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Nội dung:

1. Văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý 

thuốc thú y thuỷ sản

2. Tình hình thuốc thú y thuỷ sản hiện nay

3. Kiến nghị đề xuất
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- Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 của Chính

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

- Quyết định số 666/2014/QĐ-BNN-TCCB ngày 04 tháng

4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT quy định

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Thú

y;

- Thông tư số 56/2011/TT-BNNPTNT, ngày 16/8/2011

hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thú y thuỷ

sản;

- Quyết định 18/2002/QĐ- BTS ngày 03/6/2002 ban hành 

Quy chế khảo nghiệm giống thuỷ sản, thức ăn, thuốc, hoá chất 

và chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thuỷ sản;

1. Văn bản pháp luật trong lĩnh vực 

quản lý thuốc thú y (1)
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- Thông tư số 20/2011/TT-BNNPTNT, ngày 06 tháng 4

năm 2011 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về

thủ tục hành chính trong lĩnh vực thú y theo Nghị quyết 57/NQ-

CP ngày 15/10/2010;

- Thông tư số 51/ 2009/TT-BNNPTNT, ngày 21/8/2009

quy định kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh

doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất

dùng trong thú y, thú y thuỷ sản;

- Thông tư số 33/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/5/2011 ban

hành Quy chuẩn Việt Nam (QCVN 01-40:2011/BNNPTNT,

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh thú y cơ sở

kinh doanh thuốc thú y);

1. Văn bản pháp luật trong lĩnh vực 

quản lý thuốc thú y (2)
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- Thông tư số 07/2012/TT-BNNPTNT ngày 13/2/2012 quy

định thủ tục, đăng ký kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất thuốc

thú y đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP);

- Thông tư số: 02/2009/TT-BNN, ngày 14/01/2009 hướng

dẫn thủ tục thu hồi và xử lý thuốc thú y;

- Thông tư số: 03/2009/TT-BNN, ngày 14/01/2009 Quy

định ghi nhãn thuốc thú y;

- Thông tư số: 15/2009/TT-BNN, ngày 17/3/2009 Danh

mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng;

- Thông tư số: 29/2009/TT-BNN, ngày 04/6/2009 bổ sung,

sửa đổi Thông tư số 15/2009/TT-BNN, ngày 17/3/2009;

1. Văn bản pháp luật trong lĩnh vực 

quản lý thuốc thú y (3)
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- Thông tư số: 20/2010/TT-BNN, ngày 02/4/2010 bổ sung, sửa

đổi Thông tư số 15/2009/TT-BNN, ngày 17/3/2009 (Trifluralin);

- Thông tư số 03/2012/TT-BNNPTNT ngày 16/1/2012 bổ

sung, sửa đổi Thông tư số 15/2009/TT-BNN, ngày 17/3/2009

(Cypermethrine, Deltamethrine, Enrofloxacin);

- Thông tư: 66/2009/TT-BNNPTNT ngày 13/10/2009 ban

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 01-03: 2009/BNNPTNT,

lấy mẫu thuốc thú y để kiểm tra chất lượng;

1. Văn bản pháp luật trong lĩnh vực 

quản lý thuốc thú y (4)
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- Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT, ngày 12/02/2015

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2013/NĐ-CP, ngày

20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thương mại

về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia

công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực Nông

nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;

- Thông tư số 08/2012/TT-BNNPTNT ngày 13/2/2012 của Bộ

Nông nghiệp và PTNT quy định thủ tục đăng ký sản xuất gia công

thuốc thú y;

- Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT, ngày 03/12/2014 Quy

định việc kiểm tra cơ sở SXKD vật tư nông nghiệp và kiểm tra,

chứng nhận cơ sở SXKD nông lâm thủy sản đủ điều kiện ATTP;

1. Văn bản pháp luật trong lĩnh vực 

quản lý thuốc thú y (5)
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- Luật Thú y đã được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2015 và có

hiệu lực từ ngày 01/7/2016;

- Đang xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn

bản hướng dẫn Luật Thú y.

