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TÓM T�²T 

Ngành ch��n nuôi l�çn �ã Vi�Ët Nam �ÿang ph�§i �ÿ�Õi m�»t v�ßi nhi�Åu r�ëi ro, làm c�§n tr�ã cho s�õ phát tri�Çn c�ëa 
toàn ngành. M�éc �ÿích c�ëa nghiên c�í u này �ÿ�Ïnh d�¥ng các lo�¥i r�ëi ro và rõ các chính sách qu�§n lí r�ëi ro. 
Trên c�k s�ã �ÿi�Åu tra th�õc tr�¥ng r�ëi ro c�ëa 1400 h�Ý ch��n nuôi l�çn t�¥i 7 t�Ính �ÿ�¥i di�Ën cho 7 vùng sinh thái, 
nghiên c�í u �ÿã ch�Í ra r�µng r�ëi ro b�Ënh d�Ïch và r�ëi ro th�Ï tr�m�áng là nh�óng lo�¥i r�ëi ro nghiêm tr�Ñng nh�©t mà 
ng�m�ái ch��n nuôi �ÿang g�»p ph�§i �ã t�©t c�§ các quy mô ch��n nuôi. Bên c�¥nh �ÿó, k�Ãt qu�§ phân tích chính sách 
qu�§n lý r�ëi ro trong ngành ch��n nuôi l�çn c�Êng cho th�©y trong s�Õ 62 v��n b�§n pháp quy, có t�ßi 53 v��n b�§n 
�ÿ�m�çc x�Ãp vào nhóm phòng ch�Õng r�ëi ro, 04 v��n b�§n thu�Ýc nhóm chia s�¿ r�ëi ro, và 6 v��n b�§n thu�Ýc nhóm 
các chính sách �ÿ�m�çc s�ñ d�éng �ÿ�Ç kh�³c ph�éc r�ëi ro. Tuy nhiên h�Ë th�Õng v��n b�§n này v�¯n còn b�Ýc l�Ý hai 
�ÿi�Çm y�Ãu l�ßn là vi�Ëc ban hành chính sách còn ch�±m; và h�Ë th�Õng chính sách còn thi�Ãu và ch�ma �ÿ�×ng b�Ý. 
Trên c�k s�ã phân tích r�ëi ro và các chính sách qu�§n lý r�ëi ro hi�Ën t�¥i, nghiên c�í u �ÿ�Å xu�©t hoàn thi�Ën chính 
sách qu�§n lý r�ëi ro trong ch��n nuôi l�çn theo hai h�m�ßng: i) v�Å dài h�¥n, h�Ë th�Õng chính sách qu�§n lý r�ëi ro 
�ÿáp �í ng các chu�n m�õc qu�Õc t�Ã (Codex); ii) trong ng�³n h�¥n, các v��n b�§n pháp lu�±t c�«n t�±p trung qu�§n lý 
t�Õt r�ëi ro trong phòng d�Ïch và ch�Õng d�Ïch.  

T�ï  khóa: Ch��n nuôi l�çn, chính sách qu�§n lý, r�ëi ro, Vi�Ët Nam. 

Risk and Risk Management Policy in Pig Production in Vietnam  

ABSTRACT 

Pig production industry in Vietnam current risks faced by pig producers are one of the main barriers to 
overall industry's development. Based on the survey results of current risk exposure in 1400 pig producing 
households in 7 provinces representing 7 ecological regions, the research shows that epidemic risks and 
market risks are the most serious risks faced by pig producers across all production scales. In addition, 
analysis of risk management policy in the industry also shows that of 62 legal documents, 53 documents 
are categorized as risk - prevention purpose, 04 documents categorized as risk - sharing purpose and 06 
documents categorized as risk - coping purpose. However, this legal framework still exposes two major 
shortcomings: legal promulgation is slow and the framework is incomplete and not synchronized. Based on 
the analysis of risks exposure and current risk management policy, the research proposes 
recommendations towards improving risk management policy in pig production in two dimensions: i) In 
long term, the risk management system should aim at satisfying international standard (Codex); ii) In short 
term, legal documents need to focus on better risk management in epidemic prevention and treatment.   

Keywords: Pig production, risk management policy, risk, Vietnam 

 

1. �ô�zT V�qN �ô�• 

Ch�·n nuôi l �èn �õ�Ý�èc coi là quan tr �Ñng 
nh�³t trong ngành ch �·n nuôi �æ Vi�Çt Nam, 

�õ�¼c bi�Çt là trên khía c �°nh thu nh �¶p c�Úa 
ng�Ý�äi ch�·n nuôi. Ngoài ra, th �Ìt l �èn l �°i �õ�Ý�èc 
tiêu th�Ü nhi �Ãu nh �³t trong các lo �°i th �Ìt, 
chi �Äm t �åi h �ãn 70% s�®n l �Ý�èng th �Ìt tiêu th �Ü. 
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Vi �Çt Nam c�Ûng �õ�Ý�èc coi là qu�Ôc gia có m�ßc 
tiêu th�Ü th �Ìt l �èn nhi �Ãu nh �³t trong s �Ô các 
n�Ý�åc �ôông Nam Á. M �ßc tiêu th�Ü th�Ìt l �èn �õã 
t�· ng t �Þ 22,3kg/�õ�²u ng�Ý�äi n �·m 2003 lên 
30,7 kg/�õ�²u ng�Ý�äi n �·m 2007 và xu h �Ý�ång 
t�· ng v�µn �õang ti �Äp t�Üc (�ôinh Xuân Tùng, 
2008). Nhu c �²u t�· ng �õã khi �Än cho ch�·n 
nuôi l �èn �æ Vi �Çt Nam có nh �áng thay �õ�Õi và 
ngày càng ch�ßng t�Ï v�Ì th �Ä quan tr �Ñng trong 
ngành ch�· n nuôi. N �·m 1995, s�®n l �Ý�èng th �Ìt 
l �èn �æ Vi �Çt Nam ch �Ê chi �Äm th �ß 14 trên th�Ä 
gi�åi, nh�Ýng �õ�Än n�·m 2009 �õã x�Äp hàng th�ß 
5 th �Ä gi�åi. Các nghiên c �ßu g�²n �õây ch�Ê ra 
r �¸ng ch�·n nuôi l �èn còn là m �×t trong các 
ngành có tác �õ�×ng m�°nh m �À t �åi thu nh �¶p 
và t �°o công �·n vi �Çc làm cho dân c�Ý nông 
thôn, nh �³t là trong b �Ôi c�®nh dân s �Ô t �·ng 
cao, d�µn �õ�Än h�°n ch�Ä �õ�³t dành cho tr�Óng 
tr �Ñt ( �ôinh Xuân Tùng, 2008).  

