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THÔNG TƯ 

Quy định về phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản nuôi 

 

Căn cứ Luật Thủy sản năm 2003;  

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004;  

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y; Nghị định số 
119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008 của Chính phủ về việc bổ sung một số điều 
của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y, 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 
quy định về phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản nuôi. 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định về phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy 
sản nuôi (sau đây gọi tắt là thủy sản). 

2. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài 
có hoạt động liên quan đến sản xuất, buôn bán, vận chuyển, sơ chế, chế biến 
thủy sản trên lãnh thổ Việt Nam. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Cơ sở nuôi là nơi nuôi, giữ thủy sản bao gồm một hoặc nhiều ao, đầm, 
hồ, lồng, bè và các loại hình nuôi khác của tổ chức hoặc cá nhân. 

 2. Ổ dịch là cơ sở nuôi đang có thủy sản mắc bệnh thuộc Danh mục các 
bệnh thủy sản phải công bố dịch. 

 3. Vùng có dịch là vùng có nhiều ổ dịch đã được cơ quan chuyên ngành 
thú y thủy sản có thẩm quyền xác định. 

 4. Bệnh mới là bệnh thủy sản mới xuất hiện ở Việt Nam, chưa có trong 
Danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch, có khả năng lây lan nhanh trên 
phạm vi rộng, gây chết nhiều thủy sản. 
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5. Thủy sản mắc bệnh là thủy sản nhiễm mầm bệnh và có triệu chứng, 
bệnh tích điển hình của bệnh đó. 

6. Thủy sản nghi mắc bệnh là thủy sản có triệu chứng, bệnh tích của bệnh 
ở trong ổ dịch nhưng chưa xác định được mầm bệnh hoặc ở cơ sở nuôi khác 
nằm trong vùng có dịch mà chưa có biểu hiện triệu chứng của bệnh. 

7. Thủy sản nhiễm bệnh là thủy sản có biểu hiện khác thường nhưng chưa 
có triệu chứng điển hình của bệnh. 

8. Thủy sản nghi nhiễm bệnh là thủy sản dễ nhiễm bệnh sống trong cùng 
một vùng nước với thủy sản nhiễm bệnh hoặc thủy sản nghi mắc bệnh. 

Điều 3. Nguyên tắc phòng, chống và báo cáo dịch bệnh thủy sản 

1. Phòng bệnh là chính, dựa trên cơ sở quan trắc môi trường, giám sát 
dịch bệnh kết hợp với thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh.  

2. Các hoạt động phòng, chống dịch bệnh phải đảm bảo chủ động, tích 
cực, kịp thời và hiệu quả. 

3. Việc thu thập, lưu trữ, báo cáo thông tin dịch bệnh và diện tích nuôi 
trồng thủy sản phải được thực hiện kịp thời, chính xác và đầy đủ theo hướng dẫn 
của Cục Thú y. 

Điều 4. Chế độ báo cáo dịch bệnh 

1. Báo cáo đột xuất ổ dịch: 

a) Chủ cơ sở nuôi, người phát hiện thủy sản mắc bệnh, nghi mắc bệnh 
thuộc Danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch hoặc bệnh mới phải báo 
cáo người phụ trách công tác thú y xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là 
người phụ trách công tác thú y cấp xã) và Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan 
chuyên ngành thú y thủy sản nơi gần nhất; 

b) Người phụ trách công tác thú y cấp xã có trách nhiệm đến nơi có thủy 
sản mắc bệnh, nghi mắc bệnh để xác định thông tin và báo cáo cơ quan chuyên 
ngành thú y thủy sản cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi là 
Trạm Thú y) và Ủy ban nhân dân cấp xã; 

c) Trạm Thú y báo cáo Chi cục Thú y hoặc cơ quan chuyên ngành thú y 
thủy sản cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Chi cục Thú 
y) và Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

d) Chi cục Thú y báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cơ 
quan Thú y vùng và Cục Thú y; 

đ) Cơ quan Thú y vùng: báo cáo cho Cục Thú y; 

e) Cục Thú y báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về diễn biến ổ dịch; 

g) Báo cáo về ổ dịch hoặc bệnh mới của tổ chức, cá nhân được quy định 
tại điểm a, b, c, d, đ, e của khoản này phải được thực hiện trong vòng 48 giờ đối 
với các xã vùng đồng bằng hoặc 72 giờ đối với các xã vùng sâu, vùng xa, khi 
dịch xảy ra ở phạm vi rộng, kể từ khi phát hiện hoặc nhận được thông tin thủy 
sản mắc bệnh, nghi mắc bệnh.  
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2. Báo cáo cập nhật tình hình dịch:  

a) Báo cáo cập nhật tình hình dịch được áp dụng đối với ổ dịch đã được 
Chi cục Thú y xác nhận; 

b) Báo cáo phải được thực hiện trước 16:00 giờ hàng ngày cho đến khi kết 
thúc đợt dịch, kể cả ngày lễ, tết và ngày nghỉ; 

c) Trạm Thú y báo cáo Chi cục Thú y và Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

d) Chi cục Thú y báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cơ 
quan Thú y vùng và Cục Thú y. 

3. Báo cáo điều tra ổ dịch:  

a) Báo cáo điều tra ổ dịch được áp dụng trong trường hợp ổ dịch đã được 
cơ quan chuyên ngành thú y thủy sản có thẩm quyền xác định là bệnh thuộc 
Danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch hoặc bệnh mới;  

b) Nội dung báo cáo điều tra ổ dịch và thu thập các thông tin được thực 
hiện theo biểu mẫu; 

c) Chi cục Thú y có trách nhiệm báo cáo kết quả điều tra ổ dịch cho Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cơ quan Thú y vùng và Cục Thú y trong 
vòng 07 (bảy) ngày kể từ khi kết thúc điều tra ổ dịch. 

4. Báo cáo kết thúc ổ dịch: trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ khi kết thúc ổ 
dịch theo quy định của pháp luật, Chi cục Thú y có trách nhiệm báo cáo tổng kết 
ổ dịch, đánh giá kết quả phòng, chống dịch bệnh.  

5. Báo cáo bệnh mới: 

a) Chi cục Thú y báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cơ 
quan Thú y vùng và Cục Thú y về diễn biến lây lan dịch bệnh; 

b) Cục Thú y báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về diễn biến tình hình dịch bệnh. 

6. Báo cáo định kỳ:  

a) Báo cáo tháng: số liệu tổng hợp để báo cáo được tính từ ngày 01 đến 
ngày cuối cùng của tháng. Báo cáo phải được thực hiện dưới hình thức văn bản 
và file điện tử, cụ thể như sau: Trạm Thú y báo cáo Chi cục Thú y trước ngày 10 
của tháng tiếp theo; Chi cục Thú y báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Cơ quan Thú y vùng và Cục Thú y trước ngày 15 của tháng tiếp theo;  

 b) Báo cáo quý được thực hiện trong tuần đầu tiên của quý tiếp theo; 

c) Báo cáo 06 (sáu) tháng đầu năm được thực hiện trước ngày 15 tháng 7; 

d) Báo cáo năm được thực hiện trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo; 

đ) Nội dung báo cáo định kỳ được thực hiện theo biểu mẫu do Cục Thú y 
ban hành, bao gồm: dịch bệnh (phải được phân tích theo không gian, thời gian 
và đối tượng mắc bệnh: chi tiết theo từng bệnh và đối tượng nuôi cụ thể), nhận 
định tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch đã triển khai, những 
tồn tại, khó khăn, các biện pháp sẽ thực hiện, đề xuất và kiến nghị. 
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7. Báo cáo kết quả giám sát dịch bệnh:  

a) Chi cục Thú y báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cơ 
quan Thú y vùng và Cục Thú y kết quả giám sát, dự báo dịch bệnh và các biện 
pháp phòng chống dịch bệnh của địa phương; 

b) Cục Thú y báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
kết quả giám sát, dự báo dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên 
phạm vi toàn quốc; 

c) Thời điểm báo cáo kết quả giám sát dịch bệnh trong vòng 10 (mười) 
ngày, kể từ thời điểm kết thúc chương trình giám sát. 

Chương II 

PHÒNG BỆNH 

Điều 5. Xây dựng và triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh 
thủy sản 

Hàng năm, Chi cục Thú y chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan xây 
dựng và triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản theo các bước 
sau: 

1. Đánh giá hiện trạng nuôi trồng thủy sản của địa phương trong năm. 

2. Phân tích kết quả giám sát dịch bệnh thủy sản của năm trước và tổ chức 
điều tra bổ sung ở các cơ sở sản xuất thủy sản giống, cơ sở nuôi thủy sản (nếu 
cần) phục vụ cho việc lập kế hoạch cho năm tiếp theo. 

3. Phân tích, đánh giá kết quả quan trắc, cảnh bảo môi trường; các nguồn 
nước chính cung cấp cho vùng nuôi, thời điểm thường xuất hiện bệnh dịch hàng 
năm để xác định vị trí, thời gian thu mẫu thủy lý, thủy hóa và mẫu vi sinh vật, 
các vật chủ trung gian; các yếu tố nguy cơ liên quan đến quá trình phát sinh, lây 
lan dịch bệnh thủy sản ở địa phương; các chỉ tiêu dịch tễ và chỉ tiêu liên quan 
cần xét nghiệm nhằm xác định mức độ nguy cơ phát sinh, dự báo khả năng phát 
sinh, lây lan dịch bệnh thủy sản tại địa phương. 

4. Xác định các nguồn lực cần thiết, bao gồm: nhân lực, vật lực, tài chính 
để triển khai các biện pháp phòng, chống, hỗ trợ chủ cơ sở nuôi giám sát môi 
trường, dịch bệnh, cả khi dịch bệnh xảy ra nhưng chưa đủ điều kiện công bố 
dịch và khi công bố dịch. 

5. Căn cứ các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn Việt Nam về giám sát, điều 
tra dịch bệnh, điều kiện vệ sinh môi trường nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất, 
kinh doanh giống, nuôi trồng thủy sản để đề xuất các chỉ tiêu, tần suất, vị trí thu 
mẫu, số lượng mẫu thủy sản, môi trường. 

6. Xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh với các nội dung theo quy 
định tại Điều 6 của Thông tư này. 

7. Báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để Sở trình Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản. 

8. Tổ chức triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản được phê 
duyệt. 
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9. Gửi Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản đã được phê duyệt đến 
Cơ quan Thú y vùng và Cục Thú y để phối hợp chỉ đạo và giám sát thực hiện.  

10. Trong trường hợp có điều chỉnh Kế hoạch, Chi cục Thú y gửi Kế 
hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản đã được điều chỉnh đến Cơ quan Thú y 
vùng và Cục Thú y.   

Điều 6. Nội dung Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản 

1. Quan trắc môi trường: các chỉ tiêu thủy lý, thủy hóa, tần suất, số lượng 
mẫu và vị trí lấy mẫu để phân tích. 

2. Giám sát dịch bệnh gồm các nội dung: loài thủy sản được giám sát, địa 
điểm, thời gian, tần suất lấy mẫu, loại mẫu thủy sản, mẫu môi trường, số lượng 
mẫu, các thông tin liên quan và mầm bệnh cần xác định; khi có dịch bệnh xảy ra 
hoặc khi môi trường biến động bất thường cần phải lấy mẫu bệnh phẩm, mẫu 
môi trường để xét nghiệm phát hiện mầm bệnh. 

3. Điều tra ổ dịch và các biện pháp chống dịch. 

4. Dự trù về vật tư, hóa chất, kinh phí và nguồn nhân lực để triển khai các 
biện pháp phòng, chống, bao gồm hỗ trợ cho chủ cơ sở nuôi khi công bố dịch và 
cả khi dịch bệnh xảy ra nhưng chưa đủ điều kiện công bố dịch ở địa phương. 

5. Dự trù các trang thiết bị cần đầu tư, bổ sung, hiệu chỉnh để phục vụ 
công tác chẩn đoán xét nghiệm, giám sát, điều tra ổ dịch, xây dựng bản đồ dịch 
tễ và phân tích số liệu. 

6. Thông tin, tuyên truyền, tập huấn cho người nuôi trồng thủy sản, người 
phụ trách công tác thú y cấp xã về chủ trương, chính sách, các quy định của nhà 
nước, các văn bản hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành thú y thủy sản, nuôi 
trồng thủy sản. 

7. Phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển 
khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản. 

Điều 7. Giám sát dịch bệnh thủy sản 

1. Cục Thú y chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt và tổ chức thực hiện 
Chương trình giám sát dịch bệnh thủy sản trên phạm vi toàn quốc. 

