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Trung tâm khẩn cấp phòng chống dịch bệnh động vật xuyên biên giới (ECTAD)

FAO Viet Nam

BẢN TIN

FAO hỗ trợ Cục Thú Y và Cục Chăn Nuôi Việt Nam với các hoạt động giám sát cúm gia cầm có độc lực cao

Việt Nam-Trung Quốc hướng tới 
kinh doanh động vật và các sản 
phẩm từ động vật an toàn hơn 
Hội nghị song phương lần 4 Việt Nam – Trung Quốc về 
phối hợp giải quyết các dịch bệnh động vật xuyên biên 
giới được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam với sự hỗ trợ kỹ thuật 
của Trung tâm Kiểm soát Khẩn cấp các Bệnh có Nguồn gốc 
từ Động vật Xuyên Biên giới (FAO-ECTAD) thuộc Tổ chức 
Nông Lương Liên hiệp quốc (FAO) và sự hỗ trợ tài chính 
của Cơ quan Hỗ trợ phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID). 34 
đại diện của Chính phủ Việt Nam và Trung Quốc đã họp 
tại Hà Nội trong hai ngày 26-27/1/2016 để chia sẻ thông 
tin về các ổ dịch và yêu cầu kinh doanh, kết quả giám sát 
dịch bệnh ở động vật và lây lan từ động vật sang người, 
nghiên cứu chuỗi giá trị của cả hai phía biên giới, và xây 
dựng lộ trình nhằm đảm bảo kinh doanh động vật và các 
sản phẩm động vật an toàn hơn giữa hai nước. 

Do Việt Nam và Trung Quốc có đường biên giới khá dài, 

việc buôn bán động vật qua đường tiểu ngạch là không 
thể tránh khỏi nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường về 
đạm động vật. Cả hai nước thống nhất sẽ thúc đẩy việc 
kinh doanh gia cầm và động vật móng chẽ an toàn hơn 
nhằm giảm thiểu sự xâm nhập và lây lan các dịch bệnh 
quan trọng như bệnh lở mồm long móng và cúm gia cầm. 
Để đạt được mục tiêu này, các đại biểu tham dự hội nghị 
đã thảo luận các chiến lược để buôn bán động vật và các 
sản phẩm từ động vật an toàn hơn. 

Hội nghị, do Tiến sĩ Wantanee Kalpravidh đến từ Văn 
phòng FAO ECTAD phụ trách khu vực Châu Á Thái Bình 
Dương dẫn trình, được kết luận với việc xây dựng được 
một lộ trình và tiến độ với các kết quả dựa trên sự phối 
hợp nhằm bảo đảm buôn bán động vật và sản phẩm động 
vật an toàn hơn. Trên cơ sở ba giai đoạn chính, 2016-2017;  
2017-2018; 2018-2019, hai bên đã thống nhất sẽ đạt được 
các kết quả và hoạt động chính trong từng giai đoạn và 
các giai đoạn này sẽ là cơ sở để hướng dẫn và giám sát tiến 
độ. Trong giai đoạn 1 (2016-2017) sẽ thực hiện việc chia 
sẻ thông tin dịch bệnh ở tất cả các cấp, và chuẩn bị một 

Tiếp theo ở trang sau
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bản dự thảo với sự thống nhất về các định nghĩa, địa điểm 
và thuật ngữ để đề xuất việc kinh doanh an toàn hơn. Sau 
đó, trong giai đoạn 2 (2017-2018), thông qua việc chia sẻ 
thông tin, sẽ tiến hành việc chuẩn bị các tài liệu và các thuật 
ngữ cần có, những căng thẳng hiện có để tham vấn với các 
bên liên quan. Kết quả của quá trình này là một bộ thông tin  
được thống nhất và sử dụng. Cuối cùng, ở Giai đoạn 3 (2018-
2019), hai bên đã đồng ý sẽ thực hiện thí điểm tại ít nhất một 
địa phương để có hướng đi cho việc buôn bán an toàn hơn 
và báo cáo kết quả đạt được tới những nhà làm chính sách, 
hải quan, khu vực tư nhân và các bên liên quan khác. 

