
Từ ngày 3-6/12/2014, các cán bộ và chuyên gia thú 
y của Việt Nam và Trung Quốc đã họp lại tại tỉnh 
Quảng Tây, Trung Quốc tại Hội thảo xuyên biên 

giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 3 để tăng cường việc 
chia sẻ thông tin về tình hình thú y của mỗi bên biên giới 
và thảo luận các cách thức mới để ngăn chặn dịch bệnh 
qua biên giới với động vật. 

Tại cuộc hội thảo, các đại biểu tham dự đã trao đổi thông 
tin về tình hình dịch bệnh và các con đường tiềm ẩn nguy 
cơ đối với cả Việt Nam và miền nam Trung Quốc, tập 
trung vào dịch cúm A H5N1& H7N9, bệnh lở mồm long 
móng (FMD), và Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở 
lợn (PRRS). Các đối tác chính phủ đã chia sẻ kinh nghiệm 
trong việc tăng cường an toàn sinh học, giám sát, phân 
tích chuỗi giá trị cũng như xem xét việc xây dựng các con 
đường di chuyển an toàn hơn giữa Trung Quốc và Việt 
Nam đối với các sản phẩm chăn nuôi. 

“Do miền Bắc Việt Nam giáp biên giới với Trung Quốc và 
các giao lưu kinh tế xã hội diễn ra thường xuyên, nên điều 
quan trọng là cần phải xây dựng một hệ thống phản ứng 

và phòng ngừa phối hợp xuyên biên giới nhằm ngăn chăn 
việc lây lan dịch bệnh qua lại”, Tiến sĩ Ken Inui, chuyên 
gia  của FAO ECTAD Việt Nam cho biết.

Từ cuộc họp này, hai chính phủ đã quyết định thiết lập 
một ủy ban chỉ đạo quản lý nhằm chuẩn bị và thực hiện 
một nghiên cứu chung về an toàn sinh học của các gà 
giống được nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam. Họ 
cũng sẽ hợp tác trên ba hoạt động chung tiềm năng gồm 
thiết kế một con đường di chuyển an toàn cho gà giống, 
tư vấn về tính khả thi của việc nhập khẩu gà thải loại đã 
được xử lý xuyên biên giới và quản lý nguy cơ dịch bệnh 
FMD qua việc di chuyển của động vật. Trong vùng dịch 
bệnh Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc, vấn đề then 
chốt là cả hai nước cần hợp tác với nhau để phòng chống 
dịch bệnh lây nhiễm mới nổi và xuyên biên giới. Việc này 
sẽ giúp ngăn ngừa dịch bệnh lây lan rộng hơn và giảm 
thiểu tác động của dịch bệnh nếu có dịch. 
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ECTAD & Bộ NN và 
PTNT lập kế hoạch 
cho một dự án chung 
mới: Dự án EPT2 

Nhằm xây dựng một phương pháp 
lâu dài hơn để giảm thiểu rủi ro và 
quản lý rủi ro nhằm giảm nguy cơ xảy 
ra dại dịch mới nổi ở Việt Nam, FAO 
ECTAD Việt Nam tiếp tục thực hiện 
một chương trình toàn cầu mới do 
USAID tài trợ, Chương trình Các mối 
Nguy cơ Đại dịch Mới nổi giai đoạn 2 
(EPT2). Tại Việt Nam, Chương trình 
do FAO và Bộ NN và PTNN phối hợp 
thực hiện mang tên “Giảm thiểu rủi ro 
và quản lý các mối nguy cơ đối với sức 
khỏe con người theo chuỗi giá trị động 
vật” nhằm giảm thiểu các tác động của 
dịch bệnh đối với động vật, con người, 
sinh kế, an toàn thực phẩm và an ninh 
lương thực. 

Dự án EPT2 sẽ tập trung vào bốn 
nội dung chính: 1) Phối hợp Một Sức 
khỏe; 2) An toàn sinh học theo chuỗi 
giá trị từ trang trại đến đầu đũa; 3) 
Phòng chống dịch bệnh trên cơ sở 
dịch tễ học; và 4) Hợp tác xuyên biên 
giới epizone ở vùng hạ lưu Đồng bằng 
sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu 
Long.

