .
VIv dang ky chirng nhan vung an
toan dich benh d<)ngv~t thuy san

, h ' ~.......... , ngay ... tang ... narn .....

Kinh giri: Cue Thu y.

Thuc hien quy dinh tai Thong tu s6 f2016/TT-BNNPTNT ngay
thang nam 2016 cua BQ tnrong BQNong nghiep va Phat trien nong thon quy
dinh v8 vung, co So' an toan dich benh dQng v~t, Dai dien vung nuoi trong thuy
san (ghi ten vung nu6i) kinh d8 nghi C\lC Thu y xet duyet h6 sa
dang ky va cfip/cfip ll;li/cfipd6i Giay chirng nhan vung an toan dich benh dQng
v~t thuy san.

Thong tin lien lac:
HQ va ten:
Chirc vu:
Dia chi:

Dien thoai:
Kern theo la:
........................... '.' ,

- f.

NO'inh~n:
- Nhu tren;
- UBNDhuy~n (d~ b/c);
- Chi C\lC Thu y (d~ b/c);
- UBND cac xii lien quan (d~ h/c);
- LU'U: ........

, "
TM. VUNG NUOI (y'tv-_,J)



Phu luc VII. .
MAU BAo cAo DIEU KI¥N

CO SOAN ToAN DICH BENH DONG VAT THUY sAN. . . .
(Ban hann kern thea Thong tus6 4112016ITT-BNNPTNT,

ngay~L thang 0 ndm 2016 cua Bf) truang Bf)Nang nghiep va Phdt trien nang thon)

CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
DQc I~p - TV do - H~nh phuc

, h ' '".......... , ngay ,. tang , nam .

BAo cAo DIEU KIEN
CO SOAN ToAN DICH BENH DONG VAT THUY sAN. . . .

K ' h ,.In gUI: ········· .

1.Vi tri CO' SO':
- Cac khu V\lC xung quanh .
- H~thongbao quanh co sa: co 0 Khong 0; ngan each voi co sa

xung quanh bang .

-Nguonmroc: Ngot 0 M~n0

V· tri tho- 1 fl glao ong: .
- H~ thong dien: .

2. Di~u kien CO' sO-san xu§t.
2.1. Di~n tich co sa (ghi chi ti8t tung hang muc): - : --
2.2. Dieu kien co sa ha tftng ..
2.2.1. So d6 b6 tri rn~tb&ng(ban ve kern theo)
H~ thong b8 trong khu V\lC co mai che:
2.2.2. H~ thong ao va cfipthoat mroc

- H~ thong ao b8
- H~ thong cfip thoat mroc

- Khu V\lC xu ly
2.3. Trang thi~t bi phuc vu san xufit
2.4. Thirc trang san xufit
2.4.1. Thuc hien v~ sinh tieu dQckhir trung d6i voi:

Co 0 Khong 0

CoD Khong 0
CoD Khong 0
CoD Khong 0 ~/~~vU://-

-_//
6~/~

VII



- H~ thong ao, bS: Khong0 CoD
,

- Thiet bi, dung cu: Khong 0 CoD

- Nguon mroc: Khong 0 CoD

-Xu ly thuy san chet: Khong 0 CoD

-v~sinh ca nhan: Khong 0 CoD

2.4.2. Bien phap phong benh

Loai hoa chftt: ..

Loai hoa chftt: .
. he . h:'LO~l oa cat: ..

Loai hoa chat: ..

-Xu ly khi cai tao ao, bS: Khong 0 Co 0
Loai hoa chftt: ..

- Thay mroc dinh ky: Khong 0 Co 0
_Dinh dirong: Khong0 Co 0 NSu co, ghi ra
Loai gi: .

_V~sinh ao/be: Khong0 Co 0 NSu co, ghi ra
Loai hoa chftt: .

2.4.3.Tinh hinh su dung cac loai hoa chat, khang sinh:

- Khang sinh Khong 0 Co 0 NSu co, ghi ro

Loai gi: .

- Diet khuan dinh ky Khong 0 Co 0 NSu co, ghi ro

Loai hoa chftt: .

- Bon vi sinh dinh ky Khong 0 Co 0 NSu co, ghi ro

Loai gi: : ..

2.5. H6 sa ghi chep
2.5.l. Ghi chep thea doi s61uQllg thuy san b6 me nhap, xuat

Ghi chep thea doi so hrong thuy san giong xuftt

Ghi chep qua trinh nuoi, cham soc thuy san

2.5.2. Ghi cheptinh hinh dich b~nh t~i cO'sa: Khong 0 Co 0 Ly do:

C ' , h'" b" h ' kh' h h' . . h . kh" ?o xet ng l~m yn truO'c 1 cot uy san sm san ong ..
xet:,. " ." " '? .Neu co xet nghl~m b~nh gl. DO'n v!

h·" ?ng l~m ..

N :. h' h'" , t' h" "b"nh . l' nh th:' , ?eu p at l~n co ac n an gay ~ ,XU Y U e nao .
Chti cO's(r

(kY ten, dong ddu) (*)

t) Ghi ro h9 ten, dong ddu (dJi wyi ca s(Jco Stf d¥ng ddu)

VII



Phu lyc VIlla

MAu BIEN BAN KIEM TRA, DANH GIA
CO Sa SAN XUAT THUY SAN GIONG AN ToAN DICH B:¢NH

(Ban hanh kern thea Thong tus6 41J 12016ITT-BNNPTNT
ngay~Lthcmg 6 nam 2016 cua B9 trutrng B9 Nong nghiep va Phdt trien nong thon)

(Ten CO' quan ki~m tra) CQNG HOA xX HQI CHU NGHiA VI~T NAM
DQcl~p - TV do - H~nh phuc

, h ' ~............. , ngay ....... tang .... narn .....

BIEN BAN
KIEM TRA, DANH GIA CO Sa SAN XUAT THUY SAN GIONG

AN ToAN DICH BENH. .

I. THONG TIN CHUNG
1. Ngay ki~m tra: .
2. Ten CO' sO-ki@mtra: .
- Dia chi: .
- Di~n thoai: Fax: Email: .
_Ten va s6 giAydang ky kinh doanh/giay phep d§.utu/Quyet dinh thanh l~p: ..
................................................ .
T'" :. ' :.en co quan cap: Ngay cap: .
N ' . d . dien ci . Ch'- gUO'l I;lI l~n cua cO'sa: uc V\l: ..

MN:' • (:. ')- a so co sa neu co : ..
3. Bja di@mkiim tra:
- Dia chi: .
- Di~n thoai: :.Fax: Email: ~; , .
4. Thanh ph§n Doan ki~m tra: Chirc vu: ..
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1

................................................................................................................................................

........................................................................................ .
5. BAi tU'Q'ngsan xuit: ..
........................................................................................ .
II. NHOM CHi TIEU DANH GIA

K~t ( ua kiem tra, phan loai Di~n giai cac
Mu-c16i 16i,hanh

STT NQidung cAndanh gia B\lt
dQng va thM

Nh~ N~ng Nghiem gian khic
trnng phuc

I Nh6m cac tieu chi v~ dia diem va dang ky san xuftt, kinh doanh

/'
./

VIII



Dia diem cua co sa san xuat thuy
1 san giong, dang ky san xugt, kinh [ ] [ ]

doanh
II Nh6m cac tieu chi v~ ghi chep, h6 SO' cho tung 10san xuit

Ghi chep ve sir dung thuy san
2 giong be,me, qua trinh sinh san [ ] [ ] [ ]

gi5ng
Ghi chep ve cac Ian thu m~u xet

3 nghiem benh dinh ky, dQtxuat , [ ] [ ] [ ] [ ]
k~t qua xet nghiem
Bien phap da xu ly khi xay ra

4 dich benh, k~t <;Iuaxu !y, xac nhan [ ] [ ] [ ] [ ]
cua co quan tham quyen
Nguon gee, xuat xu, ket qua kiem