Hội nghị cũng thống nhất sẽ thành lập một nhóm làm việc 
để rà soát và đề xuất các sửa đổi cần thiết đối với các quy 
định xuất nhập khẩu, triển khai nghiên cứu khả thi và tổ 
chức hội thảo tham vấn các bên liên quan trước cuối năm 
2016. Hội nghị tiếp theo dự kiến sẽ được tổ chức tại Trung 
Quốc trong quý 1 năm 2017. 

“Hội nghị xuyên biên giới lần này là bước đi đầu tiên và rất 
quan trọng trong việc đánh giá tính khả thi của việc kinh 
doanh an toàn hơn giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trong hai 
năm vừa qua, chúng ta đã chứng kiến quyết tâm mạnh mẽ 
và sự quan tâm của cả Việt Nam và Trung Quốc nhằm giúp 
cả hai quốc gia an toàn hơn đối với các dịch bệnh lây nhiễm 
mới nổi và xuyên biên giới. Chúng tôi hy vọng hội nghị 
xuyên biên giới lần này sẽ là một mốc quan trọng trong việc 
kiểm soát dịch bệnh hiệu quả trong khu vực và tăng cường 
an ninh y tế”, Tiến sĩ Scott Newman, Điều phối viên Kỹ thuật 
Cao cấp của FAO ECTAD Việt Nam khẳng định. 

Đàm phán thương mại 
cấp chính sách

Điều chỉnh

Tiếp cận kĩ thuật Điều chỉnh

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI 
QUỐC TẾ CHÍNH THỨC

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI AN TOÀN HƠN

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG 
MẠI PHI CHÍNH THỨC 

Lộ trình tiến tới hoạt động thương 
mại chính thức và an toàn

Ba mốc thời gian cho khung hợp tác Việt Nam – Trung Quốc 
về kiểm soát bệnh lây truyền từ động vật xuyên biên giới 

 Phác thảo định nghĩa, vị trí và thuật ngữ -
1. Thành lập nhóm kỹ thuật, tham chiếu nhiệm 
vụ và thành phần
2. Trao đổi các đề xuất và yêu cầu của từng nước 
và góp ý
3. Tổ chức các cuộc họp nhóm kỹ thuật
4. Chuyên gia đánh giá tính khả thi về kinh tế
5. Thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân, cán 
bộ nhà nước, các nhà hoạch định chính sách

 Tiếp tục chia sẻ thông tin -

 Nâng cao năng lực và chia sẻ về kỹ thuật -

MỐC THỜI GIAN

2016/17 1

 Phát triển các tài liệu cần thiết -
1. Xem xét các trở ngại rõ ràng
2. Với tham vấn từ các bên liên quan

 Thông tin được thống nhất và sử dụng -

2017/18

2

 Hoạt động kinh doanh an toàn hơn được 
thí điểm tại ít nhất 1 địa phương  -

 Các kết quả thí điểm được các nhà hoạch 
định chính sách, ngành hải quan và khối 
tư nhân sử dụng để tiếp tục triển khai các 
hoạt động thương mại an toàn hơn -

2017/18

3
* Các mốc chính và hoạt động sẽ được điều chỉnh trong các cuộc họp tiếp theo
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Các nhóm dân tộc thiểu số 
(EMG) tại Việt Nam được coi là 
một trong những nhóm dân số 

