
TÓM TẮT LỊCH SỬ 

Tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Thú y 

(11/7/1050 – 11/7/2020) 

Có thể nói, Ngành Thú y là một trong số ít các ngành kỹ thuật chuyên sâu 

được Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo 

thành lập ngay sau Cách mạng tháng Tám thành công. 

Ngày 11/7/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 125-SL về bài trừ 

dịch tễ dịch bệnh gia súc. Đây là một trong những văn bản pháp lý quan trọng 

đầu tiên của Chính phủ Việt Nam quy định về công tác phòng chống dịch bệnh 

động vật. Trên cơ sở đó, Ngành Thú y Việt Nam đã từng bước được ổn định tổ 

chức, bám sát các nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn lịch sử và có nhiều 

đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của đất nước. Để ghi nhận những 

cống hiến, phát huy vai trò và truyền thống của Ngành Thú y, ngày 12 tháng 7 

năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 664/QĐ-TTg về 

ngày truyền thống Ngành Thú y, theo đó Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy 

ngày 11 tháng 7 là "Ngày truyền thống của Ngành Thú y”. 

1. Về lược sử hình thành và phát triển 

a) Giai đoạn trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945 

- Lịch sử của Ngành Thú y Việt Nam được bắt đầu từ khi thành lập Viện 

Pasteur Nha Trang do Bác sĩ Alexandre Yersin. Giai đoạn đâu, viện đã nghiên 

cứu, sản xuất kháng huyết thanh có hiệu lực chữa khỏi bệnh dịch tả trâu bò; chế 

tạo vắc xin dịch tả lợn; nghiên cứu vắc xin dại cho chó; trung bình, mỗi năm sản 

xuất được trên 6080.000 liều vắc xin và 80.000 liều kháng huyết thanh các loại. 

Viện Pasteur cũng tổ chức đào tạo chuyên ngành thú y, lớp thú y đầu tiên 

tổ chức vào năm 1895 đào tạo được 5 người. Sau đó, Khoa Thú y thuộc Trường 

Đại học y Hà Nội được thành lập và đào tạo được 135 người trong 20 khóa trong 

giai đoạn đầu 

Ngày 13/11/1901, Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer đã ban hành 

Nghị định số 1687 quy định hệ thống thú y và dịch tễ ở Đông Dương. Trong 

Tổng Nha nông - lâm - thương mại có Nha Thú y và Dịch tễ có nhiệm vụ tổ 

chức công việc của toàn ngành thú y. 

Quy định pháp lý về thú y giai đoạn này được áp dụng theo Luật thú y của 

Pháp ban hành năm 1881, sau đó chuyển sang áp dụng theo Luật thú y Đông 

Dương vào năm 1916. Các quy định về phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch động 

vật, kiểm tra thịt và súc sản, quy định về dược thú y được áp dụng nghiêm ngặt. 

b) Giai đoạn sau Cách mạng Tháng 8 năm 1945 và trước năm 1993 (trước 

khi có Pháp lệnh Thú y năm 1993 và năm 2004) 

- Ngày 14/11/1945, ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Hội 

đồng Chính phủ đã ban hành Quyết nghị thành lập Bộ Canh Nông; trong đó có 
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Nha Thú y - Mục súc - Ngư nghiệp ở cấp Trung ương (Sắc lệnh số 65-SL ngày 

04/12/1945). 

- Ngày 08/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 62 quy định các 

Nha thuộc Bộ Canh Nông; trong đó có Giám đốc Nha Thú y, Mục súc, Ngư 

nghiệp; Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng ký Sắc lệnh số 63 cử Bác sỹ Phạm Văn 

Huyên là Giám đốc Nha Thú y, Mục súc, Ngư nghiệp.  

-  Ngày 11/7/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Sắc lệnh số 125-

SL về bài trừ dịch tễ dịch bệnh gia súc, đây là một trong những văn bản pháp lý 

quan trọng đầu tiên về thú y của Việt Nam để các Bộ, ngành và địa phương tổ 

chức thực hiện. 

- Ngày 26/4/1956, Liên Bộ Nông lâm, Bộ Nội Vụ và Bộ Tài chính đã ban 

hành Nghị định số 03 LB/NĐ thành lập Trạm Thú y (tiền thân của các Chi cục 

Thú y, Trạm Kiểm dịch động vật và Trạm kiểm dịch động vật cửa khẩu hiện 

nay) đã được thành lập. 

- Giai đoạn 1956 - 1963, để đáp ứng nhu cầu sản xuất và phát triển chăn 

nuôi, cũng như công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, Bộ Nông Lâm 

tổ chức lại phòng Chăn nuôi - Thú y thành Vụ Chăn nuôi - Thú y. 

- Năm 1966, Cục Thú y được thành lập trên cơ sở tách ra từ Vụ Chăn nuôi 

- Thú y.  