5 dich, xet nghiem benh thea quy [ ] [ ] [ ]
dinh

III Nh6m cac tieu chi v~ ngU'iri tr,!c ti~p tham gia san xuit, CO' sO'h~ tAng va
trang thi~t bi

6 Trinh dQ nhan vien ky thuat [ ] [ ]

7 Khu each ly thea d5i sire khoe [ ] [ ] [ ]giong .thuy san moi nhap vS
H~ thong xu ly mroc cap nhu ao
chua, ao l~ng, h~ th5ng 19Cmroc .
~a h~ thong b~ de, b~ uang nuoi [ ] [ ]8 au ,tttin¥ va nu~i thuc an kem [ ]
phieu ket qua kiem tra lUll hanh
b~nh trong moi truang nu6c.
Bi~n phap ng~n ch~n cac loid

9 dl}ng v~t xam nh~p, khong ra ri [ ] [ ]nu&c tir nO'inuoi giu ra ngoai va
nguqc l~i

10 H~ thong xu ly nu&ctheli [ ] [ ] [ 1
Kho nguyen v~t tu, d\mg C1,lva

11 trang thi~t hi ~h1,lcV1,lsan xugt, [ ] [ ] [ ]
kinh doanh giong thuy san

IV Nh6m cac tieu chi v~ chit IU'O'Dgngu6n nU'O'ccip va nU'O'cthai
12 Chat luqng nu&cnguon nu&ccap [ ] [ ] [ ]
13 Chat luqng nu&cthai [ ] [ 1 [ ]
V Nh6m cac tieu chi v~ lao dQngva ve sinh, khfr trimg
14 Trang bi bao hI}lao dQng r 1 [ ]
15 Khu v~ sinh cho cong nhan [ ] TI
16 Thu gom xu}y rac thai va v~ sinh [ ] [ ]

cO'sa san xuat
Cac nQiquy, quy trinh v~ sinh, xu

17 Iy dich b~nh, quy dinh khu [ ] [ ] [ ]
trung ...
Tong sa chi tieu 17 11 15 4

sa chi tieu danh gia th,!c t~ ....
sa chi tieu khong d\lt ... ... ...

I/l/i 2



III. DANH GIA KIEN THUC VE NH~N BIET, XU LY DICH B~NH

,& 2' J. ,? ')" A , ,

IV. LAY MAU (neu co) VA CHI DINH CHI TIEU PHAN TICH (kern thea Bien ban lay
rn!u)

1.Thong tin v~ miu lAy (loai rn!u, sf>hrong rn!u; tinh trang bao g6i, bao quan rn!u, ..)

..........................................................................................................................................

2. Chi djnh chi ticu phan tieh:

..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
V. Y KIEN CVA DoAN KIEM TRA
1.Nh~n xct ella doan ki~m tra:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
2 D l. J.t J. I' ? .. e xua xep O~ll cooso': .

VI. Y KIEN CVA D~I DI~N CO SO

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

D~I DI~N CO SO DUQC KIEM TRA
(ky, ghi ro ho ten, dong ddu)

TRUONG DoAN KIEM TRA
(Ky, ghi ro ho ten)

=Hurmg din x~p lotli theo nh6m chi tieu danh gia,

K~t qua danh gia Mu-e lai
D,t Nh~ N~ng Nghiem trong

f)~t >9 :::;6 :::;2 0
. Khong dat - - - ~ 1
Khong dat - - >2 0

Hoac dat y~u cAu khi: mire 16i Nhe: :::;30%,Nang < 10% t6ng sf>chi tieu danh gia thuc tS va /4~J~~;
khong c6 loi nghiern trong, y~

VIII



Phu luc VIIIb. .
MAu BIEN BAN KIEM TRA, DANH GIA

co sa NUOI THUY SAN THUONG PHAM AN ToAN DICH BENH. .
(Ban hann kern thea Thong tu s6 41; 12016ITT-BNNPTNT

ngay~;' thang6 nam 2016 cua B(J truang B(JNang nghiep va Phdt triin nang than)

(Ten Coo quan Thti y) CONG HOA xl HOI CHU NGHiA VI.¢T NAM
DQc I~p - TV do - H~nh phuc

•••••••••• j ngay ... thdng ... nam .....