dễ bị tổn thương nhất đối với bệnh 
dại, chiếm khoảng 41% tổng số ca 
tử vong ở người trong năm năm 
qua (theo số liệu của Viện Vệ sinh 
Dịch tễ Trung ương), kể từ năm 2011. 
Hầu hết trong số này sống ở vùng 
sâu vùng xa và bị hạn chế tiếp cận 
các dịch vụ và nguồn lực như giáo 
dục/thông tin, vắc-xin và dịch vụ y 
tế. Nhận thức thấp của nhóm dân 
tộc này về bệnh dại ở chó và người 
đã dẫn tới việc hiểu và áp dụng sai 
biện pháp phòng bệnh đối với căn 
bệnh chết người nhưng hoàn toàn 
có thể phòng tránh được này. Các 
đoàn công tác liên cơ của FAO-DAH 
gần đây tiếp tục phát hiện ra rằng 
nhóm đối tượng này chưa hề được 
tiếp cận với các hoạt động giáo dục 
hay truyền thông. Không ai trong số 
họ nhận thức được đầy đủ về sự an 
toàn của vắc-xin hiện hành dành cho 
người, sự quan trọng của việc tiêm 
phòng hàng năm cho chó và rửa các 
vết thương đúng cách bất chấp một 
thực tế rằng tất cả những người này 
đều nuôi chó trong nhiều thế hệ và 
họ sống ở vùng có nguy cơ bệnh dại 
cao. 

Trong nỗ lực tiếp cận nhóm những 
người chưa được tiếp cận, Trung 
tâm Kiểm soát Khẩn cấp các Bệnh 
có Nguồn gốc từ Động vật Xuyên 
Biên giới (FAO-ECTAD) thuộc Tổ chức 
Nông Lương Liên hiệp quốc (FAO 
) Việt Nam, phối hợp với Cục Thú Y 
thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát  triển 
Nông thôn (MARD), Cục Y tế dự 
phòng thuộc Bộ Y Tế (MOH), đã thực 
hiện một chiến dịch truyền thông 
và hỗ trợ dành cho các trưởng bản 
các dân tộc thiểu số ở các huyện có 
nguy cơ cao tại hai tỉnh Thái Nguyên 
và Phú Thọ.
 
“Chúng tôi hiểu rằng các trưởng bản 
có sự ảnh hưởng lớn và rất được dân 
bản kính trọng. Với việc thu hút sự 
tham gia của các trưởng bản vào nỗ 
lực kiểm soát bệnh dại của chúng 
ta, trang bị cho họ các kiến thức cập 
nhật về vắc-xin và giúp họ hiểu biết 
tốt hơn về nguy cơ lây lan bệnh dại, 
FAO tin tưởng rằng họ sẽ giúp các 
cán bộ y tế và thú y trong việc phổ 
biến các thông điệp ngăn ngừa bệnh 
dại tới người dân bản, góp phần nâng 
cao tỷ lệ tiêm phòng vắc xin cho chó ở 
bản/làng họ và qua đó giúp làm giảm 
các ca tử vong ở người” Tiến sĩ Scott 
Newman, Điều phối viên Kỹ thuật cao 
cấp của ECTAD, FAO Việt Nam phát biểu.

“Những gì tôi học được ngày hôm 
nay thực sự rất mới và hữu ích bởi 
vì giờ tôi đã hiểu rõ rằng vắc xin cho 
chó là nhằm bảo vệ con người chúng 
ta, chứ không phải chỉ cho chó, khỏi 
bệnh dại. Tôi sẽ chia sẻ với dân bản 
về tầm quan trọng của việc vắc xin 
cho cả chó và người, khuyên họ đi 
gặp bác sĩ thay vì chữa bệnh bằng 
thuốc lá” Bà Hà Thị Nhung, dân tộc 
Mường, huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ 
cho biết. 

Sự ủng hộ tích cực và các chiến dịch 
truyền thông nhằm thay đổi hành 
vi của nhóm các dân tộc thiểu số là 
một trong những ưu tiên mà FAO 
ECTAD đã và đang hỗ trợ MARD và 
MOH. Sáng kiến này cũng bao gồm 
việc xây dựng các điểm phát thanh 
bằng tiếng dân tộc về các biện pháp 
phòng ngừa bệnh dại, như tiêm vắc-
xin cho chó hàng năm, rửa ngay vết 
thương bị chó cắn bằng xà phòng và 
nước sạch trong ít nhất 15 phút, tới 
trung tâm y tế ngay sau khi bị chó 
cắn/cào và báo cáo việc bị chó cắn 
cho cán bộ y tế và thú y địa phương. 
Các thông điệp này được phổ biến 
trên toàn quốc đến tất cả các tỉnh 
nguy cơ cao tại Việt Nam. 