2. Chi cục Thú y chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và 
báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để Sở trình Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh phê duyệt; tổ chức thực hiện các Chương trình giám sát dịch bệnh thủy 
sản ở phạm vi địa phương như sau: 

a) Chỉ đạo Trạm Thú y và người phụ trách công tác thú y cấp xã phối hợp 
với các đơn vị có liên quan để xây dựng, trình ban hành và tổ chức thực hiện 
Chương trình giám sát, bao gồm cả việc lấy mẫu thủy sản xét nghiệm định kỳ và 
kiểm tra các chỉ tiêu môi trường;  

b) Đối với các chỉ tiêu môi trường được kiểm tra tại cơ sở nuôi, cán bộ 
thú y thực hiện ghi chép, lưu trữ kết quả và báo cáo cho Trạm Thú y; 
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c) Đối với các chỉ tiêu môi trường và bệnh chưa xác định được nguyên 
nhân, Trạm Thú y tiến hành lấy mẫu, bảo quản và gửi đến phòng thử nghiệm 
của Chi cục Thú y; 

d) Đối với các chỉ tiêu chưa đủ năng lực xét nghiệm, Chi cục Thú y gửi 
mẫu đến phòng thử nghiệm thuộc Cục Thú y hoặc phòng thử nghiệm được Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định (sau đây gọi chung là phòng thử 
nghiệm được chỉ định);  

đ) Ngay sau khi nhận được kết quả phân tích, xét nghiệm, Chi cục Thú y 
thông báo kết quả kèm theo hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng bệnh để chủ 
cơ sở nuôi thực hiện; 

e) Báo cáo kết quả giám sát về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Cơ quan Thú y vùng và Cục Thú y để phân tích và định hướng trong công tác 
phòng dịch bệnh thủy sản theo quy định tại khoản 7 Điều 4 của Thông tư này. 

Điều 8. Thông tin, tuyên truyền, tập huấn về phòng bệnh thủy sản 

Thông tin, tuyên truyền, tập huấn về phòng, chống dịch bệnh thủy sản 
phải đảm bảo những nội dung sau: 

1. Đối tượng: tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến quan trắc cảnh 
báo môi trường, sản xuất, buôn bán, vận chuyển, sơ chế, chế biến thủy sản, 
phòng chống dịch bệnh.  

2. Nội dung: chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật, các văn 
bản hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành thú y thủy sản. 

3. Hình thức: bằng một hoặc nhiều hình thức khác nhau nhưng phải đảm 
bảo thường xuyên, nhanh chóng và hiệu quả. 

4. Thời điểm: việc tuyên truyền phải được thực hiện trước mùa vụ nuôi và 
khi có dịch bệnh xuất hiện. 

5. Trách nhiệm: 

a) Cục Thú y chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thủy sản xây dựng và hướng 
dẫn triển khai các chương trình, kế hoạch về thông tin, tuyên truyền, tập huấn về 
phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên phạm vi toàn quốc; 

b) Chi cục Thú y xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch về 
thông tin, tuyên truyền, tập huấn về phòng, chống dịch bệnh thủy sản ở phạm vi 
địa phương. 

Điều 9. Trách nhiệm của chủ cơ sở 

1. Chủ cơ sở sản xuất giống thủy sản có trách nhiệm: 

a) Tuân thủ quy hoạch về nuôi trồng thủy sản của địa phương, các quy 
chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật về sản xuất giống thủy sản; 

b) Nguồn nước phải được xử lý diệt tạp, mầm bệnh trước khi đưa vào sản 
xuất; 
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c) Hệ thống nuôi đảm bảo việc vệ sinh, khử trùng dễ dàng và kiểm soát 
dịch bệnh hiệu quả; có hệ thống cấp thoát nước riêng biệt; nước thải, chất thải 
phải xử lý đạt yêu cầu trước khi xả thải;  

d) Sử dụng giống thủy sản bố mẹ có nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng 
nhận kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp. Khi phát hiện giống thủy sản bố 
mẹ có dấu hiệu bất thường, nghi nhiễm bệnh phải nuôi cách ly, giám sát chặt chẽ 
và không cho sinh sản; 

đ) Sử dụng thức ăn, chế phẩm sinh học, thuốc, hóa chất thuộc Danh mục 
được phép sử dụng hoặc lưu hành tại Việt Nam. Đối với thức ăn tự chế, thức ăn 
tươi sống phải đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường; 

e) Quản lý môi trường và áp dụng các biện pháp kỹ thuật về phòng bệnh 
theo hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành thú y thủy sản, nuôi trồng thủy sản 
trong quá trình sản xuất; 

g) Có quy trình kiểm soát an toàn sinh học để đảm bảo giống sạch bệnh; 

h) Ghi chép quá trình sản xuất giống thủy sản theo Thông tư số 
26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn về quản lý giống thủy sản. 

2. Chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản có trách nhiệm: 

a) Tuân thủ quy hoạch về nuôi trồng thủy sản và thực hiện đúng lịch thả 
nuôi theo hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành nuôi trồng thủy sản địa phương; 

b) Tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật về chuẩn bị cơ sở nuôi, quản lý chất 
lượng nước và chăm sóc sức khỏe thủy sản; 

c) Sử dụng thức ăn, chế phẩm sinh học, thuốc, hóa chất thuộc danh mục 
được phép lưu hành tại Việt Nam. Đối với thức ăn tự chế, thức ăn tươi sống phải 
đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường; 

d) Thiết kế hệ thống nuôi trồng thủy sản đảm bảo vệ sinh, khử trùng dễ 
dàng và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả; 

đ) Quản lý môi trường và áp dụng các biện pháp kỹ thuật về phòng bệnh 
theo hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành thú y thủy sản, nuôi trồng thủy sản 
trong quá trình nuôi; 

e) Ghi chép đầy đủ quá trình chăm sóc, nuôi trồng thủy sản theo hướng 
dẫn của cơ quan chuyên ngành nuôi trồng thủy sản; 

g) Phải có khu xử lý chất thải, nước thải. Khi thủy sản nuôi bị mắc bệnh 
phải xử lý nước, chất thải trong cơ sở nuôi đảm bảo tiêu diệt hết mầm bệnh 
trước khi xả ra môi trường. 

3. Đối với cơ sở nuôi lồng, bè, giá treo, bãi triều, chủ cơ sở thực hiện các 
quy định tại điểm b, c, d, đ và e khoản 2 Điều này và các quy định sau: 

a) Bố trí lồng, bè, giá treo, bãi triều tại các khu vực được quy hoạch hoặc 
cơ quan có thẩm quyền cho phép; 

b) Mật độ lồng, bè, giá treo phải theo hướng dẫn của cơ quan chuyên 
ngành thú y thủy sản, nuôi trồng thủy sản có thẩm quyền; 
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c) Thường xuyên kiểm tra thủy sản nuôi về màu sắc, sinh vật bám, các 
dấu hiệu bệnh lý, bất thường. Khi phát hiện thủy sản mắc bệnh, nghi mắc bệnh 
phải cách ly, xử lý và thông báo cho các hộ nuôi xung quanh và người phụ trách 
công tác thú y cấp xã để kịp thời xử lý, thu hoạch khi cần thiết theo quy định tại 
Điều 16 của Thông tư này;  

d) Định kỳ kiểm tra, vệ sinh, tiêu độc khử trùng dụng cụ nuôi; 

đ) Đảm bảo mật độ nuôi phù hợp theo hướng dẫn của cơ quan chuyên 
ngành nuôi trồng thủy sản. 

