
QUYẾT ðỊNH 
CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

SỐ 05/2007/Qð-BNN NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2007 VỀ VIỆC SỬA ðỔI  
QUYẾT ðỊNH SỐ 38/2006/Qð-BNN NGÀY 16/5/2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ  

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ðỊNH 
PHÒNG CHỐNG BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG GIA SÚC 

 
 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 33/2005/Nð-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Thú y;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996; Luật 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 

12 năm 2002; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 86/2003/Nð CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phú quy 

ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; 

Theo ñề nghị của Cục trướng Cục Thú y, 

QUYẾT ðỊNH:  

 

ðiều 1. Sửa ñổi ðiều 9, ñiểm b, c khoản 3, khoản 5 ðiều 10 và ðiều 11 của quy ñịnh 

về phòng chống bệnh Lở mồm long móng gia súc ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 

38/2006/Qð-BNN ngày 16 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn như sau: 

"ðiều 9. Công bố dịch 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết ñịnh công bố xã có dịch khi dịch xuất 

hiện ở 1 thôn trở lên và có ñủ ñiều kiện công bố ñịch theo quy ñịnh tại ðiều 17 của Pháp lệnh 

Thú y. 

2. Cơ quan thú y có thẩm quyền thông báo kết quả xét nghiệm bệnh tại xã có dịch. 

ðiều 10. Xử lý ổ dịch 

1. Cách ly và nuôi nhốt gia súc mắc bệnh  

Chủ nuôi gia súc khi phát hiện gia súc nhiễm bệnh phải nuôi cách ly và báo ngay cho 

trưởng thôn hoặc nhân viên thú y. 

2. Xác minh và chẩn ñoán  

Khi nhận ñược thông báo, trong phạm vi một ngày cán bộ thú y huyện phải tiến hành 

xác minh và lấy mẫu chẩn ñoán bệnh. 

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

a. Chỉ ñạo trưởng thôn và nhân viên thú y kiểm tra, giám sát chủ nuôi gia súc thực hiện 

cách ly gia súc mắc bệnh với gia súc khỏe, nhốt trâu, bò, lợn, dê, cừu tại chuồng hoặc nơi cố 
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ñịnh; giúp cán bộ thú y huyện lấy mẫu bệnh phẩm; thống kê số lượng, loài gia súc mắc bệnh, 

số hộ gia ñình có gia súc mắc bệnh, tổng ñàn gia súc cảm nhiễm trong thôn. 

b. Lập chốt kiểm dịch ñộng vật tạm thời trên các trục ñường giao thông chính ra vào xã 

có dịch và vùng khống chế với sự tham gia của lực lượng thú y, công an, dân quân tự vệ... 

trực 24/24 giờ nhằm ngăn chặn không ñưa gia súc, sản phẩm gia súc ra ngoài xã có dịch. ðặt 

biển báo khu vực có dịch, hướng dẫn tránh ñi qua xã có dịch. Tổ chức phun khử trùng các 

phương tiện vận chuyển từ xã có dịch ñi ra ngoài. 

c. Thực hiện tiêu hủy gia súc mắc bệnh trong xã có dịch 

- ðối tượng tiêu hủy 

+ Tiêu hủy bắt buộc toàn bộ số lợn, dê, cừu, hươu, nai trong cùng một ô chuồng nếu 

trong ô chuông ñó có con mắc bệnh với triệu chứng lâm sàng ñiển hình mà không phải chờ 

kết quả xét nghiệm. Trường hợp còn nghi ngờ phải nuôi cách ly chờ kết quả xét nghiệm, nếu 

kết quả dương tính thì tiêu hủy. Việc tiêu hủy gia súc bệnh phải thực hiện theo hướng dẫn và 

giám sát của cơ quan thú y; 

+ Tiêu hủy bắt buộc trâu bò mắc bệnh trong các trường hợp sau:  

* Trâu, bò mắc bệnh trong ổ dịch xuất hiện lần ñầu tiên tại thôn;  

* Trâu, bò mắc bệnh với týp vi rút LMLM mới hoặc týp vi rút ñã lâu không xuất hiện 

trên ñịa bàn tỉnh. 

+ ðối với trâu, bò không thuộc diện nêu trên thì khuyến khích tiêu hủy hoặc có thể nuôi 

giữ nhưng phải quản lý chặt chẽ như sau: 

* ðánh dấu và có sổ sách theo dõi theo hướng dẫn của Cục Thú y;  

* Nuôi cách ly với ñàn gia súc chưa mắc bệnh và theo dõi sức khỏe thường xuyên, tăng 

cường chế ñộ chăm sóc, nuôi dưỡng; 

* ðược giết mổ tiêu thụ tại xã theo hướng dẫn của thú y; 

* ðược phép vận chuyển ra khỏi xã ñể tiêu thụ sau hai năm tính từ ngày con vật khỏi 

triệu chứng lâm sàng. 

- Cách tiêu hủy 

+ ðốt: ñào hố, cho gia súc vào hố và ñốt bằng củi, than, xăng, dầu. Sau ñó lấp ñất và 

nện chặt; 

+ Chôn: ñào hố có kích thước tùy theo số lượng gia súc cần tiêu hủy, cho gia súc mắc 

bệnh xuống hố, phun thuốc sát trùng hoặc ñổ vôi bột lên bề mặt gia súc và lấp ñất. Khoảng 

cách từ bề mặt gia súc chôn ñến mặt hố chôn tối thiểu là 1 mét, nện ñất trên bề mặt thật chặt;  

+ ðịa ñiểm ñốt, chôn ñược ghi vào sổ và trên bản ñồ của xã ñể lưu giữ. 