Tuy nhiên, ngành ch �·n nuôi l �èn �æ Vi �Çt 
Nam hi �Çn nay ph �®i �õ�Ôi m �¼t v �åi r �³t nhi �Ãu 
r �Úi ro, �õ�¼c bi�Çt là các r �Úi ro h�Ç th �Ông, tác 
�õ�×ng lên nhi �Ãu �õ�Ôi t �Ý�èng trong chu�Öi cung 
�ßng th�Ìt. Trong �õi �Ãu ki �Çn các s�®n ph �´m 
qu�®n lý r �Úi ro d �âa vào c�ã ch�Ä th �Ì tr �Ý�äng 
nh�Ý b�®o hi �Åm ch�·n nuôi còn ch �Ýa phát 
tri �Ån thì chính sách qu �®n lý r �Úi ro d �âa vào 
Chính ph �Ú có vai trò h �Ät s�ßc quan tr �Ñng �õ�Ôi 
v�åi s�â phát tri �Ån chung c�Úa toàn ngành. Bài 
vi �Ät này góp ph �²n �õ�Ình d�°ng các lo�°i r �Úi ro và 
làm rõ các chính sách qu �®n lí r �Úi ro hi �Çn có 
trong ngành ch �·n nuôi l �èn �æ Vi �Çt Nam 

2. PH�›�¡ NG PHÁP NGHIÊN C �• U  

Các d�á li�Çu th�ß c�³p là k �Ät qu �® �õi �Ãu tra 
thu th �¶p d�á li�Çu ph �Üc v�Ü �õ�Ã tài c �³p B�× do 
B�× NN&PTNT làm ch �Ú qu�®n n �·m 2009 - 
2010. Quy mô �õi �Ãu tra �õ�Ý�ãc tri �Ån khai trên 
7 t �Ênh �õ�°i di�Çn cho 7 vùng sinh thái. M�Ö i 
t �Ênh ch �Ñn 2 huy �Çn, m�Öi huy �Çn ch�Ñn 2 xã �õ�Å 
�õi �Ãu tra. Dung l �Ý�èng m�µu �õi �Ãu tra bao 
g�Óm 1400 h �× ch�·n nuôi, 70 �õ�ãn v�Ì thu gom, 

42 �õ�ãn v�Ì gi�Ät m �Õ, 7 c�ã s�æ ch�Ä bi �Än, 7 ch�è 
và 14 công ty th �ßc �·n ch�·n nuôi, các v�· n 
b�®n c�Úa Chính ph �Ú và c�Úa B�× NN & PTNT 
v�Ã phát tri �Ån nông nghi �Çp, nông thôn, v �Ã 
các chính sách v�Ã ch�·n nuôi nói chung và 
ch�·n nuôi l �èn nói riêng và nh �áng v�·n b�®n 
có liên quan. 

S�Ô li �Çu �õi �Ãu tra �õ�Ý�èc t�¶p h�èp và phân 

tích theo ph�Ý�ãng pháp �õánh giá nhanh 

nông thôn có s�â tham gia (PRA) nhi�Ãu 

thành ph�² n g�Óm ng�Ý�äi ch�·n nuôi theo các 

quy mô khác nhau, cán b �× �õ�Ìa ph�Ý�ãng, cán 

b�× thú y c �ã s�æ nh�¸m xác �õ�Ình lo �°i r �Úi ro g �¼p 

ph�®i. Ph �Ý�ãng pháp th �Ông kê kinh t �Ä �õ�Ý�èc 

s�à d�Üng nh�¸m làm sáng t �Ï các lo�°i r �Úi ro và 

m�ßc �õ�× thi �Çt h�°i c�Úa các lo�°i r �Úi ro t �åi 

ng�Ý�äi ch�·n nuôi theo các quy mô khác 

nhau. Bên c �°ch �õó, các chính sách c�Úa 

chính ph �Ú liên quan �õ�Än qu�®n lý và gi �®m 

thi �Åu r �Úi ro trong ngành ch �·n nuôi l �èn �õ�Ý�èc 

h�Ç th �Ông hóa và phân tích theo 03 nhóm 

g�Óm i) Các chính sách phòng tránh r �Úi ro; 

ii) Các chính sách chuy �Ån giao r �Úi ro; iii) 

các chính sách �õ�Ôi phó v �åi r �Úi ro. 

3. K �‚ T QU �l  NGHIÊN C �• U  

3.1. R �Úi ro �õ�Ôi v �åi ng �Ý�äi ch �·n nuôi 

M�ßc �õ�× quan tr �Ñng c�Úa m�Öi lo�°i r �Úi ro 

�õ�Ý�èc x�Äp h�°ng theo th �ß t�â �Ýu tiên t�Þ th�³p 

�õ�Än cao v�åi 7 m �ßc. K�Ät qu �® trên b�®ng 1 ch�Ê 

ra r �¸ng d�Ìch b�Çnh và giá c �® th�Ì tr �Ý�äng, �õ�¼c 

bi �Çt là giá l �èn là nh �áng lo�°i r �Úi ro gây thi�Çt 

h�°i l �ån nh �³t và hay g�¼p nh �³t �õ�Ôi v �åi ng�Ý�äi 

ch�·n nuôi.  

K�Ät qu �® PRA �õ�Ý�èc tái kh �ºng �õ�Ình khi 

ti �Än hành p h�Ïng v�³n tr �âc ti�Äp các h�× ch�·n 

nuôi. R �Úi ro do d �Ìch b�Çnh và r �Úi ro th �Ì 

tr �Ý�äng là các lo�°i r �Úi ro �õáng quan ng �°i 

nh�³t �õ�Ôi v �åi ng �Ý�äi ch�·n nuôi �æ t �³t c�® các 

quy mô (B �®ng 2). 
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R�ëi ro và chính sách r�ëi ro trong ch��n nuôi l�çn �ã Vi�Ët Nam 

B�®ng 1. X�Äp h �°ng r �Úi ro trong ch �·n nuôi l �èn 

Nh�Ó V�ïa L�ßn 
Lo�¥i r�ëi ro T�«n su�©t 

xu�©t hi�Ën 
M�íc �ÿ�Ý 
thi�Ët h�¥i 

T�«n su�©t 
xu�©t hi�Ën 

M�íc �ÿ�Ý 
thi�Ët h�¥i 

T�«n su�©t 
xu�©t hi�Ën 

M�íc �ÿ�Ý 
thi�Ët h�¥i 

Gi�Õng l�çn 5 3 5 3 5 4 

Ph�Õi l�çn 3 6 4 7 3 7 

D�Ïch b�Ënh 1 4 1 1 1 1 

Th�íc ��n ch��n nuôi 6 1 6 5 7 5 

K�û thu�±t 7 7 7 4 5 6 

Giá �ÿ�«u vào 4 5 3 6 4 3 

Giá �ÿ�«u ra 2 2 2 2 2 2 

Ngu�Ón: K�Ät qu�® PRA 

B�®ng 2. T�ë l�Ç h�× g�¼p r�Úi ro (2008-2010) 