TIẾP CẬN NHỮNG NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC TIẾP 
CẬN, CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM 
Nâng cao sự tham gia của các dân tộc thiểu số trong nỗ lực phòng chống và thanh toán bệnh dại 
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ECTAD Viet Nam phát hành tài 
liệu tập huấn mới về an toàn 
sinh học trong ấp trứng gia cầm 
Kể từ khi các ổ dịch cúm gia cầm độc lực cao H5N1 (HPAI) bùng phát năm 
2003, viêc không đảm bảo an toàn sinh học (ATSH) tại các trại chăn nuôi gia 
cầm được xem là một trong những yếu tố gây ra nguy cơ bùng nổ và lây lan 
dịch bệnh, đồng thời đe dọa an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi giá trị 
gia cầm tại Việt Nam. Mặc dù văn bản nhà nước hướng dẫn thực hiện an 
toàn sinh học đang được các trang trại nuôi gia cầm công nghiệp quy mô 
lớn tuân thủ nhưng các hộ ấp trứng và các trại chăn nuôi đàn bố mẹ quy mô 
vừa và nhỏ, chiếm đa số trong hệ thống sản xuất gia cầm tại Việt Nam, lại 
chưa có các tiêu chuẩn và hướng dẫn phù hợp.

Chính vì vậy, sau khi triển khai thử nghiệm áp dụng các tiêu chuẩn an toàn 
sinh học đơn giản, có tính thực tiễn và khả thi tại 12 cơ cở ấp nở và trại chăn 
nuôi đàn gia cầm bố mẹ, Cục Chăn Nuôi (DLP) và FAO đã phối hợp xây dựng 
hướng dẫn thực hiện an toàn sinh học tối thiểu tại cơ sở ấp trứng gia cầm 
cũng như trại chăn nuôi gia cầm bố mẹ trong khuôn khổ dự án do USAID tài 
trợ. Cùng đó với sự hỗ trợ của Quỹ Gia cầm Thế giới (WPF), FAO Việt Nam và 
DLP đã xây dựng một Bộ tài liệu tập huấn, Sổ tay hỏi đáp về thực hành tốt 
và an toàn sinh học trong ấp trứng gia cầm và đào tạo một nhóm chuyên 
gia tập huấn về thực hành tốt và an toàn sinh học.

Ngày 18/12/2015, Hội thảo quốc gia phổ biến bộ tài liệu tập huấn và Sổ 
tay hỏi đáp về thực hành tốt và an toàn sinh học trong ấp trứng gia cầm 
đã được tổ chức nhằm giới thiệu các tài liệu tập huấn và các chuyên gia tập 
huấn về ấp trứng gia cầm. Nhân dịp này, những đối tác chính, các sở ban 
ngành, trung tâm nghiên cứu, trường đại học, trung tâm đào tạo và các cơ 
quan phát triển đã tham dự hội thảo để tìm hiểu về các tài liệu tập huấn 
mới và các giảng viên. 

Sau lễ giới thiệu chính thức, một khóa tập huấn đã được tổ chức tại tỉnh 
Bắc Ninh và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các học viên tham dự. Hiện 
tại, FAO đang tìm cách để vận động nguồn lực nhằm hỗ trợ việc tổ chức các 
khóa tập huấn trong tương lai cũng như các hoạt động an toàn sinh học 
tiếp theo.

2010Đánh giá nguy cơ

2012Thí điểm mô hình hộ ấp 
trứng gia cầm ATSH 

2013
Ban hành Hướng dẫn thực hiện 
biện pháp ATSH tại hộ ấp trứng 

gia cầm

2014Tiêu chuẩn ATSH tối thiểu  được sử 
dụng trong chỉ tiêu đánh giá điều 

kiện an toàn thực phẩm cho trại 
chăn nuôi và nơi ấp nở của thông 

tư số 45/2014/TT-BNNPTNT 

Thí điểm thực hiện tiêu chuẩn 
an toàn sinh học tối thiểu tại 

trại nuôi gia cầm giống 

2015
Tháng 3

Bắt đâu soạn thảo tài liệu 
tập huấn 

2015
Tháng 4

Bắt đầu khóa tập huấn TOT 
cho giảng viên nguồn

2015
Tháng 10

Ban hành Hướng dẫn thực hiện 
biện pháp ATSH tại trại nuôi gia 

cầm sinh sản

2015
Tháng 12

Tài liệu tập huấn và nhóm giảng 
viên nguồn sẵn sàng cho tập huấn

Chương trình tăng cường an toàn sinh học cho trại 
nuôi gia cầm giống và cơ sở ấp nở  quy mô vừa và nhỏ 

Các chuyên gia tập huấn về ấp trứng gia cầm
Các chuyên gia tập huấn về ấp trứng gia cầm đã được lựa chọn qua một quy trình đào tạo và đánh giá khắt 
khe do FAO và Cục Chăn nuôi thực hiện. Các chuyên gia này vừa là người giới thiệu và thúc đẩy việc thực 
hiện các thực hành tốt đến người làm ấp nở, vừa đóng vai trò là cố vấn kỹ thuật và duy trì liên lạc thường 
xuyên để hỗ trợ họ trong hoạt động sản xuất. 

Tài liệu tập huấn
Là tài liệu trình bày về các thực hành tốt về quản lý ấp nở dành cho các chuyên gia tập 

huấn, giúp họ thực hiện các khóa tập huấn trên toàn quốc. Tài liệu gồm rất nhiều bức ảnh 
dễ hiểu và các bước hướng dẫn để các học viên có thể hiểu và làm theo dễ dàng.

Cuốn sổ tay hỏi đáp
Là một cuốn sổ tay đơn giản bao gồm các câu hỏi về những vấn đề thường gặp trong ấp trứng gia cầm 
và các câu trả lời dành cho người làm ấp nở, giúp họ giải quyết các vấn đề thường gặp về thực hành ấp 
nở tốt và an toàn sinh học. 

Các áp phích về thay đổi hành vi 
4 áp phích nhỏ minh họa các thông điệp chủ chốt hướng tới thay đổi hành vi đã được thiết kế để phát cho 

những người làm ấp nở. Các áp phích nhỏ này sẽ được dán tại các địa điểm như cửa vào cơ sở ấp nở, nơi xông 
trứng và khu vực ấp nở như là những lời nhắc nhở dành cho người làm việc trong cơ sở ấp nở

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ FAO-VN@fao.org
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©
 F

AO
 2

01
6 

 - 
 B

E7
85

o/
1/

03
.1

6 

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Cục Chăn nuôi 
– Bộ NN&PTNT, FAO Việt Nam đã được trao tặng 
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT vì những 

đóng góp quan trọng cho phát triển chăn nuôi ở Việt 
Nam. Lễ trao bằng khen được tổ chức tại trụ sở Cục 
Chăn nuôi tại Hà Nội với sự có mặt của cán bộ FAO và 
Cục Chăn nuôi.