ñ. Vệ sinh, tiêu ñộc khử trùng  

- Tại ổ dịch 

+ Vệ sinh cơ giới: Thu gom chất thải, phân rác ở nơi nuôi nhốt gia súc bị bệnh ñể ñốt 

hoặc chôn; rửa nền chuồng, dụng cụ chăn nuôi bằng nước xà phòng. Công việc này do chủ gia 

súc thực hiện;  

+ Vệ sinh hoá chất: Sau khi vệ sinh cơ giới, ñể khô và tiến hành phun hoá chất khử 

trùng thích hợp với từng ñối tượng. Công việc này do ñội chống dịch của xã thực hiện. 

- Vùng xung quanh ổ dịch  

+ Chủ chăn nuôi gia súc phải tổ chức vệ sinh cơ giới chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, 

tránh tiếp xúc với vùng có dịch; 
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+ ðội chống dịch của xã tổ chức phun thuốc khử trùng khu vực chăn nuôi, chuồng trại, 

rắc vôi bột ở ñường làng, ngõ xóm. 

e. Tiêm phòng vác xin bao vây  

- Tổ chức tiêm phòng vắc xin cho trâu, bò, dê, cừu, lợn nái, lợn ñực giống ở vùng khống 

chế, tiêm từ ngoài vào trong. Sau khi tiêm ñược 14 ngày, tiến hành tiêm cho ñộng vật cảm 

nhiễm ở vùng dịch nhưng không mắc bệnh; không tiêm cho gia súc ñã khỏi triệu chứng lâm 

sàng (trong trường hợp không tiêu hủy). 

- Huy ñộng lực lượng tiêm phòng và hỗ trợ tiêm phòng; người trực tiếp tham gia tiêm 

phòng phải là nhân viên thú y hoặc người ñã qua tập huấn. 

- Chi Cục Thú y tỉnh hướng dẫn quản lý và giám sát việc tiêm phòng. 

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ñược Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền ra quyết 

ñịnh tiêu hủy gia súc mắc bệnh dựa trên chính sách hỗ trợ của Chính phủ sau khi có ñề nghị 
bằng văn bản của Chi cục Thú y. 

5. Không ñược buôn bán gia súc, sản phẩm gia súc cảm nhiễm với bệnh; không tổ chức 

triển lãm, tham quan, vui chơi trong xã có dịch. 

6. Chế ñộ báo cáo: trong thời gian có dịch, Ủy ban nhân dân cấp dưới có trách nhiệm 

báo cáo hàng ngày lên Ủy ban nhân dân cấp trên, cơ quan thú y cấp dưới có trách nhiệm báo 

cáo hàng ngày lên cơ quan thú y cấp trên cho ñến khi có quyết ñịnh công bố hết dịch; Ngay 

khi xảy ra dịch, Chi cục Thú y phải thông báo ngay cho Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố lân 

cận biết ñể chủ ñộng phòng, chống bệnh. 

ðiều 11. Kiểm soát vận chuyển  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ ñạo chính quyền ñịa phương các cấp, các ngành 

thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau: 

1. Xác ñịnh thôn, xã, huyện có dịch ñể khoanh vùng ổ dịch và lập các chốt kiểm dịch 

tạm thời có người trực 24/24 giờ, có biển báo, hướng dẫn giao thông; ngăn cấm việc ñưa gia 

súc và sản phẩm của chúng ra ngoài xã có ñịch. Tại các chốt này phải có phương tiện và chất 

sát trùng ñể xử lý mọi ñối tượng ra khỏi xã có dịch; 

2. Không ñược vận chuyển gia súc cảm nhiễm với bệnh LMLM và sản phẩm của chúng 

ra khỏi xã có dịch. 

3. Gia súc không mắc bệnh, sản phẩm gia súc ñược lấy từ gia súc không mắc bệnh 

LMLM ñược phép vận chuyển trong các trường hợp sau:  

a. Gia súc, sản phẩm gia súc tại các xã thuộc vùng khống chế ñược phép vận chuyển ñể 

tiêu thụ trong phạm vi huyện. 

b. Vận chuyển ñể tiêu thụ trong phạm vi tỉnh: 

- Gia súc, sản phẩm gia súc tại vùng ñệm; 

- Gia súc, sản phẩm gia súc của cơ sở chăn nuôi ñược công nhận an toàn dịch bệnh 

LMLM tại vùng khống chế.  

c. Vận chuyển ra khỏi tỉnh ñể tiêu thụ: 

- Gia súc, sản phẩm gia súc ngoài vùng ñệm; 

- Gia súc, sản phẩm gia súc của cơ sở chăn nuôi ñược công nhận an toàn dịch bệnh 

LMLM tại vùng ñệm". 

 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ñăng Công báo. 
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ðiều 3. Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các ñơn vị có liên quan và Giám ñốc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết ñịnh này. 

 

BỘ TRƯỞNG 

Cao ðức Phát 

 

 