BIEN BAN
KIEM TRA, DANH GIA CO Sa NUOI TRONG THUY SAN THUONG PHAM

AN ToAN DICH B:E:NH

I.THONG TIN CHUNG
1. Ngay ki~m tra: .
2. Ten co sO-ki~m tra: , ..
- Dia chi: .
- Di~n thoai: Fax: Email: .
- Ten va s5 giAy dang ky kinh doanh/giay phep diu tir/Quyet dinh thanh l~p: ..
............................................................................................. .
T'" /.. " :..en cO'quan cap: Ngay cap: .
N ,. d . dien cr , Ch'- gUO'I ~I I~n cua cO'sa: uc V\l: .
M- ~ , (:. ')- a so cO'sa neu co : ..

3. Bja diim Id~m tra:
- Dia chi: .
- Dien thoai: Fax: Email: ..
4. Thanh phin Doan ki~m tra: Chirc vu: ; .
........................................................................................ .
........................................................................................ .
........................................................................................ .
5 n,(· t "'. die ti h ". H'nh ht ".• vOl U'Q'Ilg nuor: ; ien IC nuoi: ; I t uc nuoi:

II. NHOM CHi TIEU nANH GIA

Ph" 1 B·;l x k·;l t • "'." h' •an . leu mau rem ra Co' So' nuoi trong t uy san

K~t qua Idem tra danh gia Di~n giai cac

TT NQi dung eAn danh gia
Mli'e I6i I6i, hanh dQng

D~t
Nh~ Ni)ng

Nghiem va thM gian
trC}ng khdc ph\lC

I Nh6m cac tieu chi v~ h8 So' quan Iy ciia Co' sO-nuoi

1
Ohi nh~t ky nuoi; Luu gift cac chung tir [ ] [ ]
lien quan

VIIi 4-



Kit qua ki~m tra danh gia Di~n giai cac

TT NQi dung cAn danh gia
Mtfc lai lBi, hanh dQng

D~t Nghiem va thai gian
Nh~ N~ng trong kh~c phuc

Ghi chep ve cac Ian thu m§.u xet
2 nghiem benh dinh ky, dQt xuat, k~t qua [ ] [ ] [ ]

xet nghiem.
Bien phap da: xu ly khi xay ra dich

3 benh, k~t qua xu ly, xae nhan cua co [ ] [ ] [ ]
quan tham quyen.

II Nhem cac tieu chi v~ dja diem, co sO-h~ tAng va cong trinh phu trQ"

4
Dia diem cua co sa nuoi, bien phap [ ] [ ]
ngan chan dQng v~t ra vim co sa

5
Doi voi ao nuoi, ngan chan ro ri nuoc [ ] [ ] [ ]
tir noi nuoi ra moi tnrong va nguoc lai
H~ thong xu ly mroc cap, ket qua kiern

6 tra hru hanh benh trong moi tnrong [ ] [ ]
mroc

7 H~ thong cap va thoat mroc [ ] [ ]
8 Khu xu ly bun thai [ ] [ ]

9
Khu xu ly rac thai va dQng v~t thuy san [ ] [ ] [ ]
eh~t

10 Kho chua [ ] [ ] [ ]
11 Quy dinh ve nha v~ sinh [ ] [ ] [ ]
II Nhom cac tieu chi v~ may moc, d\lDg C1,l chuyen dung

12
Thiet bi dung trong nuoi trong thuy [ ] [ ] [ ]
san: May S\lCkhi, qUl,\tnuac, bam nuac
D\lng C\l (vqt vat ban, thuyen, thau

13
nh\la, xo nhva) chuyen dung trong qua [ ] [ ]
trinh san xudt (chi ap d\lng vai co sa
nuoi tom)