Để đánh dấu việc kết thúc dự án “Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp nhằm nâng 
cao sự chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp để ứng phó với 
cúm gia cầm độc lực cao (HPAI) tại Việt Nam” được thực hiện trong 

8 năm qua, Trung tâm Khẩn cấp Kiểm soát bệnh Động vật qua Biên giới 
(ECTAD) thuộc tổ chức Nông nghiệp và Lương thực của Liên Hiệp Quốc 
(FAO) Việt Nam phối hợp với Cục Thú Y (DAH) và Cục Chăn Nuôi (DLP) 
thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN VÀ PTNN) đồng 
tổ chức Hội thảo tổng kết dự án. Đây là dịp để nêu bật những thành tựu nổi 
bật của dự án, được bắt đầu triển khai trong giai đoạn khẩn cấp phòng chống 
dịch cúm gia cầm gia cầm độc lực cao HPAI H5N1 tại Việt Nam và được tiếp 
tục thực hiện công tác phòng chống định kỳ trong giai đoạn sau này, nhằm 
hỗ trợ các công tác thú y, phòng chống dịch bệnh, chăn nuôi & an toàn sinh 
học, và sản xuất thực phẩm an toàn. Hội thảo tổng kết này cũng nêu rõ những 
thách thức trong tám năm triển khai dự án (2006-2014), qua đó Cơ quan Phát 
triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã tài trợ gần 17 triệu USD cho Việt Nam.

Dự án phòng chống cúm gia cầm độc lực cao (HPAI) này tập trung vào việc 
phòng chống H5N1 HPAI và các bệnh khác có thể lây lan từ động vật sang 
người thông qua việc hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho Bộ NN và PTNT chủ 
yếu trong các lĩnh vực nâng cao năng lực, phối hợp, giám sát, chẩn đoán 
phòng xét nghiệm, tiêm phòng vắc-xin, an toàn sinh học theo chuỗi giá trị, 
cải thiện các thực hành chăn nuôi và truyền thông. Với số ca tử vong ở người 
do H5N1 HPAI giảm từ 39 ca trong năm 2004 và 2005 – thời điểm trước khi 
triển khai dự án, xuống còn một vài ca trong năm 2012-2013, các tổ chức 
quốc tế và cộng đồng toàn cầu thừa nhận việc ứng phó của Chính phủ Việt 
Nam trong cuộc chiến chống cúm gia cầm độc lực cao H5N1 (HPAI H5N1) 
là một hình mẫu về những thành công có thể đạt được trong công tác phòng 
chống dịch bệnh này. 

Dự án đã ủng hộ mạnh mẽ các sáng kiến của Bộ NN và PTNN và khuyến 
khích việc đưa thêm các yếu tố kỹ thuật vào trong các chính sách và văn bản 
pháp luật, nhưng quan trọng hơn cả, FAO ECTAD đã hợp tác chặt chẽ với 
Cục Thú y và Bộ NN và PTNN để xây dựng một kế hoạch quản lý dịch bệnh 
cúm để triển khai sau khi dự án kết thúc. 

Tiến sĩ Scott Newman, Điều phối viên Kỹ thuật cao cấp của Chương trình 
FAO ECTAD Việt Nam phát biểu: “Sau 8 năm triển khai dự án Cúm gia cầm 
độc lực cao, chúng ta đã chứng kiến sự suy giảm đáng kể các tác động của vi 
rút H5N1 đối với con người và gia cầm ở Việt Nam và năng lực của các hệ 
thống thú y đã được tăng cường rõ rệt nhằm phát hiện và ứng phó với cúm 
gia cầm và các dịch bệnh khác có thể lây từ động vật sang người”. 

FAO chia sẻ thành tích phòng chống dịch cúm gia cầm 
trong 8 năm qua tại Việt Nam và cam kết trong tương lai
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Bắt và tiêm 
phòng vắc-xi n!