Ông Hoàng Thanh Vân, Cục trưởng Cục Chăn nuôi đã 
thay mặt Bộ NN&PTNT trao tặng bằng khen cho ông 
Jong Ha Bae, Trưởng đại diện của FAO tại Việt Nam. Phần 
thưởng này là sự công nhân những đóng góp của FAO 
cho  sự phát triển của ngành chăn nuôi Việt Nam trong 
giai đoạn 2010-2015. Trong lễ trao tặng, ông  Hoàng 
Thanh Vân đã đặc biệt công nhận và cám ơn Trung tâm 
khẩn cấp Kiểm soát Dịch bệnh  động vật xuyên biên giới 
của FAO (FAO ECTAD) vì đã hỗ trợ Cục Chăn nuôi trong: 
(1) các nghiên cứu chuỗi giá trị gia cầm, (2) các tiêu 
chuẩn an toàn sinh học chocơ sở ấp trứng gia cầm và trại 
chăn nuôi gia cầm bố mẹ, (3) hoạt động truy xuất nguồn 
gốc gia cầm và an toàn thực phẩm mà FAO và Cục Chăn 
nuôi đã thực hiện thành công trong 5 năm qua.

Từ năm 2010, FAO ECTAD Việt Nam đã phối hợp cùng 
Cục Chăn nuôi , Bộ NN&PTNT trong nhiều dự án khác 
nhau hỗ trợ ngành chăn nuôi tại Việt Nam. Bắt đầu từ 
đánh giá nguy cơ của bệnh Cúm gia cầm trong các chuỗi 

giá trị gia cầm năm 2010, tiếp sau đó là các nghiên cứu 
chuỗi giá trị tại Việt Nam và xuyên biên giới đã được thực 
hiện để tư vấn cho chính phủ về công tác quản lý rủi ro 
dịch bệnh và an toàn thực phẩm. Dự án thí điểm về truy 
xuất nguồn gốc gia cầm tại Tp HCM và các tỉnh lân cận 
tiếp tục hỗ trợ cho hoạt động hợp tác công-tư, là mô 
hình có khả năng nhân rộng trên toàn quốc.

Trong số những hoạt động hợp tác thành công giữa 
FAO ECTAD Việt Nam và Cục Chăn nuôi, Bộ NN&PTNT, 
bộ Hướng dẫn thực hiện an toàn sinh học cho cơ sở ấp 
trứng gia cầm và trại chăn nuôi gia cầm bố mẹ quy mô 
vừa và nhỏ đã được Bộ NN&PTNT chính thức ban hành 
(Quyết định số  1057/QĐ–BNN/CN và Quyết định số 
713/QĐ–CN-GSN) và được đưa vào Thông tư Chính phủ 
(Số45/2014/TT-Bộ NN&PTNT). Thêm vào đó, mới đây, hai 
bên vừa cho ra mắt Tài liệu tập huấn và Sổ tay hỏi đáp 
về thực hành tốt và an toàn sinh học trong ấp trứng gia 
cầm với mục đích thu hút sự tham gia của tất cả các bên 
liên quan ở cấp địa phương và thực hiện một giải pháp 
mang tính bền vững hơn cho tương lai của ngành sản 
xuất gia cầm và kiểm soát dịch bệnh tại Việt Nam.

Gần đây nhất, FAO ECTAD Việt Nam đã phối hợp với Cục 
Chăn nuôi, Bộ NN&PTNT triển khai hỗ trợ hoạt động về 
kháng thuốc kháng sinh với trọng tâm hướng đến việc 
sử dụng thuốc kháng sinh an toàn và có trách nhiệm 
trong ngành chăn nuôi.

“Với thực tế là ngành trồng trọt của Việt Nam tăng trưởng rất 
ấn tượng trong những năm gần đây và giúp nâng cao đời 
sống của người dân ở các khu vực nông thôn cũng như mang 
lại lợi nhuận cao, chúng tôi tin rằng ngành chăn nuôi cũng có 
triển vọng như vậy. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục tăng cường 
sự hợp tác chặt chẽ giữa FAO và Cục Chăn nuôi để giúp Việt 
Nam phòng chống tốt hơn các bệnh lây từ động vật sang 
người, và cũng để nâng cao chất lượng sản xuất chăn nuôi”, 
ông Jong Ha Bae chia sẻ trong lễ đón nhận bằng khen.

FAO nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT vì những 
đóng góp quan trọng cho phát triển chăn nuôi ở Việt Nam
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