IV Nhom cac tieu chi v@cong tac quan ly ho~t dQng nuoi t~i cO'sO-
14 Cai tl,\Oao [ ] [ ]

15
SU d\lng con giong: ket qua kiem dich, [ ] [ ] [ ]
xet nghi~m b~nh theo quy dinh

16
SU d\lng thuc an va chat bo sung thuc [ ] [ ] [ ]
an

17 SU d\lng thuoc thu y thuy sim [ ] [ ] [ ] [ ]
Su d\lng hoa chat, che pham sinh hQc,

18 san phAm xu ly va cai tl,\Omoi truang [ ] [ ]
trong nuoi tr6ng thuy san

19
Phong thu nghi~m duqc chi dinh (ho~e [ ] [ ]
hqp d6ng vai PTN)

20 Cong tac quan ly ao nuoi [ ] [ ] [ ]
21 Quy dinh ve baa hQ lao d(>ng [ ] [ ] [ ]

ViiI



K~t qua ki~m tra danh gia Di~n giai cac

NQi dung dn danh gia Mu'c 16i 16i, hanh dQngTT
D~t Nghiem va tho'i gian

Nh~ N~ng trong kh~c phuc
Tong so chi tieu 21 9 20 5Sa chi tieu danh gia th\fc t~ ....
sa chi tieu khong d~t " , ... " .

III. DANHGIA KIEN THUC VE NH~N BIET, xi) LV DICH B~NH
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
IV. LAy MAu (n~u co) vA cat DINH CHi TIEU PHAN rtcn (kem theo Bien ban
laymiu)
1 Thf . " lit II. (I . lit I. I lit tl h t b ,. b? ? lit ). ong tID ve mau ay O~l mau; so lfCfDgmau; ID rang ao goi, ao quan mau ... :
.................................................................................................................................

2. Chi djnh chi tieu phan tich:

.................................................................................................................................
V. Y KIEN CVA DoAN KIEM TRA

1.Nh,n xet ciia do an ki~m tra:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2 D" I.t I. I' ?• e xua xep ogr cooso:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
VI. V KIEN CVA D~I DI~N CO Sa
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

... ..., ngay thang nam .....
D~I DI~N co sa DUQC KIEM TRA
(Ky ten, ghi ro ho ten, dong ddu-niu co)

...... , ngay thdng nam .....
TRUONG DoAN KIEM TRA

(Ky, ghi ro ho ten)

=Hiroug din x~p loal theo nh6m chi tieu danh gia

K~t qua danh gia
Mu-c I6i

D~t Nh~ N~ng Nghiem trong
f)~t >12 -:::7 -:::2 0

Khong d~t - - - ~ 1
Khong dat - - >2 0

Hoac d~t yeu d.u khi: mire 16i Nhy: -:::30%,N~ng < 10% t6ng s6 chi tieu dclnh gia th\Ic t~ va ~~
khong co 16i nghiem trQng. ~/

Viti



Phu Iyc VIIlc

MAU BIEN BAN KIEM TRA, DANH GIA
VUNG AN ToAN DICH B:¢NH DONG V~ T THUY SAN

(Ban hann kern thea Thong tu s6 1/j 12016ITT-BNNPTNr:
ngay ~lthang6 nam 2016 cua B(j truang B(jNang nghi?p va Phdt trien nang than)

BO NaNG NGHIBP
vA pRAT TRIENNaNG THaN

CVCTHUY

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA Vl¢T NAM
DQC I~p- Tv do - H\}nh phuc

, h ' ~.......... , ngay ... tang ... narn

BIENB.AN
KIEM TRA, BANH GIA VUNG NUOI TRONG THUY sAN AN TOA.NDICH B~NH

I. THONG TIN CHUNG
1. Ngay ki~m tra: .
2. Vung ki~m tra: .
- £)ia chi: .
- £)~idien lien h~: .
- £)i~nthoai: Fax: Email: .
............................................................... .