�ôVT: % h�× �õi�Ãu tra 

2008 2009 2010 
Lo�¥i r�ëi ro 

Nh�Ó V�ïa L�ßn Nh�Ó V�ïa L�ßn Nh�Ó V�ïa L�ßn 

- Gi�Õng l�çn 7,23 17,14 12,68 9,04 15,00 12,68 12,56 17,86 18,31 

- Ph�Õi gi�Õng 15,08 15,00 9,86 16,27 22,86 18,31 18,67 21,43 19,72 

- D�Ïch b�Ënh 29,52 53,57 35,21 33,73 55,00 38,03 40,96 51,43 38,03 

- T.A ch��n nuôi 3,61 7,86 1,41 4,22 11,43 4,23 4,82 7,86 4,23 

- K�û thu�±t 1,81 3,57 4,23 1,20 3,60 5,63 1,81 3,47 7,04 

- Giá �ÿ�«u vào 12,65 20,71 16,90 15,66 25,00 14,08 14,46 24,29 15,49 

- Giá �ÿ�«u ra 14,46 22,86 18,31 20,48 30,00 23,94 32,53 45,71 35,21 

Ngu�Ón: S�Ô li�Çu �õi�Ãu tra 

 

T�²n su�³t các h�× g�¼p ph�®i d �Ìch b�Çnh 
�õang có xu h�Ý�ång t�· ng lên hàng n �·m. 
Ng�Ý�äi ch�·n nuôi có quy mô càng l �ån thì t �ë 
l �Ç g�¼p ph�®i d �Ìch b�Çnh càng cao, trong �õó có 
�õ�Än 50-55% s�Ô h�× quy mô v �Þa (t�Þ 20-50 
con) �õ�Ãu liên t �Üc g�¼p ph�®i d �Ìch b�Çnh trong 3 
n�·m qua. Các h �× ch�·n nuôi quy mô l �ån, 
nh�³t là theo hình th�ßc gia tr �°i ho�¼c trang 
tr �°i th �Ý�äng có các bi�Çn pháp �õ�²u t �Ý và 
phòng b�Çnh d �Ìch khá t �Ôt.  Tuy nhiên, có �õ�Än 
35-38% s�Ô h�× m�¹c ph�®i d �Ìch b�Çnh và thi �Çt 
h�°i th �Ý�äng r �³t l �ån. 

R�Úi ro do th�Ì tr �Ý�äng bao g�Óm s�â bi�Än 
�õ�×ng giá c�® th �ßc �·n �õ�²u vào và giá l �èn �õ�²u 
ra nh�Ýng các h�× ch�·n nuôi ch �Ìu thi �Çt h�°i 

ch�Ú y�Äu do giá l �èn �õ�²u ra. Nh�³t là �õ�Ôi v �åi 
nhóm h �× có quy mô ch�·n nuôi v �Þa và l�ån. 
Tính riêng trong n �·m 2010, 45,7% s�Ô h�× 
ch�·n nuôi qu y mô v�Þa và 35,2% s�Ô h�× ch�·n 
nuôi quy mô l �ån �õ�Ãu g�¼p ph�®i r �Úi ro do giá 
l �èn xu �³t chu �Óng gi �®m.  

3.2. Thi �Çt h �°i do r �Úi ro �õ�Ôi v �åi ng �Ý�äi 
ch �·n nuôi 

Thi �Çt h�°i c�Úa các h�× ch�·n nuôi do các 
lo�°i r �Úi ro gây ra khá l �ån, �õ�¼c bi�Çt là n�· m 
2010. Các h�× ch�·n nuôi quy mô nh �Ï có t�ë l �Ç 
thi �Çt h�°i trên t �Õng doanh thu cao h �ãn h�ºn 
so v�åi quy mô v �Þa và l�ån. Trong khi các h �× 
quy mô l �ån và v�Þa có m�ßc thi�Çt h�°i d �Ý�åi 
10% trên t �Õng doanh thu, các h�× quy mô 
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nh�Ï ph�®i gánh ch�Ìu thi �Çt h�°i t �Þ 15%-23% 
trên t �Õng doanh thu trong th �äi gian t �Þ 
2008-2010. Trong s �Ô các lo�°i r �Úi ro, d�Ìch 
b�Çnh và s �â bi�Än �õ�×ng c�Úa giá c�® th �Ì tr �Ý�äng 
luôn chi �Äm t �ë l �Ç tr �Ñng y�Äu �õ�Ôi v �åi thi �Çt h�°i 
c�Úa ng�Ý�äi ch�·n nuôi, �õ�¼c bi�Çt là các h �× ch�·n 
nuôi quy mô v �Þa và l�ån. K �Ät qu �® �õi �Ãu tra 
trên b �®ng 3 cho th �³y ch�Ê tính riêng cho n �·m 
2009, s�â bi �Än �õ�×ng c�Úa giá c�® và �®nh h �Ý�æng 
c�Úa d�Ìch b�Çnh �õã �õóng góp t�Þ 60-70% t�Õng 
giá tr �Ì thi �Çt h�°i cho m�Ñi lo�°i r �Úi ro. 

M�×t �õi �Ãu �õáng m�Þng �õ�Ôi v �åi các nhóm 
h�× ch�·n nuôi nh �Ï l �¿ là thi �Çt h�°i do các r�Úi 
ro v�Ã ch�³t l �Ý�èng con gi�Ông, ch�³t l �Ý�èng th �ßc 
�·n ch�·n nuôi và k �ì thu �¶t ch�·m sóc �õã gi �®m 
m�°nh, t �Þ g�²n 60% t �Õng giá tr �Ì thi �Çt h�°i 
n�·m 2008 xu �Ông còn 27% n�·m 2010. �ôi�Ãu 
này ch�ßng t �Ï ng�Ý�äi ch�·n nuôi �õã có nh�áng 
ti �Äp c�¶n t �Ôt h �ãn �õ�Ôi v �åi các ki �Än th �ßc v�Ã 
gi�Ông và k �ì thu�¶t nên �õã ch�Ú �õ�×ng v�åi các 
bi �Çn pháp nh�¸ m gi �®m thi �Åu t�Õn th �³t cho 
các lo�°i r �Úi ro này. 

3.3. Chính sách qu �®n lý r �Úi ro trong 

ngành ch �·n nuôi l �èn 

H�Ç th �Ông chính sách qu �®n lý r �Úi ro c�Úa 

ngành ch�· n nuôi l �èn r �³t �õa d�°ng và bao 

g�Óm nhi �Ãu �õ�ãn v�Ì, nhi �Ãu c�³p qu�®n lý khác 

nhau và bao ph �Ú nhi�Ãu l �Ënh v �âc khác nhau. 