FAO tích cực hỗ trợ 
Việt Nam trong việc 
thực hiện dự án phòng 
chống bệnh dại

Trung tâm Khẩn cấp Kiểm soát bệnh Động vật qua Biên giới (ECTAD) thuộc tổ 
chức Nông nghiệp và Lương thực của Liên Hiệp Quốc (FAO) Việt Nam phối hợp 
với Cục Thú Y (DAH) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN 

VÀ PTNN) đồng tổ chức một loạt các khóa tập huấn về bệnh dại tại hai tỉnh Phú Thọ và 
Thái Nguyên từ ngày 19/1 đến 5/2 năm 2015. Các khóa tập huấn này đã giúp tăng cường 
năng lực của đội ngũ cán bộ y tế và thú y địa phương về phòng chống và quản lý bệnh 
dại trong khi bảo đảm sự hiệu quả của chương trình phòng chống bệnh dại tại thực địa. 

Các khóa tập huấn cấp huyện và xã được tổ chức tại 6 huyện (Cẩm Khê, Lâm Thao và 
Phú Ninh của tỉnh Phú Thọ và Phổ Yên, Phú BÌnh và Đồng Hỷ của tỉnh Thái Nguyên). 
Khóa học cho cán bộ cấp huyện tập trung vào việc quản lý và báo cáo các ca bệnh dại 
trong khi các khóa tập huấn cấp xã tập trung vào các kỹ thuật bắt chó và tiêm phòng vắc 
xin cho chó. Cả khóa tập huấn cấp huyện và cấp xã đều có sự tham gia của các cán bộ y 
tế bởi ECTAD nhấn mạnh rằng chương trình phòng chống bệnh dại là một chương trình 
Một Sức khỏe có sự liên quan của cả ngành y tế và thú y. Kết quả, với các khóa tập huấn 
cấp xã, các cán bộ thú y đã tiêm phòng vắc xin dại cho tổng số 570 con chó tại 6 huyện 
trong thời gian tập huấn. 

Các khóa tập huấn cấp huyện và cấp xã được xây dựng trên cơ sở chương trình “tập huấn 
cho người tập huấn” đã được tổ chức từ 3-14/9/2014 cho cán bộ y tế và thú y cấp tỉnh. 
ECTAD Việt Nam và Cục Thú y thuộc Bộ NN và PTNT đã mời các chuyên viên kỹ thuật 
và chuyên gia tập huấn từ FAO ECTAD Indonesia và Phòng Chăn nuôi và Thú y Huyện 
Gianyar, Bali, Indonesia. Chương trình “tập huấn cho người tập huấn” nhấn mạnh các 
nguyên tắc của việc quản lý và phòng chống bệnh dại, được hỗ trợ tại thực địa với các 
chuyên gia về kỹ năng bắt và tiêm phòng cho chó, và nêu bật tầm quan trọng của việc 
cần triển khai hành động phản ứng chung khi phát hiện ổ dịch và một hệ thống tích hợp 
quản lý các trường hợp bị chó cắn (cả về y tế và thú y) nhằm quản lý một cách đúng đắn 
các ca bệnh dại ở người và động vật. Mục tiêu chính của việc tập huấn là nâng cao sự 
hiểu biết kỹ thuật về bệnh dại của những người tham gia tập huấn và nhấn mạnh tầm 
quan trọng của việc tiêm phòng vắc xin cho ít nhất 70% tổng số chó trong cộng đồng để 
bảo đảm rằng số lượng các ca bệnh dại ở người sẽ giảm. 

Trong thời gian tổ nhóm chuyên gia FAO ECTAD Indonesia thực hiện “tập huấn cho 
người tập huấn”, một bộ phim tập huấn Xỏa bỏ bệnh dại tại Việt Nam và một bộ phim 
vận động chính sách Vì Một Việt Nam Không Bệnh dại về phòng chống bệnh dại đã 
được thực hiện, Đây là một phần của kế hoạch truyền thông của FAO ECTAD Việt Nam.
Các bộ phim tập huấn này gần đây đã được sử dụng nhiều hơn trong một khóa tập huấn 
bồi dưỡng cấp huyệ và là một nguồn thông tin cho chiến lược bệnh dại khu vực ASEAN. 
Các bộ phim tập huấn về bệnh dại sẽ được sử dụng tại các khóa tập huấn sẽ được tổ chức 
sắp tới và các video này  cũng sẽ được đưa lên mạng tại trang web của FAO Việt Nam. 
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1. Một chú chó đang kiên nhẫn đợi để được tiêm vắc xin dại
2. Các chuyên gia về bệnh dại của Indonesia đang hướng 

dẫn cách tiêm vắc xin dại cho cán bộ thú y Việt Nam 
3. Cam kết của các cán bộ thú y cấp xã về phòng chống bệnh 

dại 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D7KXMYXuJMgI
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dh_O6mvNxyoI


