
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tạm ngừng nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm từ Hoa Kỳ 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Nghị định 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính 

phủ về việc qui định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Nghị định 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ qui định chi tiết một số điều của Luật thú y; 

Căn cứ Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qui định về kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tạm ngừng nhập khẩu gia cầm, sản phẩm gia cầm chưa qua xử lý 

nhiệt từ bang Wisconsin và Tennessee của  Hoa Kỳ kể từ ngày 10/3/2017, do 

đang có dịch cúm gia cầm độc lực cao H7 và cúm gia cầm độc lực thấp H5N2. 

Điều 2. Giao Cục Thú y: 

Kiểm soát chặt chẽ các lô hàng gia cầm và sản phẩm gia cầm chưa qua xử 

lý nhiệt từ các bang đang có dịch cúm gia cầm nhưng đã được chuyển lên tàu, 

máy bay để vận chuyển từ Hoa Kỳ về Việt Nam trước ngày 10/3/2017. 

Thông báo chính thức cho cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ biết để phối 

hợp thực hiện. 

Tổ chức kiểm tra, xác nhận việc Hoa Kỳ kiểm soát được dịch cúm gia cầm 

theo quy định của Tổ chức Thú y thế giới và báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 10  tháng 03 năm 2017 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 
- Các Bộ: NG, CT, TC (TCHQ); 

- Cục A86 – Bộ Công an; 

- Vụ HTQT; 
- Các Cơ quan Thú y vùng; 

- Các cơ quan báo chí; 

- Lưu VT, TY. 
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