Tính �õ�Än cu�Ôi n �·m 2010, các v�·n b�®n pháp 

lu �¶t còn hi �Çu l �âc liên quan �õ�Än qu�®n lý r �Úi 

ro trong ngành ch �·n nuôi l�èn bao g�Óm 03 

Pháp L �Çnh, 04 Ngh �Ì �ô�Ình, 08 Quy �Ät �õ�Ình 

(Q�ô) c�Úa Chính ph�Ú, 47 Quy�Ät �õ�Ình và 

Thông t �Ý c�³p B�×, Liên B �×. 

Trong s �Ô 62 v�·n b�®n pháp quy, có t �åi 
53 v�·n b�®n �õ�Ý�èc x�Äp vào nhóm phòng ch �Ông 
r �Úi ro, 04 v�·n b�®n thu �×c nhóm chia s �¿ r �Úi 
ro, và 6 v �·n b�®n thu �×c nhóm các chính sách 
�õ�Ý�èc s�à d�Üng �õ�Å kh �¹c ph�Üc r�Úi ro. Trong s�Ô 
53 v�·n b�®n thu�×c nhóm phòng ch�Ông r �Úi ro, 
có 51 v�·n b�®n ch�Ú y�Äu h�Ý�ång �õ�Än vi �Çc gi�®m 
thi �Åu r �Úi ro trong s�®n xu�³t, �õ�¼c bi�Çt là r �Úi 
ro do d�Ìch b�Çnh gây ra, ch �Ê có 2 v�·n b�®n 
h�Ý�ång �õ�Än phòng tránh r �Úi ro th�Ì tr �Ý�äng.   

Các �õ�Ôi t �Ý�èng ch�Ìu s�â �õi �Ãu ch�Ênh c�Úa 
các v�·n b�®n này bao g�Óm �õ�ãn v�Ì s�®n xu �³t, 
�õ�ãn v�Ì thu gom, gi �Ät m �Õ, ch�Ä bi �Än, công ty 
s�®n xu �³t th �ßc �·n ch�·n nuôi và các c�ã quan 
qu�®n lý c �Úa Nhà n�Ý�åc. D�Ý�åi góc �õ�× ngành 
hàng, h �Ç th �Ông chính sách qu �®n lý r �Úi ro 
trong ngành ch �·n nuôi nói chung và ch �·n 
nuôi l �èn nói riêng bao ph �Ú khá �õ�²y �õ�Ú t �³t 
c�® các khâu và các tác nhân tham gia vào 
ngành ch �·n nuôi l�èn.  

B�®ng 3. C�ã c�³u thi �Çt h �°i theo lo �°i r �Úi ro qua các n �·m (2008-2010) 

�ôVT: % doanh thu 

2008 2009 2010 
Lo�¥i r�ëi ro 

Nh�Ó V�ïa L�ßn Nh�Ó V�ïa L�ßn Nh�Ó V�ïa L�ßn 

T�mng (tr. �ÿ) 10,9 22,6 48,5 15,4 30,4 60,1 9,7 18,6 36,7 

- Gi�Õng l�çn 18,5 10,9 7,0 8,7 23,7 14,3 21,3 19,1 11,6 

- Ph�Õi gi�Õng 14,0 6,0 4,3 8,0 2,3 2,2 6,5 5,0 3,0 

- D�Ïch b�Ënh 14,1 33,5 29,6 14,7 33,0 33,2 12,6 28,7 31,3 

- TACN 26,5 7,4 4,1 33,9 9,8 7,8 5,8 7,1 14,3 

- K�û thu�±t 0,6 16,8 3,9 1,3 6,1 2,8 18,7 8,6 4,7 

- Giá �ÿ�«u vào 12,6 4,4 21,2 15,7 5,4 24,8 9,9 8,4 11,6 

- Giá �ÿ�«u ra 13,7 21,0 29,9 17,6 19,7 15,1 25,3 23,0 23,5 

Ngu�Ón: S�Ô li�Çu �õi�Ãu tra 
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Trong nhóm qu �®n lý �õ�²u vào g�Óm gi �Ông 

và th �ßc �·n ch�·n nuôi, các v �·n b�®n h�Ý�ång 

d�µn chi ti �Ät c�Úa B�× NN & PTNT �õ�Ý�èc d�âa 

trên hai v �·n b�®n tham chi �Äu là Pháp l �Çnh 

v�Ã gi�Ông v�¶t nuôi và Ngh �Ì �õ�Ình 

08/2010/ND-CP v �Ã qu�®n lý th �ßc �·n gia súc. 

Nhóm các quy �õ�Ình v �Ã quy trình ch �·n 

nuôi an toàn s �°ch b�Çnh �õ�Ý�èc tri �Ån khai 

nh�¸m h�Ý�ång t �åi các quy chu �´n qu�Ôc gia và 

qu�Ôc t�Ä v�Ã ch�³t l �Ý�èng s�®n ph �´m ch�·n nuôi. 

Nhóm các chính sách thú y �õóng vai trò 

quan tr �Ñng nh �³t trong ki �Åm soát r �Úi ro d �Ìch 

b�Çnh v �åi v �·n b�®n tham chi �Äu chính là Pháp 

l �Çnh thú y 2004. Pháp l �Çnh này bao g�Óm 5 

ph�²n. Trên c �ã s�æ t �Þng ph�²n c�Úa Pháp l�Çnh, 

Chính Ph �Ú �õã ban hành 03 Ngh �Ì �õ�Ình g�Óm 

Ngh �Ì �õ�Ình 33/2005/N �ô-CP; Ngh �Ì �õ�Ình 

119/2008/N�ô-CP h �Ý�ång d�µn chi ti �Ät v �Ã thi 

hành Pháp l �Çnh thú y, và Ngh �Ì �õ�Ình 

40/2009/ND-CP v �Ã x�à ph�°t vi ph �°m tro ng 

l �Ënh v �âc thú y. C�·n c�ß vào Pháp l�Çnh thú y 

và các Ngh�Ì �õ�Ình h �Ý�ång d�µn, Chính Ph �Ú, 

B�× NN & PTNT và các B �× liên quan �õã xây 

d�âng và ban hành 34 Quy �Ät �õ�Ình và Thông 

t�Ý h�Ý�ång d�µn chi ti �Ät th �âc hi�Çn cho t �³t c�® 

các �õ�Ìa ph�Ý�ãng trên toàn qu �Ôc. 

