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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Thực hiện quy định của Luật thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Luật thú y; đồng thời nhằm hỗ trợ các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) đã chỉ đạo xây dựng, tổ chức tập 

huấn, hướng dẫn thí điểm sử dụng Hệ thống thông tin dịch bệnh động vật trực 

tuyến (gọi tắt là Hệ thống VAHIS) từ năm 2017 - 2018. 

Ngày 28/8/2018, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Lễ công bố triển 

khai sử dụng Hệ thống VAHIS trong công tác báo cáo dịch bệnh động vật trên 

phạm vi toàn quốc. Ngày 30/8/2018, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành 

Công văn số 6785/BNN-TY gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương đề nghị chỉ đạo tổ chức thực hiện báo cáo dịch bệnh động vật, bao 

gồm báo cáo đột xuất, báo cáo định kỳ, giám sát các loại dịch bệnh động vật qua 

Hệ thống VAHIS kể từ ngày 01/9/2018. 

Tháng 6/2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Cục Thú y tổ chức 

đánh giá kết quả thực hiện, đồng thời tiếp tục tổ chức các hội thảo tập huấn, 

hướng dẫn cụ thể cho các Lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật của tất cả các tỉnh, thành 

phố trên cả nước. Kết quả tổng hợp cho thấy việc triển khai sử dụng VAHIS còn 

nhiều hạn chế, đã có 55/63 địa phương sử dụng, trong đó có 25 địa phương thực 

hiện báo cáo các ổ dịch nguy hiểm (Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Dại) xảy 

ra tại địa phương qua Hệ thống VAHIS. Tuy nhiên, việc báo cáo dịch bệnh động 

vật không thường xuyên, không liên tục, không đầy đủ số liệu, thông tin theo 

quy định, chưa có địa phương nào báo cáo số liệu bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

Để tăng cường công tác báo cáo dịch bệnh động vật qua Hệ thống VAHIS 

và tiến tới thay thế báo cáo bằng văn bản, email; thực hiện chỉ đạo của Chính 

phủ về sử dụng công nghệ 4.0, Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về 

Chính phủ điện tử, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo Sở Nông 

nghiệp và PTNT và các cơ quan liên quan của địa phương nghiêm túc thực hiện 

các nội dung sau: 

1. Báo cáo dịch bệnh động vật, bao gồm báo cáo đột xuất, báo cáo định 

kỳ, báo cáo giám sát các loại dịch bệnh động vật theo quy định tại Thông tư số 

07/2016/TTBNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT thông qua 

Hệ thống VAHIS. 
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2. Phân công cán bộ đầu mối chuyên trách việc cập nhật, tổng hợp số liệu 

và báo cáo dịch bệnh thông qua Hệ thống VAHIS. 

3. Chủ động phối hợp với Cục Thú y để hướng dẫn, kiểm tra và quản lý 

cơ sở dữ liệu trên Hệ thống VAHIS; thống nhất sử dụng số liệu dịch bệnh trên 

Hệ thống VAHIS để báo cáo cho các cấp có thẩm quyền của địa phương. 

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực 

hiện; nếu có vướng mắc đề nghị có văn bản thông báo cho Bộ Nông nghiệp và 

PTNT để phối hợp và xử lý./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục Thú y và các đơn vị trực thuộc (để t/h); 

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, tp (để t/h); 

- Chi cục TY/CN&TY/CCNN/TTDVNN/TT&CN (để t/h); 

- Lưu: VT, TY. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Phùng Đức Tiến 
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