4. Chủ cơ sở buôn bán, vận chuyển thủy sản có trách nhiệm: 

a) Sử dụng phương tiện, dụng cụ chứa đựng, phương pháp lưu giữ, vận 
chuyển phù hợp;  

b) Vận chuyển giống thủy sản phải có giấy chứng nhận kiểm dịch do cơ 
quan chuyên ngành thú y thủy sản có thẩm quyền cấp; 

c) Hệ thống lưu giữ, phương tiện vận chuyển thủy sản phải đảm bảo vệ 
sinh thú y, khử trùng trước và sau khi sử dụng; nước thải, chất thải phải được xử 
lý đạt yêu cầu trước khi xả thải. 

Chương III 

CHỐNG DỊCH BỆNH 

Điều 10. Khai báo dịch bệnh 

1. Chủ cơ sở nuôi, người phát hiện thủy sản mắc bệnh, chết do bệnh hoặc 
nghi ngờ mắc bệnh thuộc Danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch hoặc 
bệnh mới có trách nhiệm báo cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại điểm 
a khoản 1 Điều 4 của Thông tư này.  

2. Trong trường hợp dịch bệnh lây lan nhanh trên phạm vi rộng, gây chết 
nhiều thủy sản, chủ cơ sở nuôi, người phát hiện thủy sản mắc bệnh, người phụ 
trách công tác thú y cấp xã, Trạm Thú y có thể báo cáo vượt cấp lên chính quyền 
và các Chi cục Thú y, Cục Thú y để kịp thời tổ chức chống dịch. 

Điều 11. Điều tra ổ dịch  

1. Nguyên tắc điều tra ổ dịch: 

a) Điều tra ổ dịch phải được thực hiện trong vòng 03 (ba) ngày kể từ khi 
phát hiện hoặc nhận được thông tin thủy sản mắc bệnh, nghi mắc bệnh nhằm tìm 
ra tác nhân gây bệnh và các yếu tố làm dịch bệnh lây lan; 

b) Thông tin về ổ dịch phải được thu thập chi tiết, đầy đủ, chính xác và 
kịp thời; 

c) Trước khi điều tra phải thu thập đầy đủ thông tin về môi trường nuôi,  
dịch bệnh; nguyên vật liệu, dụng cụ, trang thiết bị, hoá chất cần thiết cho điều 
tra ổ dịch; dụng cụ lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu; các quy định hiện hành 
về phòng chống dịch bệnh; nguồn nhân lực, vật lực, tài chính cần thiết và các 
trang thiết bị bảo hộ; biểu mẫu, dụng cụ thu thập thông tin. 

2. Nội dung điều tra ổ dịch: 
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a) Thu thập thông tin ban đầu về các chỉ tiêu quan trắc môi trường thời 
gian trước và trong thời gian xảy ra dịch bệnh; ổ dịch, xác định các đặc điểm 
dịch tễ cơ bản và sự tồn tại của ổ dịch; truy xuất nguồn gốc ổ dịch; 

b) Thẩm tra và hoàn thiện thông tin về ổ dịch tại cơ sở có thủy sản mắc 
bệnh, bao gồm: kiểm tra, đối chiếu với những thông tin được báo cáo trước đó; 
các chỉ tiêu, biến động môi trường (nếu có); kiểm tra lâm sàng, số lượng, loài, 
lứa tuổi, ngày phát hiện thủy sản mắc bệnh; diện tích thủy sản mắc bệnh, diện 
tích thả nuôi; thuốc, hóa chất đã được sử dụng; hình thức nuôi, quan sát diễn 
biến tại nơi có dịch bệnh thủy sản; 

c) Mô tả diễn biến của ổ dịch theo thời gian, địa điểm, thủy sản mắc bệnh, 
nghi mắc bệnh và đánh giá sơ bộ về nguyên nhân ổ dịch; 

d) Đề xuất tiến hành nghiên cứu các yếu tố nguy cơ; 

đ) Tổng hợp, phân tích, đánh giá và đưa ra chẩn đoán xác định ổ dịch, xác 
định dịch bệnh, phương thức lây lan; 

e) Báo cáo kết quả điều tra ổ dịch, nhận định, dự báo tình hình dịch bệnh 
trong thời gian tiếp theo, đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch. 

3. Trách nhiệm điều tra ổ dịch: 

a) Người phụ trách công tác thú y cấp xã có trách nhiệm đến cơ sở nuôi có 
thủy sản mắc bệnh, nghi mắc bệnh để xác định thông tin và báo cáo theo biểu 
mẫu; đồng thời báo cáo tình hình dịch bệnh theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 
của Thông tư này; 

b) Trạm Thú y cử cán bộ đến cơ sở nuôi có thủy sản mắc bệnh, nghi mắc 
bệnh để hướng dẫn xử lý ổ dịch, lấy mẫu xét nghiệm, xác minh nguồn gốc dịch 
bệnh và báo cáo tình hình dịch bệnh theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 của 
Thông tư này; 

c) Chi cục Thú y thực hiện điều tra theo các nguyên tắc và nội dung quy 
định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này; xét nghiệm mẫu theo quy định tại Điều 
12 và báo cáo tình hình dịch bệnh theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Thông 
tư này; 

d) Cơ quan Thú y vùng hướng dẫn, hỗ trợ Chi cục Thú y thực hiện điều 
tra ổ dịch; 

đ) Cục Thú y chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc điều tra ổ dịch của Chi cục 
Thú y. Trong trường hợp Chi cục Thú y cung cấp thông tin không rõ ràng hoặc 
triển khai các bước điều tra ổ dịch chưa đạt yêu cầu hoặc ổ dịch có diễn biến 
phức tạp, Cục Thú y tiến hành điều tra ổ dịch. 

 Điều 12. Lấy mẫu, chẩn đoán, xét nghiệm xác định mầm bệnh 

 1. Cơ quan chịu trách nhiệm điều tra ổ dịch trực tiếp lấy mẫu để xét 
nghiệm xác định mầm bệnh. Mẫu bệnh phẩm phải được gửi đến phòng thử 
nghiệm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định trong vòng 01 
(một) ngày kể từ khi kết thúc việc lấy mẫu. 
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2. Trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ khi nhận được mẫu, phòng thử nghiệm 
được chỉ định có trách nhiệm chẩn đoán, xét nghiệm và trả lời kết quả cho cơ 
quan gửi mẫu. Trường hợp chưa xác định được mầm bệnh thì cần thông báo cho 
cơ quan gửi mẫu. 

3. Trong trường hợp chưa chẩn đoán xác định được mầm bệnh, phòng thử 
nghiệm được chỉ định có trách nhiệm phối hợp với các phòng thử nghiệm khác để 
thực hiện hoặc báo cáo Cục Thú y để chỉ đạo, hướng dẫn chẩn đoán xác định 
mầm bệnh.   

4. Trường hợp mẫu bệnh phẩm chưa đạt yêu cầu về số lượng, chất lượng, 
phòng thử nghiệm được chỉ định trực tiếp hoặc yêu cầu cơ quan lấy mẫu lại, lấy 
mẫu bổ sung để chẩn đoán xét nghiệm. 

5. Trong cùng một xã và trong cùng giai đoạn có dịch bệnh, khi đã có kết 
quả xét nghiệm cho những ổ dịch đầu tiên, không nhất thiết phải lấy mẫu xét 
nghiệm ở những ổ dịch tiếp theo. Kết luận về các ổ dịch tiếp theo được dựa vào 
dấu hiệu lâm sàng của thủy sản mắc bệnh, môi trường nước nuôi.  

Điều 13. Điều kiện và thẩm quyền công bố dịch  

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố dịch bệnh khi có đủ các điều 
kiện sau đây: 

a) Có ổ dịch bệnh thuộc Danh mục các bệnh phải công bố dịch xảy ra và 
đang có chiều hướng lây lan nhanh trên diện rộng. 

b) Có báo cáo bằng văn bản của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện về 
diễn biến tình hình dịch bệnh; 

c) Có kết luận chẩn đoán xác định là bệnh thuộc Danh mục các bệnh thủy 
sản phải công bố dịch và có văn bản đề nghị công bố dịch của Chi cục Thú y 
hoặc Cục Thú y. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công bố ổ dịch trong các 
trường hợp sau:  

a) Dịch bệnh xảy ra đồng thời tại 02 huyện trở lên; 

b) Trường hợp dịch bệnh xảy ra ở 01 huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh công bố hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đang 
có dịch bệnh để công bố dịch. 

3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định công bố 
ổ dịch khi có đề nghị của Cục Thú y kèm theo kết quả xét nghiệm khẳng định 
dịch bệnh thuộc Danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch, có khả năng lây 
lan rộng và dịch xảy ra trong phạm vi từ hai tỉnh trở lên. 

4. Khi công bố dịch, người có thẩm quyền đồng thời công bố vùng bị dịch 
uy hiếp và vùng đệm; trường hợp, vùng có dịch nằm ở nơi giáp ranh giữa các 
tỉnh, các huyện, khi công bố dịch, người có thẩm quyền theo quy định của khoản 
1, khoản 2 Điều này phải thông báo cho Ủy ban nhân dân cùng cấp có liên quan 
để công bố vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm. 
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Điều 14. Tổ chức chống dịch 

1. Các biện pháp chống dịch, xử lý ổ dịch: 

a) Hạn chế người không có nhiệm vụ ra, vào nơi có ổ dịch; người được 
giao trách nhiệm xử lý ổ dịch phải vệ sinh, tiêu độc khử trùng trước khi ra khỏi ổ 
dịch; 

b) Việc xác định ổ dịch, vệ sinh tiêu độc khử trùng ổ dịch, phương tiện, 
dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản, nước thải, chất thải, môi trường bị ô 
nhiễm và áp dụng các biện pháp vệ sinh thú y cần thiết trong vùng có dịch theo 
hướng dẫn của Chi cục Thú y, cơ quan chuyên ngành nuôi trồng thủy sản cấp 
tỉnh. 

2. Khi công bố ổ dịch, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: 

a) Thành lập Ban chỉ đạo chống dịch của tỉnh (sau đây gọi chung là Ban 
chỉ đạo). Thành phần gồm Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Trưởng 
ban, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó Trưởng ban, 
lãnh đạo các ban, ngành có liên quan làm uỷ viên;  

b) Chỉ đạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các 
ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân có liên quan tại địa phương huy động nhân 
lực, vật lực theo quy định của pháp luật để thực hiện các biện pháp chống dịch;  

c) Chủ động xuất Quỹ dự phòng địa phương hoặc đề nghị Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ hóa chất dự trữ Quốc gia cho địa phương 
chống dịch.  

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm: 

a) Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của 
Ban chỉ đạo cấp tỉnh, bao gồm cả việc thành lập Ban chỉ đạo chống dịch cấp 
huyện; 

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các biện pháp chống dịch trên địa bàn; 

c) Thực hiện các chính sách hỗ trợ chống dịch, khắc phục hậu quả do dịch 
gây ra và khôi phục nuôi trồng trên địa bàn; 

d) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hỗ trợ kinh phí, 
vật tư và nguồn lực khi yêu cầu chống dịch vượt quá khả năng của địa phương; 

đ) Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về kết quả chống dịch và 
thực hiện chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch. 

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm: 

a) Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của 
Ban chỉ đạo cấp trên; 

b) Tổ chức, giám sát xử lý thủy sản mắc bệnh theo quy định tại khoản 2 
Điều 16 của Thông tư này; 

c) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng chống dịch trên 
địa bàn; 
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d) Thực hiện các chính sách hỗ trợ chống dịch, khắc phục hậu quả do dịch 
gây ra và khôi phục nuôi trồng trên địa bàn; 

đ) Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trên và cơ quan chuyên ngành 
thú y thủy sản cấp trên về kết quả phòng chống dịch và thực hiện chính sách hỗ 
trợ phòng, chống dịch. 

5. Cục Thú y: 

a) Hướng dẫn Chi cục Thú y các biện pháp chống dịch; tham gia hỗ trợ 
địa phương chống dịch hoặc trực tiếp chỉ đạo chống dịch khi thấy cần thiết;  

b) Trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất Thủ tướng 
Chính phủ hỗ trợ hóa chất cho địa phương dập dịch từ Quỹ dự trữ Quốc gia; 
trường hợp đột xuất, cấp bách, dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trên diện rộng 
theo quy định tại Luật Dự trữ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn quyết định nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia có giá trị tương ứng với thẩm 
quyền quyết định chi ngân sách của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tại Luật 
ngân sách nhà nước;   

c) Hướng dẫn Chi cục Thú y điều tra, đánh giá ổ dịch; liên hệ với các 
chuyên gia, phòng thử nghiệm trong và ngoài nước để xác định tác nhân gây 
bệnh đối với trường hợp bệnh mới, bệnh chưa xác định được nguyên nhân. 

6. Chi cục Thú y có trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn, tham gia thực 
hiện các biện pháp chống dịch, xác định thiệt hại do dịch gây ra, theo dõi, tổng 
hợp, đánh giá hiệu quả phòng chống dịch và thực hiện chế độ thống kê, báo cáo 
về diện tích thả nuôi, diện tích thủy sản mắc bệnh, kết quả phòng chống dịch và 
thực hiện chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch. 