Bên c�°nh �õó, Chính ph �Ú và các B�× liên 

quan c�Ûng �õã ban hành các Quy �Ät �õ�Ình 

nh�¸m t �°o hành lang pháp lý cho các tác 

nhân trong ngành hàng ch �·n nuôi l �èn có 

th�Å gi�®m thi �Åu �õ�Ý�èc r�Úi ro th �Ì tr �Ý�äng thôn g 

qua c�ã ch�Ä h�èp �õ�Óng tiêu th �Ü nông s�®n hàng 

hóa, ho�¼c tr �è c�³p qua giá �õ�Ôi v �åi th �ßc �·n 

ch�·n nuôi 

C�·n c�ß vào th�äi gian ban hành và n �×i 

dung c�Úa các v�·n b�®n pháp lu �¶t k�Ät qu �® 

phân tích ch �Ê ra r �¸ng h�Ç th�Ông các chính 

sách qu�®n lý r �Úi ro trong ngành ch �·n nuôi 

l �èn hi �Çn nay �õang b�×c l�× nh�áng �õi �Åm còn 

h�°n ch�Ä. 

3.3.1. Công tác xây d �âng và ban hành 

chính sách ch �¶m �õ�Õi m �åi so v �åi s�â phát 

tri�Å n c �Úa toàn ngành   

H�Ç th �Ông các chính sách liên quan �õ�Än 

qu�®n lý r �Úi ro c�Úa ngành ch �·n nuôi nói 

chung và ch �·n nuôi l �èn nói riêng �õ�Ý�èc d�âa 

trên 03 v �·n b�®n pháp lu �¶t tham chi �Äu là 

Pháp l �Çnh thú y, Pháp l �Çnh gi �Ông v�¶t nuôi 

và Pháp l �Çnh v �Ã v�Ç sinh an toàn th �âc 

ph�´m. Ngoài ra, m�×t Pháp l �Çnh khác c �Ûng 

�õóng vai trò h �Ät s�ßc quan tr�Ñng cho vi �Çc ra 

quy�Ät �õ�Ình �æ c�³p th �³p h�ãn trong �õ�Ôi phó và 

kh�¹c ph�Üc h�¶u qu�® c�Úa r�Úi ro �õó là Pháp 

l �Çnh tình tr �°ng kh�´ n c�³p trong tr �Ý�äng h�èp 

có th�®m h�Ña l �ån và d�Ìch b�Çnh nguy hi �Åm. 

Tuy nhiên, các v �·n b�®n ch�Ê �õ�°o và h�Ý�ång 

d�µn thi hành d �âa trên c�ã s�æ tham chi �Äu các 

pháp l �Çnh này v �µn ch�Ýa theo k�Ìp s�â phát 

tri �Ån c�Úa toàn ngành. Ph�®i m �³t �õ�Än g�²n 15 

n�·m, Ngh �Ì �õ�Ình 15/CP c�Úa Chính ph�Ú v�Ã 

qu�®n lý th �ßc �·n ch�·n nuôi m �åi �õ�Ý�èc b�Õ 

sung và thay th �Ä b�¸ng Ngh �Ì �õ�Ình 08/2010. 

Trong khi �õó, m�×t l �Ënh v �âc quan tr �Ñng nh �Ý 

th�ßc �·n ch�·n nuôi c �²n ph �®i có lu �¶t ho �¼c 

pháp l �Çnh �õ�Å làm c�·n c�ß �õi �Ãu ch�Ênh.   

Trong l �Ënh v �âc qu�®n lý r �Úi ro d�Ìch 

b�Çnh, c�ã s�æ n�Ãn t �®ng là Pháp l �Çnh thú y 

�õ�Ý�èc ban hành n �·m 2004, nh �Ýng các v�·n 

b�®n h�Ý�ång d�µn �õ�Ý�èc ban hành r �³t ch�¶m. 

Sau 1 n�·m m�åi có Ngh�Ì �õ�Ình 33 v �Ã h�Ý�ång 

d�µn t hi hành Pháp l �Çnh thú y, và sau 4 

n�·m, Ngh �Ì �õ�Ình 40 v �Ã x�à ph�°t vi ph �°m 

hành chính trong l �Ënh v �âc thú y m�åi �õ�Ý�èc 

ban hành thay cho Ngh �Ì �õ�Ình 129. Các 

Ngh �Ì �õ�Ình ra �õ�äi ch�¶m �õã kéo theo các 

quy�Ät �õ�Ình c�Úa B�× ch�Ú qu�®n nh �¸m h�Ý�ång 

d�µn vi �Çc thi hành các ngh �Ì �õ�Ình này ch �¶m 

theo, thông th �Ý�äng là 01 n �·m gây khó kh�· n 

r �³t nhi �Ãu cho các �õ�ãn v�Ì th�âc hi�Çn l �³y c�·n 

c�ß �õ�Å �õi �Ãu ch�Ênh. Ví d�Ü, quy�Ät �õ�Ình v �Ã ki �Åm 
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d�Ìch �õ�×ng v�¶t (Quy �Ät �õ�Ình 15), v�¶n chuy �Ån 

gia súc (Quy �Ät �õ�Ình 49), Thanh tra thú y 

(Quy�Ät �õ�Ình 93) �õ�Ý�èc ban hành n �·m 2006. 

Hay ph �®i m �³t �õ�Än 5 n�·m thì Quy �Ät �õ�Ình 

54/2001/BNN v �Ã phòng ch�Ông b�Çnh l �æ m�Óm 

long móng c�Úa gia súc m�åi �õ�Ý�èc thay th �Ä 

b�¸ng Quy �Ät �õ�Ình 309/2005/BNN. Ví d �Ü 

khác, Quy �Ät �õ�Ình c�Úa Th�Ú t�Ý�ång Chính 

ph�Ú, B�× NN & PTNT v �Ã phòng ng�Þa, x�à lý 

và kh �¹c ph�Üc h�¶u qu�® c�Úa d�Ìch b�Çnh 

th�Ý�äng ch�Ê �õ�Ý�èc ban hành khi d �Ìch b�Çnh �õã 

x�®y ra (Q �ô 309, Q�ô 132, Q�ô 1037, Q�ô 738) 

nh�Ýng không gi�®i quy �Ät �õ�Ý�èc tri �Çt �õ�Å s�â lây 

lan c�Úa d�Ìch b�Çnh 

Bên c�°nh �õó, ngay sau khi Vi �Çt Nam 

gia nh�¶p WTO, Chính ph �Ú �õã ra Ngh �Ì 

quy�Ät s�Ô 16/2007/N�ô-CP ngày 27/02/2007, 

B�× NN&PTNT �õ ã ban hành Quyêt �õ�Ình s�Ô 

3165/Q�ô-BNN-HTQT ngày 16/11/2007 v �Ã 

Ban hành Ch �Ý�ãng trình hành �õ�×ng c�Úa 

ngành Nông nghi �Çp và Phát tri �Ån nông 

thôn th �âc hi�Çn Ch�Ý�ãng trình hành �õ�×ng 

c�Úa Chính ph�Ú khi Vi�Çt Nam là thành viên 

c�Úa T�Õ ch�ßc Th�Ý�ãng m�°i th �Ä gi�åi (WTO) 

giai �õo�°n 2007-2010.  Th�âc hi�Çn quy �Ät �õ�Ình 

này, B �× NN&PTNT �õ ã �õ�Ã ra 6 l �Ënh v �âc và 

78 ho�°t �õ�×ng c�Ü th�Å trong giai �õo�°n 2007-

2010 �õ�Å th �âc hi�Çn ch�Ý�ãng trình hành �õ�×ng. 