1. Văn bản pháp luật trong lĩnh vực 

quản lý thuốc thú y (6)
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2.Tình hình thuốc thú y thuỷ sản 

hiện nay 

1. Số lượng sản phẩm cấp phép lưu hành:

- Có 642 sản phẩm

- Thuốc sản xuất trong nước: 501

- Thuốc nhập khẩu: 141 sản phẩm

2. Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP):

Đến ngày 31/12/2013 đối với thuốc bột uống, trộn thức ăn

Đến ngày 31/12/2015 đối với vắc xin

Đến nay đã có 57 cơ sở đạt GMP
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2.Tình hình thuốc thú y thuỷ sản 

hiện nay (tiếp)

3. Kết quả giám sát kiểm tra chất lượng thuốc thú y

Năm 2009 2010 2012 2013 2014

Tổng số mẫu 

kiểm tra

710 444 240 234 450

Tổng số mẫu 

không đạt

103 69 32 17 35

Tỷ lệ % 14,5 15,54 13,33 7,26 7,8
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2.Tình hình thuốc thú y thuỷ sản 

hiện nay (tiếp)

Trong năm 2015, thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn, Cục Thú y đã chủ trì, phối hợp tổ chức triển

khai phòng, chống dịch bệnh trên tôm (tại Sóc Trăng và Bạc Liêu)

và trên cá tra (Bến Tre, Đồng Tháp và An Giang), Cục Thú y đã

tổ chức khảo sát tình hình kinh doanh, sử dụng thuốc thú y. Kết

quả như sau:

(1) Có nhiều sản phẩm thuốc thú y, hóa chất và chế phẩm

sinh học đang được dùng trong nuôi trồng thủy sản không có

trong Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam. Cơ sở kinh

doanh thuốc bán nguyên liệu kháng sinh trực tiếp cho người nuôi

trồng thủy sản;
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2.Tình hình thuốc thú y thuỷ sản 

hiện nay (tiếp)

(2) Nhiều sản phẩm có nhãn mác không đúng với nhãn mác

đăng ký, ghi thêm nhiều công dụng, thông tin không đúng với bản

chất của sản phẩm;

(3) Hiện tượng các công ty thuốc thú y cử nhân viên tiếp thị và

bán thuốc thú y, đặc biệt thuốc ngoài danh mục ngay tại cơ sở

nuôi trồng thủy sản, gây khó khăn cho việc quản lý của địa

phương;

(4) Thực trạng người nuôi trồng tự mua các loại thuốc dùng

trong y tế, các loại nguyên liệu làm kháng sinh về sử dụng trực

tiếp trong nuôi trồng thủy sản với liều lượng tùy tiện, không tuân

thủ thời gian ngừng sử dụng thuốc, dẫn đến khả năng tồn dư

kháng sinh trong thủy sản là rất lớn;
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2.Tình hình thuốc thú y thuỷ sản 

hiện nay (tiếp)

(5) Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính

trong lĩnh vực thú y, bao gồm cả kinh doanh, sử dụng thuốc, hóa

chất và chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản chưa hiệu

quả, còn nhiều tồn tại, bất cập.

Trên cơ sở những tồn tại, bất cập phát hiện trong quá

trình tổ chức thanh tra, kiểm tra, Cục Thú y đã tham mưu và

trình Bộ ban hành các văn bản sau:

- Chỉ thị số 1865 /CT-BNN-TY ngày 04/3/2015 về việc tăng

cường quản lý sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc kháng sinh

trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm.
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2.Tình hình thuốc thú y thuỷ sản 

hiện nay (tiếp)

- Chỉ thị số 6621/CT-BNN-TY ngày 14/8/2015 về việc tăng

cường phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi nước lợ, trong đó

có nội dung đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực

thuộc Trung ương có nuôi tôm nước lợ chủ động và phối hợp với

các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức thanh kiểm

tra việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc thú y, hoá chất, chế

phẩm sinh học và xử lý các trường hợp vi phạm, tăng cường

tuyên truyền hướng dẫn sử dụng thuốc thú y theo hướng dẫn

nhà sản xuất và cơ quan chuyên môn;

- Công văn số 8365/BNN-TY ngày 12/10/2015 gửi Chủ tịch

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về

tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý thuốc thú y, thức ăn

chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, chế phẩm sinh học;
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2.Tình hình thuốc thú y thuỷ sản 

hiện nay (tiếp)

- Công văn số 8365/BNN-TY ngày 12/10/2015 gửi Chủ

tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

ương về tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý thuốc thú

y, thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, chế phẩm sinh

học;

- Nhiều công văn khác gửi Chủ tịch UBND các tỉnh về

việc tổ chức phòng, chống dịch bệnh và kiểm soát vật tư

đầu vào trong nuôi tôm, cá tra.
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2.Tình hình thuốc thú y thuỷ sản 

hiện nay (tiếp)

Cục Thú y cũng đã có nhiều văn bản gửi Sở NN&PTNT, Chi

cục Thú y/ chăn nuôi thú y các tỉnh:

1. Thành lập các đoàn đi thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh,

sử dụng các sản phẩm thuốc, hóa chất tại các cơ sở kinh doanh

thuốc thú y, cơ sở nuôi trồng thủy sản để phát hiện những tồn tại,

bất cập và đề xuất các giải pháp khắc phục; trong trường hợp

cần thiết, lấy mẫu thuốc thú y gửi về Trung tâm Kiểm nghiệm

thuốc thú y Trung ương I hoặc II để kiểm tra chất lượng. Xử lý

nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định hiện

hành;

2. Thông báo danh sách các tổ chức, cá nhân có sản phẩm vi

phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để người nuôi

trồng thủy sản được biết, tránh mua phải hàng cấm, hàng ngoài

Danh mục, hàng giả, hàng kém chất lượng;
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2.Tình hình thuốc thú y thuỷ sản 

hiện nay (tiếp)

3. Tăng cường quản lý kinh doanh, sử dụng thuốc thú y theo

đúng quy định; tổ chức thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người

nuôi trồng thủy sản tuân thủ nghiêm ngặt việc sử dụng, ngừng sử

dụng kháng sinh trước khi thu hoạch, đặc biệt không sử dụng

kháng sinh nguyên liệu, thuốc dùng trong y tế trong phòng, trị

bệnh để nhằm hạn chế tôi đa dư lượng kháng sinh trong các sản

phẩm thủy sản.
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3.Kiến nghị, đề xuất

1. Hoàn thiện hệ thống pháp lý.

- Ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Thú y.

2. Khảo sát, đánh giá thực trạng việc sử dụng thuốc thú y

trong nuôi trồng thuỷ sản.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các

trường hợp phát hiện thuốc giả, thuốc ngoài danh mục, thuốc

kém chất lượng.

- Thông báo danh sách các tổ chức, cá nhân có sản phẩm vi

phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để người nuôi

trồng thủy sản được biết, tránh mua phải hàng cấm, hàng ngoài

Danh mục, hàng giả, hàng kém chất lượng.
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3.Kiến nghị, đề xuất

- Tăng cường lấy mẫu giám sát chất lượng thuốc thú y

thuỷ sản.

4. Đào tạo, tập huấn.

5. Tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý và tác

hại của việc sử dụng thuốc thú y không đúng quy định cho

các cơ sở kinh doanh thuốc thú y và người nuôi.
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XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
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Liên hệ:

Ban quản lý Dự án EU-MUTRAP 

Phòng 1203, Tầng 12, Khu Văn phòng, Tòa tháp Hà Nội, 

49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel:  (84 - 4) 3937 8472

Fax: (84 - 4) 3937 8476

Email: mutrap@mutrap.org.vn222222

Website: www.mutrap.org.vn

(Tài liệu hội thảo được đăng trên trang Web này)

http://www.mutrap.org.vn/