7. Nhân viên thú y cấp xã hướng dẫn chủ vật cơ sở nuôi xử lý thủy sản 
mắc bệnh theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Thông tư này; thống kê diện 
tích thả nuôi và diện tích có thủy sản bị bệnh; tham gia khử trùng tiêu độc; phối 
hợp cơ quan chuyên ngành thú y lấy mẫu bệnh phẩm. 

8. Chủ cơ sở nuôi, tổ chức, cá nhân có liên quan nơi có dịch phải thực 
hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 
quyền. 

9. Trường hợp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công 
bố dịch, các tổ chức và cá nhân liên quan tổ chức chống dịch theo quy định tại 
các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều này. 

Điều 15. Kiểm soát vận chuyển thủy sản trong vùng có dịch  

1. Chi cục Thú y tăng cường kiểm soát vận chuyển thủy sản ngay khi 
công bố ổ dịch có hiệu lực. 

2. Thủy sản chỉ được phép vận chuyển ra ngoài vùng có dịch sau khi đã 
xử lý theo đúng hướng dẫn và có giấy chứng nhận kiểm dịch của Chi cục Thú y. 

3. Hạn chế vận chuyển giống thủy sản mẫn cảm với bệnh dịch đang công 
bố đi qua vùng có dịch. Trường hợp phải vận chuyển qua vùng có dịch phải 
thông báo và thực hiện theo hướng dẫn của Chi cục Thú y.  
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Điều 16. Xử lý ổ dịch và thủy sản mắc bệnh 

1. Chủ cơ sở có trách nhiệm xử lý ổ dịch như sau: 

a) Báo cáo theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này; đồng thời báo cho 
các cơ sở lân cận biết để áp dụng các biện pháp phòng bệnh; 

b) Không xả nước thải, chất thải chưa qua xử lý ra môi trường; xử lý thủy 
sản mắc bệnh theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

c) Không vứt thủy sản mắc bệnh, chết, nghi mắc bệnh ra môi trường;  

d) Điều trị, thu hoạch hoặc xử lý thủy sản mắc bệnh, chết, nghi mắc bệnh 
theo quy định tại khoản 2 Điều này; áp dụng các biện pháp khác ngăn chặn lây 
lan dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành thú y. 

 2. Chủ cơ sở nuôi thực hiện xử lý thủy sản mắc bệnh bằng một trong các 
hình thức sau:  

a) Thu hoạch thủy sản mắc bệnh: thực hiện theo quy định tại Điều 17 của 
Thông tư này đối với thủy sản đạt kích cỡ thương phẩm, có thể sử dụng làm 
thực phẩm, thức ăn chăn nuôi hoặc các mục đích khác (trừ thủy sản làm giống 
hoặc thức ăn tươi sống cho thủy sản khác); 

b) Điều trị thủy sản mắc bệnh: thực hiện theo quy định tại Điều 18 của 
Thông tư này đối với các thủy sản mắc bệnh được cơ quan chuyên ngành thú y 
thủy sản xác định có thể điều trị và chủ cơ sở nuôi có nhu cầu điều trị thủy sản 
mắc bệnh; 

c) Tiêu hủy thủy sản mắc bệnh: thực hiện theo quy định tại Điều 19 của 
Thông tư này đối với thủy sản mắc bệnh không thuộc quy định tại điểm a, b 
khoản 2 Điều này. 

Điều 17. Thu hoạch thủy sản trong ổ dịch 

1. Chủ cơ sở nuôi thu hoạch thủy sản trong ổ dịch phải thực hiện những 
yêu cầu sau: 

a) Thông báo với Trạm Thú y về mục đích sử dụng, khối lượng, các biện 
pháp xử lý, kế hoạch thực hiện và biện pháp giám sát việc sử dụng thủy sản mắc 
bệnh; 
         b) Không sử dụng thủy sản mắc bệnh làm giống, thức ăn tươi sống cho 
thủy sản khác; 

c) Chỉ vận chuyển thủy sản đến các cơ sở mua, bán, sơ chế, chế biến (sau 
đây gọi chung là cơ sở tiếp nhận). 

2. Cơ sở tiếp nhận phải bảo đảm và chịu trách nhiệm về an toàn dịch bệnh 
trong quá trình sơ chế, chế biến. 

3. Trường hợp thủy sản được sử dụng làm thức ăn cho động vật trên cạn 
hoặc mục đích khác, Trạm Thú y báo cáo để Chi cục Thú y có trách nhiệm: 

a) Chỉ đạo Trạm Thú y hoặc phân công cán bộ hướng dẫn, giám sát việc 
thu hoạch, bảo quản, vận chuyển của cơ sở nuôi có thủy sản mắc bệnh; 

b) Thông báo tên, địa chỉ cơ sở tiếp nhận cho cơ quan quản lý chất lượng 
nông lâm sản và thủy sản cấp tỉnh nơi tiếp nhận để giám sát tại cơ sở tiếp nhận; 
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c) Báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y kết quả 
thực hiện. 

Điều 18. Điều trị thủy sản mắc bệnh 
1. Trách nhiệm của chủ cơ sở nuôi: 
a) Chủ động điều trị thủy sản mắc bệnh theo hướng dẫn của Chi cục Thú 

y; 
b) Chỉ sử dụng các loại thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học có trong Danh 

mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y thủy 
sản được phép lưu hành tại Việt Nam. 

2. Trách nhiệm của người phụ trách công tác thú y cấp xã, thú y tư nhân: 
a) Hướng dẫn, phổ biến phác đồ điều trị thủy sản mắc bệnh cho chủ cơ sở; 
b) Chủ động điều trị theo hướng dẫn của cơ quan thú y; 
c) Chỉ sử dụng các loại thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học có trong Danh 

mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y thủy 
sản được phép lưu hành tại Việt Nam. 

3. Trách nhiệm của Chi cục Thú y:  

a) Hướng dẫn, phổ biến phác đồ điều trị thủy sản mắc bệnh cho người phụ 
trách công tác thú y cấp xã, thú y tư nhân; 

b) Phối hợp với Chi cục, cơ sở nuôi, các tổ chức, cá nhân thử nghiệm 
phác đồ điều trị; 

c) Báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y về hiệu 
quả của việc áp dụng phác đồ điều trị; đề xuất thử nghiệm, ban hành phác đồ 
điều trị mới có hiệu quả hơn. 

4. Trách nhiệm của Cục Thú y: 

a) Ban hành phác đồ điều trị; 

b) Tổ chức kiểm tra, đánh giá các phác đồ điều trị; việc sử dụng các loại 
thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học để điều trị bệnh. 

