
 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

VĂN PHÒNG SPS VIỆT NAM 
 

Số:              /SPS-BNNVN 

V/v Thông báo của Thái Lan 

tạm dừng nhập khẩu gia cầm sống  

và thịt gia cầm từ Việt Nam 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     

    Hà Nội, ngày         tháng        năm      

 

Kính gửi:   

- Cục Chăn nuôi; 

- Cục Thú y; 

- Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) 

- Hội Chăn nuôi Việt Nam. 

 

Ngày 03/9/2020, Thái Lan ra thông báo các biện pháp khẩn cấp số 

G/SPS/N/THA/331 tới Việt Nam về việc Cục phát triển chăn nuôi Thái Lan ra lệnh 

tạm dừng nhập khẩu gia cầm sống và thịt gia cầm từ Việt Nam để ngăn chặn sự lây 

lan của bệnh Cúm gia cầm độc lực cao (Serotype H5N6 và H5N1) (Thông báo kèm 

theo). Nội dung chính như sau:  

- Theo công báo Chính phủ Thái Lan, từ ngày 02/4/2020, Thái Lan đã tạm 

ngừng nhập khẩu gia cầm sống và thịt gia cầm từ Việt Nam (hiệu lực đến ngày 

01/7/2020). Tuy nhiên, Tổ chức Thú y thế giới (OIE) nhận định tại Việt Nam tiếp tục 

bùng phát dịch cúm gia cầm độc lực cao (HPAI). Do đó, Thái Lan cần ngăn chặn sự 

xâm nhập của bệnh HPAI vào nước này. Theo Đạo luật dịch tễ động vật B.E. 2558 

(2015), việc nhập khẩu gia cầm sống và thịt gia cầm từ Việt Nam bị tạm dừng trong 

thời hạn 90 ngày sau khi đăng trên công báo Hoàng gia Thái Lan (ngày 24/7/2020). 

Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị Quý Cơ quan: 

1. Xem xét các thông tin liên quan trong thông báo để có giải pháp thích ứng. 

2. Thông báo cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang Thái Lan thuộc 

phạm vi điều chỉnh của biện pháp này. 

 Văn phòng SPS Việt Nam thông báo để Quý cơ quan biết, phối hợp thực hiện. 

 Trân trọng./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (để b/cáo); 

- Giám đốc (để b/cáo); 

- Cục CB&PTTTNS (để phối hợp); 

- Lưu SPS (DVC-7).  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Ngô Xuân Nam 
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