, ,TA AN' Aen cO'quan cap: gay cap: .
- S6 cO'sa trong vung Tong dien tich .
-So d6 b6 tri m~t bang cac co sa trong vung
4. Thanh phin Doan ki~m tra: Chirc vu: .
........................................................................................ .
........................................................................................ .
........................................................................................ .
5 n,(' t A.• vOl U'Q'ngnuOl: .

II.NHOM CHi TIEU BANH GIA
Phan 1. Bi~u miu ki~m tra vung nufti tr6ng thuy san

Hinh thirc nuoi:

Kit qua kiem tra danh gia Di~n giai cac

TT NQidung dn danh gia
Mu-c 16i I6i, hanh dQng

B~t
Nh~ N~ng

Nghiem va thOi gian
trong khiic phuc

I Nh6m cac tieu chi v~ h6 so quan Iy
Ghi nh~t ky nuoi thea mdu thong nhat

1 trong vung; Luu gift cac chung tir lien [ ] [ ]
quan (t~i cO'sa)

2 Ghi chep, Tong hQ'Pcae Ian thu mdu [ ] [ ] [ ]

7



K~t qua Idem tra danh gia Di~n giai cac

TT NQi dung cin danh gia
Muc 16i 16i, hanh dQng

D\lt Nghiem va thiri gian
Nh~ N~ng trong khllc phuc

xet nghiem benh dinh ky, dQt xuat, ket
qua xet nghiem cua vung
Bien phap dll xu ly khi xay ra dich

3 benh, kSt qua xu ly, xac nhan cua co [ ] [ ] [ ]
quan tham quyen trong vung

II Nh6m cac tieu chi v~ dja diem, coosir h\l ting va cong trinh phu trC}'

4
Cac quy dinh ve bien phap ngan chan [ ] [ ] [ ]
dQngV?t ra vao vung, tirng co sa
H~ thong xu ly mroc dip, ket qua kiem

5 tra luu hanh benh trong moi tnrong [ ] [ ]
nuac

6
H~ thong cap va thoat mroc rieng va

[ ] [ ]
chung cua vung

7
Khu xu ly rae thai va dQng V?t thuy san [ ] [ ]
ch~t

8 Quy dinh ve v~ sinh chung trong vung [ ] [ ]

III
Nh6m cac tieu chi v~ cong tac quan ly hO\lt dQng nuoi t\li coo
s(yJvimg

9 Cili t~o kenh cap thoat nuac chung [ ] [ ]
Quan ly, su d\lng chung/rieng nguon [ ]

10 g6e con gi6ng: kSt qua kiSm dich, xet [ ] [ ] [ ]
nghi~m b~nh thea quy dinh

11
Quan ly, su d\lng chung/rieng nguon [ ] [ ] [ ]
g6e thuc an va ch~t b6 sung thuc an

12 SU d\lng thuoc thu y thuy san [ ] [ ]
Quan ly, su d\lng chung/rieng nguon

13
g6c hoa ch~t, chS phAm sinh hQc, san

[ ] [ ]
ph~m xu ly va cai t~o moi trucmg trong
nuoi tr6ng thuy san

14
PhOng thu nghi~m duQ'c chi dinh (ho~c [ ] [ ]
hQ'Pd6ng vai PTN)

15 C6ng tac quan ly ao/vimg nuoi [ ] [ ] [ ]

16
Quy dinh ve to chuc, v?n hanh trong [ ] [ ] [ ]
vung
Tong sa chi tieu 16 5 15 4

sA chi tieu danh gia thl1c t~ ....
sA chi tieu khong d\lt ... I ... I ...