- Ngày 11/12/1986, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực 

phẩm ban hành Quyết định số 411/NN-TC-QĐ về tổ chức bộ máy công tác thú 

y, cụ thể: Ở Trung ương, Cục Thú y là cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Công 

nghiệp thực phẩm có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý nhà nước về 

công tác thú y trong cả nước đối với các loại hình tổ chức và cơ sở kinh tế. 

c) Giai đoạn từ năm 1993 - 2015  

Pháp lệnh Thú y năm 1993 và năm 2004 quy định Ngành Thú y gồm có: 

- Cục Thú y và các đơn vị thuộc Cục Thú y 

- Chi cục Thú y cấp tỉnh, Trạm Thú y trực thuộc Chi cục Thú y đóng tại 

địa bàn cấp huyện. 

- Ban Thú y Thú y xã 

- Các cơ quan khác trong hệ thống Ngành Thú y, gồm có: Viện Thú y, 

Phân viện Thú y miền Trung; các Trường đào tạo về thú y; Hội Thú y Việt Nam 

và các hiệp hội khác về thú y; doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc thú y. 

d) Giai đoạn từ năm 2015 đến nay  

Điều 6, Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 quy định hệ thống 

cơ quan quản lý chuyên ngành thú y:  

- Cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; 
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- Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành thú y thuộc Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Trạm thuộc Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành thú y đặt tại 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh. 

- Nhân viên thú y xã. 

- Các cơ quan khác của Ngành Thú y. 

2. Về những kết quả đạt được và đóng góp của Ngành Thú y 

a) Công tác quản lý chuyên ngành thú y 

* Trong phòng, chống dịch bệnh động vật: 

- Thanh toán, loại trừ hoàn toàn bệnh Dịch tả trâu bò; kiểm soát tốt bệnh 

Tai xanh ở lợn, từ năm 2014 đến nay hầu như không xuất hiện; 

- Kiểm soát tốt bệnh Cúm gia cầm, từ chỗ dịch bệnh trầm trọng buộc phải 

tiêu hủy hàng chục triệu gia cầm, làm hàng chục người nhiễm bệnh, chết vì cúm, 

đến nay chỉ xuất hiện một vài ổ dịch nhỏ lẻ nhưng được xử lý triệt để, không lây 

lan, tạo điều kiện cho chăn nuôi gia cầm phát triển mạnh với tổng đàn lên đến 

hơn 647 triệu con và đặc biệt từ tháng 2/2014 đến nay không có người nào bị 

bệnh, bị chết vì Cúm gia cầm; 

- Kiểm soát tốt nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm khác như bệnh Nhiệt thán, 

Liên cầu khuẩn,… từng làm hàng nghìn gia súc chết và chục người chết mỗi 

năm, đến nay rất hiếm có báo cáo về dịch bệnh này ở gia súc; bệnh Dại đã được 

kiểm soát và giảm mạnh trong những năm qua; 

- Mặc dù bệnh Dịch tả lợn Châu Phi rất nguy hiểm, nhưng Cục Thú y đã 

chủ động tham mưu để Bộ báo cáo Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ và Lãnh đạo Bộ rất quan tâm, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải 

pháp phòng, chống, do đó đến nay đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh 

- Tổ chức xây dựng thành công hơn 2.500 chuỗi, vùng chăn nuôi với hàng 

chục triệu gia súc, gia cầm an toàn dịch bệnh; 

- Trong công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản: Đã có giải pháp 

chuyển từ thế bị động sang chủ động để kiểm soát dịch bệnh, với phương châm 

phòng bệnh là chính; chủ động tổ chức giám sát và xây dựng các chuỗi, vùng 

nuôi trồng thủy sản an toàn dịch bệnh, kể cả cơ sở an toàn dịch bệnh theo tiêu 

chuẩn của Tổ chức Thú y thế giới (OIE). Do đó các loại dịch bệnh đã giảm 

mạnh trong nhiều năm qua, mỗi năm giảm tổn thất hàng nghìn tỷ đồng cho 

người nuôi trồng thủy sản, tạo thuận lợi cho thủy sản phát triển mạnh (nhất là 

tôm và cá tra) và tăng lượng xuất khẩu qua các năm. 

* Trong công tác kiểm dịch động vật, đã tổ chức thực hiện trên hệ thống 

Hải quan một cửa quốc gia đối với thủ tục Đăng ký kiểm dịch nhập khẩu động 

vật, sản phẩm động vật và thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch, góp phần 

giảm thiểu các thủ tục hành chính, thúc đẩy xuất, nhập khẩu động vật, sản phẩm 
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động vật và được các Bộ ngành đánh giá rất cao. Đồng thời chủ động, phối hợp 

tổ chức có hiệu quả công tác phòng chống buôn lậu động vật, sản phẩm động vật 

qua biên giới, giúp kiểm soát, ngăn chặn được nhiều loại mầm bệnh nguy hiểm 

xâm nhiễm vào Việt Nam như Bò điên, Cúm H7N9, Ebola, Nepa… 

* Trong công tác quản lý giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y đã được đẩy 

mạnh với nhiều kết quả nổi bật và không để xảy ra tình trạng mất an toàn, ngộ 

độc thực phẩm có nguồn gốc độc vật trong những năm gần đây. