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QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận Quy trình chăn nuôi an toàn sinh học phòng, chống bệnh  

Dịch tả lợn Châu Phi cho trang trại quy mô vừa, nhỏ và chăn nuôi nông hộ 

CỤC TRƯỞNG CỤC CHĂN NUÔI 

Căn cứ Quyết định số 1398/QĐ-BNN-TCCB ngày 13 tháng 4 năm 

2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nuôi;  

Căn cứ Quyết định số 2570/QĐ-BNN-TCCB ngày 02 tháng 7 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi bổ 
sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 1398/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/4/2017; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thẩm định Quy trình chăn nuôi lợn 
an toàn sinh học ngày 26/8/2021; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giống vật nuôi. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận “Quy trình chăn nuôi an toàn sinh học phòng, 

chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi cho trang trại quy mô vừa, nhỏ và chăn 
nuôi nông hộ” là sản phẩm của đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu các biện pháp an 

toàn sinh học đối với chăn nuôi lợn ở quy mô, cấp độ và phương thức khác 
nhau để phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng phòng Giống vật nuôi, Thủ 

trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan tham khảo, khuyến cáo, 
hướng dẫn tổ chức áp dụng quy trình ban hành kèm theo Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- TT Lê Quốc Doanh (để b/c); 

- TT Phùng Đức Tiến (để b/c); 
- Cục trưởng (để b /c); 
- Sở NN-PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ; 
- Chi cục CN và TY các tỉnh, TP; 
- Lưu: VT, GVN. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Trọng 
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