(TrU'irnghpp danh gia t{li timg co sii: su-d{lng bi€u mi.u VIIIb)



III. DANH GIA XULY DICH B~NH xxv RA TRONG VUNG

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
.x. 2' J.. "., ? '" A ,

IV. LAY MAD (neu eo) VA CHI DINH CHI TIED PHAN TICH (kem thea Bien ban
lay maul
1 Th A • ). X II. (I . x I. I x tl h t b "b • • x ). ong tin ve mau ay 0\11mau; so U'Q11gmau; 10 r\lng ao gor, ao quan mau ... :
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
2. Chi djnh chi tieu ph an tieh:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
V. Y KIEN CVA DoAN KIEM TRA
1.Nh,n xet eiia doan ki~m tra:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2 D " I.t I. I . ,. e xua xep 0\11vung:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.. .
VI. Y KIEN CVA D~I DI~N VUNG
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

... ..., ngay thdng nam .....
D~I DI~N VUNG DU<}C KIEM TRA
(Ky ten, ghi ro ho ten, dong ddu-niu co)

...... , ngay thdng nam .....
TRUONG DoAN KIEM TRA

(Ky, ghi ro ho ten)

*HU'O'ngdin x~p loai theo nh6m chi tieu danh gia

K~t qua danh gia Mu-e lai
D\lt Nh~ N,ng Nghiem trong

D~t >9 ~5 ~2 0
Khong dat - - - ~ 1
Khong dat - - >2 0

Hoac dat yeu cAu khi: mire Ifli Nhe: ~30%, Nang < 10% t6ng s5 chi tieu danh gia thirc tS va. r:-
khong co Ifli nghiem trong. ~/

:J



PhulucIX. .
MAU NHAT KY AO NUOI

(Ban hanh.kem thea Thong tU's6 ./lit 12016ITT-BNNPTNT,
ngaytll thdng 6 nam 2016 cua B(j truong B(jNang nghiep va Phat trien nang than)

NH~T KY AO NUOI
s:SO: .

THONG TIN CHUNG

T" h· . ".en c u co sa nUOI: ..

f)''' h .ien t 0~11•....••...•.....•...........................•.........•.................................

. hi . .. J... :.. An/J.. - h " .Dia C I (ghi ChIbet den tho ap, xa, uyen, tinh): .

TQa dQGPS: Toa dQX Toa dQY .
,

M-" .a so co sa: .
Ma ao/be: .

Dien tich ao/dam/vuong: (ha).

Ao co duong mroc vao va thoat mroc chung hay rieng biet

(Danh dau vao 0 ben): DChung DRieng
Ao nuoi da duoc: Phoi day trong bao nhieu ngay truce khi tha? Ngay

Thoi "'/N'"I gran nuoi len vu: .

Ngay thu hoach: T6ng san IUQ1lgthu hoach: .

Ten co salcong ty thu mua: ~/
\;v'-/........",/

~, ~/'/
/

/

1)( /



so THEO DOl AOIBE NUOI so .
(Trang nay va trang tiip theo dong thanh 01 m(lt ili ghi chep, mai quyin co 1

trang nay va trang tiip theo)

Ao s6 (rna ao): ..
,

Ma so nhan dien: .

D'~ , h 2ien tic : m Chieu sau muc mroc: m Tu6i ao nuoi: ...... nam

Loai tha: Can bQ hoac t6 phu trach ky thuat: .

TQa dQGPS: Kinh dQ...... Vi dQ: .

XU LY AO NUOI TRUOC KHI THA (CHUAN BI AO):
TT NQidung Ten san phfim LUQ11gsir Ghi chu

dung (kg)
1 Thu6c, hoa chit di~t Diet tap:

tap, khfr trung trurrc
khi nufii

Khir trung:

2 Chi tieu moi truong Chi tieu do Gin tri do Thili gian do
trurrc khi tha nuoi DQm~n

DQ kiem
pH Sang chien
DQ trong
Oxy hoa tan Sang chien
......

.
THONG TIN GIONG:

Mi s610 T A. S6luQ11g GHiy chirng
Ngaytha Nha cung c§p

UOI gi6ng thi nh~n ki~m djch.1.. .1..grong glOng (con) I..so

. hi :...:..Dia c 1nha cung cap giong: .
I:'\ .:.. .J... , ,,·A·van vt cap gray chung nhan kiem dich: .

Giong ducc xet nghiem benh: .