Điều 19. Tiêu hủy thủy sản mắc bệnh  

1. Trình tự thực hiện tiêu hủy: 

a) Chi cục Thú y báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn 
bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định tiêu hủy 
và quyết định thành lập tổ tiêu hủy; 

b) Tổ tiêu hủy bao gồm: đại diện Chi cục, cơ quan chuyên ngành nuôi 
trồng thủy sản cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã và chủ cơ sở nuôi hoặc chủ cơ 
sở sản xuất, buôn bán thủy sản;    

c) Trong vòng 24 giờ kể từ khi ban hành Quyết định thành lập, Tổ tiêu 
hủy có trách nhiệm triển khai thực hiện: khoanh vùng ổ dịch đã được xác định  
trong Quyết định tiêu hủy; đề xuất và sử dụng hóa chất để tiêu hủy ổ dịch; lập 
biên bản, có xác nhận của chủ cơ sở nuôi hoặc chủ cơ sở sản xuất, buôn bán 
thủy sản.   
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2. Hóa chất sử dụng để tiêu hủy, khử trùng được xuất từ Quỹ dự trữ Quốc 
gia, Quỹ dự phòng địa phương hoặc các loại hóa chất có công dụng tương 
đương trong Danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất 
dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam.  

3. Chi phí tiêu hủy thủy sản mắc bệnh do ngân sách địa phương chi trả. 

Điều 20. Khử trùng sau thu hoạch, tiêu hủy đối với ổ dịch 

1. Chủ cơ sở thực hiện khử trùng nước trong bể, ao, đầm; khử trùng công 
cụ, dụng cụ, lồng nuôi, lưới; xử lý nền đáy, diệt giáp xác và các vật chủ trung 
gian truyền bệnh bằng hoá chất được phép sử dụng sau khi thu hoạch hoặc tiêu 
hủy thủy sản, đảm bảo không còn mầm bệnh, dư lượng hóa chất và đảm bảo vệ 
sinh môi trường. 

 2. Những người tham gia quá trình xử lý, tiêu huỷ thủy sản phải thực hiện 
việc vệ sinh cá nhân để tiêu diệt mầm bệnh, không làm phát tán mầm bệnh ra 
ngoài môi trường và cơ sở nuôi khác. 

Điều 21. Biện pháp xử lý đối với cơ sở nuôi chưa có bệnh ở vùng có 
dịch trong thời gian công bố ổ dịch 

Chủ cơ sở nuôi cần áp dụng các biện pháp sau: 

1. Áp dụng các biện pháp an toàn sinh học và thường xuyên vệ sinh tiêu 
độc môi trường, khu vực nuôi trồng thủy sản. 

2. Tăng cường chăm sóc và nâng cao sức đề kháng cho thủy sản nuôi. 

3. Không thả mới hoặc thả bổ sung thủy sản trong thời gian công bố dịch.  

4. Đối với cơ sở nuôi ao, đầm: không thay nước trong thời gian công bố 
dịch.  

5. Tăng cường giám sát chủ động nhằm phát hiện sớm thủy sản mắc bệnh 
và áp dụng biện pháp phòng chống kịp thời. 

Điều 22. Công bố hết dịch 

1. Công bố hết dịch khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

a) Tối thiểu 15 (mười lăm) ngày kể từ khi xử lý xong ổ dịch cuối cùng 
theo quy định tại Điều 16, 17, 18, 19 và Điều 20 của Thông tư này và không 
phát sinh ổ dịch mới; 

b) Hoàn thành việc tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng vùng có dịch. 

2. Thẩm quyền công bố hết dịch: 

a) Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định công bố hết dịch trên phạm vi 
huyện theo đề nghị của Trạm Thú y sau khi có văn bản đồng ý của Chi cục Thú 
y; 

b) Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định công bố hết dịch ở phạm vi tỉnh 
theo đề nghị của Chi cục Thú y sau khi có văn bản đồng ý của Cục Thú y; 

c) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố hết dịch ở 
phạm vi từ hai tỉnh trở lên sau khi có báo cáo đủ điều kiện công bố hết dịch của 
Cục trưởng Cục Thú y. 
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3. Căn cứ vào tình hình thực tế, cơ quan chuyên ngành nuôi trồng thủy 
sản địa phương hướng dẫn cơ sở tiếp tục nuôi hay tạm dừng nuôi. 

4. Đối với các cơ sở có thủy sản bị tiêu hủy hoặc thu hoạch do dịch bệnh: 
nếu đang còn trong thời kỳ mùa vụ nuôi chính, cơ quan chuyên ngành nuôi trồng 
thủy sản cấp huyện hướng dẫn chủ hộ thả lại giống sau khi có công bố hết dịch. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 23. Trách nhiệm của Cục Thú y 

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
phê duyệt Chương trình quốc gia về phòng, chống dịch bệnh trên thủy sản; 
hướng dẫn, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. 

 2. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, hướng dẫn và tổ chức 
thực hiện các chương trình giám sát, nghiên cứu dịch tễ, điều tra ổ dịch và xây 
dựng bản đồ dịch tễ bệnh thủy sản. 

 3. Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc triển khai phòng, chống dịch 
bệnh thủy sản. 

  4. Kiểm tra, hướng dẫn việc sử dụng hóa chất từ Quỹ dự trữ quốc gia cho 
công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản.  

 5. Ban hành và hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu báo cáo dịch bệnh thủy sản.   

 6. Tổ chức tập huấn về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thủy sản 
cho các Trạm Thú y, Chi cục Thú y và các đơn vị trực thuộc Cục Thú y. 

7. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong và ngoài nước để 
nghiên cứu và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thủy sản; thông 
tin tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh thủy sản. 

  Điều 24. Trách nhiệm của Tổng cục Thủy sản 

1. Chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương quy hoạch về nuôi trồng thủy sản 
tập trung. 

2. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện các 
quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sản xuất giống và nuôi trồng thủy 
sản đáp ứng các yêu cầu an toàn dịch bệnh. 

3. Ban hành và hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu ghi chép trong hoạt động 
nuôi trồng thủy sản. 

4. Chỉ đạo, kiểm tra và ban hành hướng dẫn cơ quan chuyên ngành nuôi 
trồng thủy sản địa phương, người nuôi thực hiện quan trắc môi trường, sản xuất 
giống, nuôi trồng thủy sản nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh thủy 
sản. 

5. Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc sử dụng giống, thức ăn, các loại 
hóa chất, thuốc, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường; quản lý 
môi trường. 

6. Chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện mùa vụ, việc áp dụng kỹ 
thuật trong sản xuất giống thủy sản, thủy sản thương phẩm. 
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7. Phối hợp với Cục Thú y trong việc phòng, chống dịch bệnh thủy sản. 

Điều 25. Ủy ban nhân dân các cấp 

1. Chỉ đạo, kiểm tra và giám sát các ban ngành liên quan của địa phương 
xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh thủy sản. 