Công bố kết quả khảo sát 
về tình hình gây nuôi 

động  vật hoang dã 
ở Việt Nam nhằm hướng 

Việt Nam tới một hệ thống gây 
nuôi động vật hoang dã được 

quản lý hiệu quả hơn
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Các kết quả khảo sát về trang trại gây nuôi động vật 
hoang dã ở miền Nam Việt Nam đã được Tổng 
cục Lâm nghiệp Việt Nam (VN Forest) thuộc Bộ 

NN và PTNN, và tâm Khẩn cấp Kiểm soát bệnh Động vật 
qua Biên giới (ECTAD) thuộc tổ chức Nông nghiệp và 
Lương thực của Liên Hiệp Quốc (FAO) công bố vào ngày 
6/2/2015. Cuộc khảo sát này, được tài trợ bởi Chương 
trình Các mối Nguy cơ Đại dịch Mới nổi (EPT), đã giúp 
tăng cường quản lý các trang trại gây nuôi động vật hoang 
dã và cung cấp các thông tin quan trọng về các khía cạnh 
của việc chăn nuôi động vật và an toàn sinh học, thực 
hành chăn nuôi, các vấn đề về bảo tồn, an toàn thực phẩm 
và các vấn đề y tế mà các cơ quan chức năng có thể giải 
quyết trong tương lai. 

Cuộc khảo sát cho thấy khoảng 1.555.000 động vật thuộc 
185 loài động vật hoang dã hiện đang được gây nuôi tại 12 
tỉnh nghiên cứu thuộc miền Nam Việt Nam. Những loại 
động vật được gây nuôi phổ biến nhất là nhím, rắn ráo 
trâu và hươu vàng trong khi động vật có tổng số lượng cá 
thể được gây nuôi nhiều nhất, và được ghi nhận là động 
vật có nguy cơ cao hơn trong việc làm lây lan các bệnh từ 
động vật sang người như cá sấu và rùa (khuẩn salmonella 
sp.),  cầy (SARS), linh trưởng (vi rút viêm gan, herpes B, 
vi rút monkey pox và  HIV/AIDS), và lợn (vi rút cúm A).

Cuộc khảo sát này đã tiến hành khảo sát 4.099 cơ sở gây 
nuôi động vật hoang dã đang hoạt động và 1.907 cơ sở 
mới ngừng việc gây nuôi động vật hoang dã tại các tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, 
Bình Thuận, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Long An, 
Tây Ninh, Tiền Giang và Thành phố Hồ Chí Minh.

Các bản đồ phân bố động vật hoang dã được gây nuôi 
được cập nhật từ cuộc khảo sát điều tra này sẽ giúp cac 
cơ quan quản lý hiểu, xác định số lượng và làm rõ các 
phương thức gây nuôi động vật hoang dã tại 12 tỉnh 
thành được khảo sát thử nghiệm. Các khuyến nghị chính 
từ dự án thử nghiệm này bao gồm: 1) Thường xuyên triển 
khai việc khảo sát trang trại gây nuôi động vật hoang dã 
để duy trì cơ sở dữ liệu được cập nhật về trang trại gây 
nuôi động vật hoang dã; 2) Triển khai một cuộc khảo sát 
trang trại gây nuôi động vật hoang dã tương tự tại 10 tỉnh 
thành còn lại ở miền Nam Việt Nam; 3) Xây dựng một gói 
phần mềm và cơ sở dữ liệu để quản lý và thường xuyên 
cập nhật thông tin khảo sát về trang trại gây nuôi động vật 
hoang dã; và 4) sử dụng các kết quả khảo sát này để xử lý 
các vấn đề quản lý việc gây nuôi động vật hoang dã, trong 
đó có bảo tồn, thực hành chăn nuôi, an toàn thực phẩm 
và phòng ngừa các dịch bệnh có thể lây lan từ động vật 
sang người.
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Gia cầm tại chợ bán buôn 
Hà Vỹ, chợ đầu mối cung 
cấp gia cầm lớn nhất cho 
Hà Nội, sẵn sàng để được 
chở đi.
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