Theo �õó, vi�Çc ph�Õ bi�Än, giám sát, ki �Åm tra 

tình hình th �âc hi�Çn các quy �õ�Ình c�Úa Công 

�Ý�åc v�Ã Gi�Ông cây tr �Óng m�åi và hài hoà hoá 

quy chu �´n UPOV; Công �Ý�åc qu�Ôc t�Ä v�Ã b�®o 

v�Ç th �âc v�¶t (IPPC); Công �Ý�åc buôn bán qu�Ôc 

t�Ä v�Ã �õ�×ng th �âc v�¶t hoang dã (CITES) và 

các quy �õ�Ình c�Úa T�Õ ch�ßc Thú y th�Ä gi�åi 

(OIE); U �ë ban An toàn th �âc ph�´m 

(CODEX) là nh �áng ch�Ú �õ�Ã quan tr �Ñng và 

c�³p thi �Ät. Tuy nhiên cho �õ�Än nay, các tiêu 

chu�´n v�Ã qu�®n lý ch �·n nuôi và gi �®m thi �Åu 

r �Úi ro theo CODEX v�µn ch�Ýa �õ�Ý�èc xây d�âng 

và ban hành.  

3.3.2. Chính sách qu �®n lý r �Úi ro còn 

thi �Äu và ch �Ýa �õ�Óng b �× 

M�×t m �¼t, các chính sách v �Þa ch�¶m theo 
k�Ìp th �âc tr�°ng, m�¼t khác khi ban hành các 
v�·n b�®n thay th�Ä l �°i d �Ón d�¶p. Cùng m �×t 
ph�°m vi n �×i dung nh �Ýng l�°i có nhi �Ãu chính 
sách khác nhau. Ch �Ê tính riêng các chính 
sách còn hi�Çu l �âc trong l�Ënh v �âc h�Ö tr �è 
phòng ch�Ông d�Ìch b�Çnh nói chung, có �õ�Än 3 
Q�ô c�Úa Th�Ú t �Ý�ång chính ph �Ú và 03 Thông 
t�Ý h�Ý�ång d�µn c�Úa B�× Tài chính và B �× NN & 
PTNT �õ�Ý�èc ban hành t �Þ 2008. T�Þ tháng 
4/2010 �õ�Än tháng 11/2010 có �õ�Än 09 Q�ô c�Úa 
Th�Ú t�Ý�ång Chính ph �Ú v�Ã xu�³t thu �Ôc sát 
trùng, xu �³t vaxin t�Þ ngu �Ón d�â tr�á qu�Ôc gia 
�õ�Å h�Ö tr �è phòng ch�Ông d�Ìch b�Çnh, trong �õó 
có c�® quy�Ät �õ�Ình c�Ü th�Å cho t�Þng �õ�Ìa 
ph�Ý�ãng l �µn quy �Ät �õ�Ình chung cho toàn 
qu�Ôc. N�Äu nh �Ý Quy�Ät �õ�Ình 719/Q�ô- TTg 
�õ�Ý�èc ra �õ�äi nh �¸m �õ�Ýa ra m�×t c�ã ch�Ä chung 
cho chính sách h�Ö tr �è phòng ch�Ông d�Ìch 
b�Çnh gia súc gia c �²m thay vì duy trì �õ�Óng 
th�äi 04 quy �Ät �õ�Ình: 309/2005/Q�ô- TTg, 
132/2007/Q�ô- TTg, 1037/2007/Q �ô- TTg; và 
738/2006/Q�ô- TTg, trong cùng m �×t l �Ënh v �âc 
v�Ã s�®n xu �³t thu �Ôc sát trùng, vacxin d�â tr �á 
cho các �õ�Ìa ph�Ý�ãng phòng ch�Ông d�Ìch b�Çnh 
c�Ûng nên �õ�Ý�èc th�Ông nh �³t l �°i. 

Trong l �Ënh v �âc gi�Ông v�¶t  nuôi, Thông 
t�Ý 22/2009 và Q�ô 66/2002 c�Úa B�× NN & 
PTNT v �Ã tiêu chu�´ n và yêu c�²u gi �Ông v�¶t 
nuôi v �µn có hi �Çu l �âc. N�Äu �õ�Ôi chi �Äu theo Q�ô 
97/2007 c�Úa B�× NN & PTNT v �Ã danh m �Üc 
các v�·n b�®n do B�× ban hành �õã h�Ät hi �Çu l �âc 
thì t �Þ 2004-2005 có liên ti�Äp 04 Q�ô v�Ã l �Ënh 
v�âc thu�Ôc thú y �õ�Ý�èc thay th �Ä. 

Theo quy �õ�Ình v �Ã ban hành v �·n b�®n 
hi �Çn hành, v �·n b�®n thay th�Ä m�åi ch�Ê có 
hi �Çu l �âc sau 45 ngày k �Å t �Þ ngày công b�Ô 
nh�Ýng s�â thay �õ�Õi liên ti �Äp quá nhanh, và 
ch�Óng chéo lên nhau v �Ã cùng n�×i dung �õã 
gây khó kh �·n r �³t nhi �Ãu cho các �õ�Ìa ph�Ý�ãng 
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tri �Ån khai xu �Ông c�³p c�ã s�æ, b�æi vi �Çc th �âc 
hi �Çn chính sách liên quan �õ�Än nhi �Ãu m�¼t, 
nhi �Ãu c�³p và nhi �Ãu �õ�Ôi t �Ý�èng.  

M�×t v �³n �õ�Ã khác là vi �Çc thay th �Ä các 
v�·n b�®n tham chi �Äu (Lu �¶t, Pháp l �Çnh), các 
v�·n b�®n h�Ý�ång d�µn thi hành bên d �Ý�åi tuy 
có hi�Çu l �âc nh�Ýng v�µn gi �á nguyên v�·n b�®n 
tham chi �Äu c�Û. Ví d�Ü, Lu�¶t thanh tra �õ�Ý�èc 
xây d�âng n�·m 2004, 1 n �·m sau m�åi có Ngh�Ì 
�õ�Ình 153 h �Ý�ång d�µn thi hành trong l �Ënh v �âc 
Nông nghi �Çp, và 2 n�·m sau m�åi có thông t �Ý 
h�Ý�ång d�µn thi hành chi ti�Ä t (Thông t�Ý 73). 
Nh�Ý v�¶y, v�åi vi�Çc Lu�¶t thanh tra h �Ät hi �Çu 
l �âc vào ngày 1/7/2011 thì ít nh �³t ph �®i �õ�Än 
n�·m 2013 m�åi có Thông t �Ý m�åi c�Úa B�× NN 
& PTNT v �Ã Thanh tra trong l �Ënh v �âc nông 
nghi �Çp. Trong kho �®ng th �äi gian �õó, th �âc 
hi �Çn thanh tra, ki �Åm tra thú y là m �×t v �³n 
�õ�Ã c�²n l �Ýu ý. 