THONG TIN THUC AN

Lo~.ithuc Tong s6 Ngay nh~p kho Ngay bAt ddu Ngay sir dyng cuAi
Hang thuc an an (tuai hrvng cua (ngay/thang/nam)

TT (ten cong ty) s6ng, thuc an 10thuc an
sir dyng cimg cua 10thtfc an

vien) (kg) (ngay/thang/nam) (ngay/tMng/ nam)

~
'hi)

1)<



? I-
Ngay nh~p kho Ngay bit dAu Ngay sir dung cuBiLoai thirc Tong so

Hang thirc an an (tuoi hl'Q'ng cua (ngay/thang/nam)
sir dl}ng cimg ciia 10 thuc anTT (ten cong ty) song, thirc an 10 thirc an (ngay/thang/nam) (ngay/thang/ nam)vien) (I{gl

..2

,_;J'_



s6THEon6IHANGNGAy

(Trang nay va trang tiip theo dong thiinh' 01 m(lt di ghi chep)

THucAN CO- thuy SBIU'Q11g

Ngay/ CO- Ma 16 KhBi
san hi~n thuy san

t\Ii .I- Diu hi~u bit thuongthang thtrc thire an luong
chet quan

(16 thirc (con/kg) sat dU'Q'can an) (kg) (con)

,

Tang trang

Luy k~
.x-:

IX



THUDC vA HOA cHAT CHi TIEU MDI TRUONG
Muc dicb sir Oxy

Ten tbu8c Li~u dung (dieu DQ DQ pH boa NH3 H2S
dung tri, diet m~n ki~m tan (mg/I) (mg/I) .....

khuan, ..) (mg/I)

IX



PhI}. luc X

MAU GIAy CHUNG NHAN VUNG, CO SO AN ToAN DICH BENH DONG VAT
(Ban hanh kem theo Thong tu s6 }If /2016/TT-BNNPTNT ngay tlZ- tfuingcS" niim 20j6 cua B~ truang

Bf)Niing nghiep va Phdt trien nong thon)

CQNG HOA :xA HQI can NGHiA VI.¢T NAM
DQcl~p - Tl}'do - Hanh phuc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

BQ NONG NGHI.¢P VA PHA.T TRIEN NONG THON
MINISTRY OFAGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

CVC THU Y VI.¢T NAM
DEPARTMENT OFANIMAL HEALTH OF VIETNAM

CHUNG NH.~N
THIS IS TO CERTIFY THAT

GIAy CHUNG NH~N AN TOAN DICH B.¢NH DQNG V~ T
CERTIFICATE OFDISEASE FREE STATUS FOR ESTABLISHMENT/ZONE

Co s&/vung:
The establishment/zone:
Dia chi:
Address:
Duoc chirng nhan an toan dich benh df>i voi benh:
In recognition of thefree status in regard to thefollowing disease(s):

sf> (No.): ITY-ATDB
Gi~y chirng nhan nay co gia tri dSn .
This certificate is valid to ..

, th ' ~........, ngay...... ang ....... nam ...
CVCTRUONG
Director General



Phu luc XI

MAU GIA.y CHUNG NHAN CO sa AN ToAN DICH BENH DONG VAT. . . . .
(Ban hanh kernthea Thong tu s6 //'1 12016ITT-BNNPTNT ngay tJahang 6nam 2016 ella B(Jtruang

B(JNang nghiep va Phdt trien nang than)

Logo ciia Chi C\lC Thu Y
CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI¥T NAM

DQcl~p - T" do - Hanh phuc

S6: ITY-ATDB

, h ' ~.......... , ngay tang narn f'--
L ~I-'-j--/

CHI CVC TRUONG ~----.

s6NONG NGHItp vA PHAT TRIEN NONG THON
CHI CVC THU Y .

GIAy CHUNG NH~N AN ToAN DJCH B¥NH DQNG V~T

CHUNG NH~N

Coso:

Dia chi:

Diroc chung nhan an toan dich benh d6i voi cac benh:

G ·f.. h' h" , ,., t . df..ray C ung n an nay co gra n en ·····




