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THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày
31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định
về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn
Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 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;
Căn cứ Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y,
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày
31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về
phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TTBNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn
1. Bổ sung điểm o khoản 1 Điều 10 như sau:
“o) Bệnh Viêm da nổi cục”.
Việc phòng, chống, giám sát, chẩn đoán, xét nghiệm và áp dụng các biện
pháp xử lý bắt buộc đối với gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh Viêm da nổi cục
theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của
Cục Thú y.
2. Bổ sung điểm 1.10 tại Mục 1 Danh mục bệnh động vật trên cạn phải
công bố dịch của Phụ lục 01 Danh mục bệnh động vật trên cạn phải công bố
dịch; Danh mục bệnh truyền lây giữa động vật và người; Danh mục bệnh động
vật cấm giết mổ, chữa bệnh như sau:
“1.10. Bệnh Viêm da nổi cục”.
3. Sửa đổi, bổ sung điểm “a” tại tiểu mục 1.1, Mục 1 của Phụ lục 07 các
bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật phải phòng bệnh bắt buộc bằng vắc
xin và giám sát bệnh định kỳ như sau:
“a) Bệnh ở trâu bò: Lở mồm long móng, Nhiệt thán, Tụ huyết trùng, Viêm
da nổi cục”.
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Điều 2. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 9 năm 2021.
Điều 3. Trách nhiệm thi hành
1. Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cơ
quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để
xem xét, sửa đổi, bổ sung./.
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