Tính �õ�Än nay, h �Ç th �Ông chính sách 
qu�®n lý r �Úi ro cho ngành ch �·n nuôi nói 
chung và ch �·n nuôi l �èn nói riêng v �µn còn 
ch�Ýa �õáp �ßng �õ�Ý�èc chi�Än l �Ý�èc phát tri �Ån 
ch�·n nuôi c �Úa ngành �õã �õ�Ã ra. �ô�Ôi v �åi r �Úi 
ro trong s �®n xu �³t, vi �Çc thúc �õ�´y s�®n xu �³t 
ch�·n nuôi theo h�Ý�ång công nghi �Çp, s�®n 
xu�³t hàng hóa, m �åi ch�Ê có các chính sách 
khuy �Än khích ng�Ý�äi ch�·n nuôi nâng c �³p và 
m�æ r �×ng quy mô s�®n xu �³t, trong khi công 
tác �õ�Ình h �Ý�ång quy h o�°ch �õ�³t �õai dành cho 
ch�·n nuôi, �õ�³t �õai cho phát tri �Ån vùng 
nguyên li �Çu l �°i ch�Ýa có. Bên c�°nh �õó, các 
v�·n b�®n liên quan �õ�Än phát tri �Ån c�ã s�æ h�° 
t�²ng cho ch�·n nuôi l�° i ch�Ýa �õ�Ý�èc xây d�âng. 
�ô�Ôi v �åi r �Úi ro th �Ì tr �Ý�äng �õ�²u vào, m�×t m �¼t 
chính ph �Ú �õ�Ýa ra Quy �Ät �õ�Ình 116 nh �¸m 
bình �Õn giá th �ßc �·n ch�·n nuôi thì m �¼t khác 
B�× Tài chính l�° i �õ�Ýa ra thông t�Ý 77 �õi �Ãu 
ch�Ênh t �·ng thu �Ä nh�¶p kh �´u �õ�Ôi v �åi nguyên 
li �Çu s�®n xu �³t th�ßc �·n ch�·n nuôi. Do �õó, k�é 
v�Ñng vào vi �Çc gi�®m chi phí th �ßc �·n ch�·n 
nuôi �õ�Ôi v �åi các �õ�ãn v�Ì s�®n xu �³t là r �³t khó 
th�âc hi�Çn. Các quy �õ�Ình liên quan �õ�Än 

chi �Än l �Ý�èc chia s�¿ r �Úi ro theo h�Ý�ång phát 
tri �Ån ch�·n nuôi h �èp �õ�Óng và liên k �Ät s�®n 
xu�³t k inh doanh hi �Çn m�åi ch�Ê h�Ý�ång �õ�Än 
m�×t t�ë l �Ç r �³t nh�Ï  ng�Ý�äi ch�·n nuôi theo 
ph�Ý�ãng th �ßc trang tr �°i. Trong khi �õó, Ngh�Ì 
quy�Ät s�Ô 26-NQ/TW c �Úa Trung �›�ãng và 
Ngh �Ì quy�Ät 24/2008/NQ-CP c�Úa Chính ph �Ú 
v�Ã nông nghi �Çp, nông thôn và nông dân �õã 
giao cho B�× NN & PTNT, B �× Tài chính ch �Ú 
trì xây d �âng ch�Ý�ãng trình b�®o hi �Åm nông 
nghi �Çp và th �âc hi�Çn thí �õi �Åm vào quý 2 
n�·m 2009 nh �Ýng �õ�Än nay v �µn ch�Ýa có b�³t 
c�ß m�×t chính sách/ch�Ý�ãng trình b �®o hi �Åm 
nông nghi �Çp nào �õ�Ý�èc th�âc hi �Çn.  

4. K �‚ T LU �t N 

R�Úi ro d�Ìch b�Çnh và r �Úi ro do s�â bi�Än 
�õ�×ng giá �õ�²u ra là hai lo �°i r �Úi ro �õáng quan 
ng�°i nh �³t và gây thi �Çt h�°i n �¼ng nh �³t �õ�Än 
ng�Ý�äi ch�·n nuôi �æ Vi �Çt Nam. R �Úi ro d�Ìch 
b�Çnh và r �Úi ro th �Ì tr �Ý�äng là nh �áng lo�°i r �Úi 
ro t �Ý�ãng quan, gây �®nh h �Ý�æng �õ�Än c�® c�×ng 
�õ�Óng nên cá nhân m �Öi �õ�ãn v�Ì tham gia 
trong ngành ch �·n nuôi l �èn không th �Å có các 
bi �Çn pháp qu�®n lý r �Úi ro h �áu hi�Çu. Vai trò 
qu�®n lý c �Úa Nhà n�Ý�åc trong l �Ënh v �âc gi�®m 
thi �Åu r �Úi ro là h�Ät s�ßc quan tr�Ñng. 

Các v�·n b�®n pháp lu �¶t còn hi �Çu l �âc liên 
quan �õ�Än qu�®n lý r �Úi ro trong ngành ch �·n 
nuôi l �èn bao g�Óm 03 Pháp l�Çnh, 04 Ngh �Ì 
�õ�Ình, 08 Quy�Ät �õ�Ình c�Úa Chính ph �Ú, 47 
Quy�Ät �õ�Ình và Thông t �Ý c�³p B�×, Liên B �×. 
Trong s�Ô 62 v�·n b�®n v�·n b�®n pháp lu �¶t này 
có t�åi 53 v �·n b�®n �õ�Ý�èc x�Äp vào nhóm phòng 
ch�Ông r �Úi ro, 04 v �·n b�®n thu�×c nhóm chia 
s�¿ r �Úi ro, và 6 v�·n b�®n thu�×c nhóm các 
chính sách �õ�Ý�èc s�à d�Üng �õ�Å kh �¹c ph�Üc r�Úi 
ro. Trong s �Ô 53 v�·n b�®n trên, có 51 v �·n b�®n 
h�Ý�ång �õ�Än vi �Çc gi�®m thi �Åu r �Úi ro trong s�®n 
xu�³t, �õ�¼c bi�Çt là r �Úi ro do d �Ìch b�Çnh gây ra, 
ch�Ê có 2 v�·n b�®n h�Ý�ång �õ�Än phòng tránh r �Úi 
ro th �Ì tr �Ý�äng. Các �õ�Ôi t �Ý�èng ch�Ìu s�â �õi �Ãu 
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ch�Ênh c�Úa các v�·n b�®n này bao g�Óm �õ�ãn v�Ì 
s�®n xu �³t, �õ�ãn v�Ì thu gom, gi �Ät m �Õ, ch�Ä bi�Än, 
công ty s�®n xu �³t th �ßc �·n ch�·n nuôi và các 
c�ã quan qu �®n lý c �Úa Nhà n�Ý�åc. H�°n ch�Ä ch�Ú 
y�Äu t�¶p trung vào 02 v �³n �õ�Ã l �ån g�Óm: 
i)Công tác xây d �âng và ban hành chính 
sách còn ch�¶m so v�åi s�â �õ�Õi m�åi và phát tri �Ån 
c�Úa toàn ngành; ii)H �Ç th �Ông chính sách qu �®n 
lý r �Úi ro còn thi �Äu và ch�Ýa �õ�Óng b�×;  

