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NGHỊ ĐỊNH
Hướng dẫn chi tiết và biện pháp thi hành Luật Chăn nuôi
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn chi tiết và biện pháp thi hành
Luật Chăn nuôi.
…..
Điều 12. Thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh
1. Tiêu chí đối với một số loại vật nuôi ở giai đoạn con non được sử dụng
thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh để phòng bệnh được quy định như sau:
a) Lợn con có khối lượng đến 25 kg hoặc từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi;
b) Gà, vịt, ngan, chim cút từ 01 đến 21 ngày tuổi;
c) Thỏ từ sơ sinh đến 30 ngày tuổi;
d) Bê, nghé từ sơ sinh đến 06 tháng tuổi.
2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với trường hợp vật
nuôi sử dụng làm thực phẩm ở giai đoạn con non.
3. Chỉ được sử dụng kháng sinh nhằm mục đích phòng bệnh, trị bệnh
trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gia súc, gia cầm; thức ăn tinh cho gia súc
ăn cỏ.
4. Việc sử dụng kháng sinh trong phòng bệnh đối với vật nuôi được quy
định như sau:
a) Thuốc thú y có chứa kháng sinh thuộc nhóm kháng sinh đặc biệt quan
trọng trong điều trị nhân y theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã
được cấp phép lưu hành với mục đích phòng bệnh đối với vật nuôi được phép
lưu hành và sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020;
b) Thuốc thú y có chứa kháng sinh thuộc nhóm kháng sinh rất quan trọng
trong điều trị nhân y theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã được
cấp phép lưu hành với mục đích phòng bệnh đối với vật nuôi được phép lưu
hành và sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021;
c) Thuốc thú y có chứa kháng sinh thuộc nhóm kháng sinh quan trọng
trong điều trị nhân y theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã được
cấp phép lưu hành với mục đích phòng bệnh đối với vật nuôi được phép lưu

hành và sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022;
d) Thuốc thú y có chứa kháng sinh không thuộc quy định tại điểm a, b và
c khoản này đã được cấp phép lưu hành với mục đích phòng bệnh đối với vật
nuôi được phép lưu hành và sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025;
đ) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm công bố danh
mục thuốc thú y có chứa kháng sinh quy định tại các điểm a, b và c khoản này.
Điều 36. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và
các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NN (3b).
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