2. Bố trí kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh thủy sản, hỗ 
trợ các cơ sở có thủy sản mắc bệnh, cả khi dịch bệnh xảy ra nhưng chưa đủ điều 
kiện công bố dịch, khi công bố dịch. 

Điều 26. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

1. Tham mưu và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 

a) Phê duyệt Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản và Kế hoạch phòng 
chống dịch bệnh thủy sản; 

b) Thành lập Quỹ dự phòng của địa phương về vật tư, hóa chất, kinh phí 
để triển khai các biện pháp phòng, chống, bao gồm cả hỗ trợ cho người nuôi có 
thủy sản mắc bệnh buộc phải tiêu hủy, cả khi dịch bệnh xảy ra nhưng chưa đủ 
điều kiện công bố dịch và khi công bố dịch; 

c) Phân công trách nhiệm cho các đơn vị có liên quan xây dựng và triển 
khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản; tổ chức giám sát dịch bệnh trên 
thủy sản nuôi tại địa phương;  

d) Chỉ đạo các đơn vị liên quan của địa phương phối hợp với Cục Thú y 
trong việc tổ chức phòng, chống, giám sát, điều tra dịch bệnh thủy sản tại địa 
phương; 

đ) Chỉ đạo, giám sát việc xử lý, tiêu hủy thủy sản nhiễm bệnh, nghi nhiễm 
bệnh và huy động lực lượng tham gia chống dịch ở địa phương theo đề nghị của 
cơ quan thú y. Kiểm tra, hướng dẫn việc sử dụng hóa chất từ Quỹ dự trữ quốc 
gia, Quỹ dự phòng của địa phương theo quy định. 

2. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện việc phòng, chống dịch 
bệnh thủy sản theo quy định tại Thông tư này. 

3. Quản lý cơ sở sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản an toàn dịch bệnh tại 
địa phương. 

Điều 27. Trách nhiệm của Chi cục Thú y   
1. Điều tra, khảo sát thực địa và xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, bao gồm giám sát, thông tin tuyên 
truyền về dịch bệnh thủy sản hàng năm tại địa phương; tổ chức thực hiện Kế 
hoạch sau khi được phê duyệt. 

2. Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng 
bệnh, điều trị và chống dịch bệnh thủy sản tại cơ sở nuôi, buôn bán, bảo quản, 
vận chuyển thủy sản. 

3. Chỉ đạo và hướng dẫn các Trạm Thú y, người phụ trách công tác thú y 
cấp xã và chủ cơ sở nuôi thực hiện việc báo cáo dịch bệnh thủy sản theo biểu 
mẫu; chịu trách nhiệm cấp phát và hướng dẫn Trạm Thú y và người phụ trách 
công tác thú y xã trong việc sử dụng các biểu mẫu báo cáo.   
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4. Tổ chức tập huấn về phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ thú y và các 
cơ sở nuôi trên địa bàn quản lý. 

5. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp tăng cường 
kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển thủy sản. 

6. Hướng dẫn, kiểm tra việc vận chuyển thủy sản được thu hoạch từ ổ 
dịch về cơ sở sơ chế, chế biến. 

7. Phối hợp với cơ quan chuyên ngành nuôi trồng thủy sản cấp tỉnh và sử 
dụng các thông tin về chỉ tiêu quan trắc môi trường trong xây dựng và tổ chức 
thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản. 

Điều 28. Trách nhiệm của cơ quan chuyên ngành nuôi trồng thủy sản 
cấp tỉnh 

1. Hướng dẫn các cá nhân, các cơ sở nuôi tập trung theo quy hoạch của 
địa phương. 

2. Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc áp dụng các quy định, quy chuẩn 
kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình, ghi chép biểu mẫu về sản xuất thủy sản giống và 
nuôi trồng thủy sản đáp ứng các yêu cầu an toàn dịch bệnh. 

3. Thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường nhằm đáp ứng yêu cầu 
phòng, chống dịch bệnh thủy sản. 

4. Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc sử dụng thức ăn, hóa chất, thuốc, 
chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản, cải tạo môi trường; thực hiện mùa 
vụ nuôi, áp dụng kỹ thuật trong sản xuất giống thủy sản, thủy sản thương phẩm. 

5. Phối hợp với Chi cục Thú y, Cơ quan Thú y vùng, Cục Thú y trong 
công tác phòng, chống, giám sát dịch bệnh thủy sản. 

Điều 29. Trách nhiệm của cơ quan chuyên ngành chất lượng nông 
lâm sản và thủy sản cấp tỉnh 

1. Phối hợp với Chi cục giám sát thu hoạch, vận chuyển thủy sản mắc 
bệnh để chế biến thực phẩm khi được yêu cầu. 

2. Giám sát việc tiếp nhận thủy sản mắc bệnh tại các cơ sở sơ chế, chế 
biến thực phẩm thủy sản khi nhận được thông báo của Chi cục Thú y và hướng 
dẫn các cơ sở này về yêu cầu bảo đảm an toàn dịch bệnh. 

Điều 30. Trách nhiệm và quyền lợi của chủ cơ sở nuôi 
1. Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; chấp hành các quy 

định về kiểm dịch, quan trắc môi trường, báo cáo dịch bệnh, lưu trữ các loại hồ 
sơ liên quan tới quá trình hoạt động của cơ sở như con giống; cải tạo ao đầm; 
chăm sóc, quản lý thủy sản; xử lý ổ dịch, chất thải và nước thải theo hướng dẫn 
của Chi cục, cơ quan chuyên ngành nuôi trồng thủy sản. 

2. Chỉ sử dụng con giống được cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ 
quan có thẩm quyền cấp.  

3. Hợp tác với Chi cục Thú y, cơ quan chuyên ngành nuôi trồng thủy sản 
trong việc lấy mẫu giám sát kiểm tra các chỉ tiêu môi trường, dịch bệnh, thu thập 
thông tin xác định các yếu tố nguy cơ liên quan đến dịch bệnh thủy sản. 
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4. Tham dự các khóa tập huấn về phòng, chống dịch bệnh thủy sản, kỹ 
thuật nuôi do Chi cục Thú y, cơ quan chuyên ngành nuôi trồng thủy sản, khuyến 
nông tổ chức. 

5. Được hưởng hỗ trợ của nhà nước về phòng, chống dịch theo quy định 
hiện hành. 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 31. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 8 năm 2014. 

2. Thông tư này thay thế  các văn bản sau: 

a) Thông tư số 36/2009/TT-BNNPTNT ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh cho 
động vật thủy sản; 

b) Thông tư số 52/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/7/2011 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
trên tôm nuôi. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân phản ánh kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, 
giải quyết./. 
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