Các �õ�Ã xu�³t các nhóm chính sách qu �®n 
lý r �Úi ro c�²n ph �®i �õ�Ý�èc s�àa �õ�Õi và ban hành 
nh�¸m nâng cao hi �Çu qu�® và thúc �õ�ý s�â 
phát tri �Ån c�Úa ngành ch �·n nuôi l�èn g�Óm: 

Chi �Än l �Ý�èc chính sách dài h �°n c�Úa 
Chính ph �Ú và các B�× Ngành liên quan c �²n 
có s�â �õ�²u t�Ý nghiên c�ßu �õ�Å thay �õ�Õi tri �Çt �õ�Å 
v�Ã chính sách trong ngành ch �·n nuôi theo 
các chu� ń m�âc qu�Ôc t�Ä (Codex) �õã �õ�Ý�èc T�Õ 
ch�ßc Y t�Ä th �Ä gi�åi (WH O) và T�Õ ch�ßc Nông 
l �Ý�ãng th �Ä gi�åi (FAO) công nh �¶n. 

C�²n t�¶p trung vào hoàn thi �Çn các chính 
sách qu�®n lý r �Úi ro hi�Çn có v�åi tr �Ñng tâm là 
qu�®n lý r �Úi ro d �Ìch b�Çnh. N �×i dung hoàn 
thi �Çn nhóm chính sách này c �²n th �âc hi �Çn 
theo chi �Än l �Ý�èc 8 phòng 3 ch�Ông g�Óm: (i) 
Phòng d�Ìch trên c �ã s�æ hoàn thi �Çn các chính 
sách liên quan �õ�Än qu�®n lý �õ�²u vào trong 
ch�·n nuôi l �èn; thi �Ät l �¶p h�Ç th �Ông theo dõi, 
th �Ông kê và giám sát v �¶t nuôi, t �·ng c�Ý�äng 
hi �Çu l �âc c�Úa tiêm phòng b �¹t bu �×c; xây d�âng 
các tiêu chu �´n ngành, quy chu �´n qu�Ôc gia 
trong l �Ënh v �âc v�Ç sinh thú y; nâng c �³p và 
c�®i t �°o m�°ng l �Ý�åi thú y. �ô�¼c bi�Çt là thú y c �ã 
s�æ; quy ho�°ch vùng ch �·n nuôi an toàn d �Ìch 
b�Çnh, phân quy �Ãn trong công tác thanh tra 
ki �Åm tra thú y; và nâng cao hi �Çu qu�® c�Úa 
công tác tuyên truy �Ãn trong phòng ch �Ông 
d�Ìch b�Çnh. (ii) Ch �Ông d�Ìch trên c �ã s�æ s�àa �õ�Õi 
l �°i các chính sách v �Ã qu�®n l ý vùng d �Ìch và �Õ 
d�Ìch; s�àa �õ�Õi các chính sách liên quan �õ�Än 
m�ßc h�Ö tr �è khi có d �Ìch (Quy�Ät �õ�Ình 719); 

th�Ông nh �³t hình th�ßc và m �ßc h�Ö tr �è trong 
các v�·n b�®n pháp lu �¶t có liên quan. 

L �¢I C �l M �¡ N 

Nghiên c �ßu trên có s�à d�Üng d�á li�Çu 
�õi �Ãu tra c �Úa �õ�Ã tài "Nghiên c �ßu chính sách 
qu�®n lý r �Úi ro trong ngành ch �·n nuôi l �èn �æ 
Vi �Çt Nam" �õ�Ý�èc B�× NN & PTNT tài tr �è 
n�·m 2009 - 2010. Các tác gi �® xin chân 
thành c �®m �ãn B�× Nông nghi �Çp và PTNT, S �æ 
NN&PTNT và các �õ�Ìa ph�Ý�ãng thu �×c các 
t�Ênh B �¹c Giang, H �®i D �Ý�ãng, Ngh �Ç An, Gia 
Lai, Bình �ôình, �ô�Óng Nai và Ti�Ãn Giang �õã 
t�°o �õi �Ãu ki �Çn thu�¶n l �èi v �Ã kinh phí và �õ�Ìa 
bàn h �Ö tr �è và giúp �õ�ç nhóm nghiên c �ßu. 
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Ngh�Ï �ÿ�Ïnh 33/2005/N�� -CP ngày 15/03/2005 và 
Ngh�Ï �ÿ�Ïnh 119/2008/N�� -CP ngày 28/11/2008 
c�ëa Chính ph�ë H�m�ßng d� n̄ chi ti�Ãt ban hành 
Pháp l�Ënh Thú y. 

Ngh�Ï �ÿ�Ïnh 08/2010/N�� -CP ngày 05/02/2010 c�ëa 
Chính ph�ë v�Å qu�§n lý th�íc ��n ch��n nuôi. 

Ngh�Ï quy�Ãt 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 c�ëa 
Chính ph�ë ban hành ch�m�kng trình hành �ÿ�Ýng 
c�ëa Chính ph�ë th�õc hi�Ën Ngh�Ï quy�Ãt H�Ýi ngh�Ï 
l�«n th�í 7 BCH TW ���§ng khóa 10 v�Å nông 
nghi�Ëp, nông dân, thôn thôn. 

Quy�Ãt �ÿ�Ïnh 3112/2011/Q�� -BNN-TY ngày 
16/12/2011 c�ëa B�Ý tr�m�ãng B�Ý Nông nghi�Ëp & 

PTNT v�Å phòng ch�Õng b�Ënh l�ã m�×m long móng. 
Quy�Ãt �ÿ�Ïnh 1037/2007/Q�� - TTg ngày 15/08/2007 

c�ëa Th�ë t�m�ßng v�Å vi�Ëc h�Û tr�ç kinh phí phòng, 
ch�Õng d�Ïch b�Ënh tai xanh �ã l�çn. 
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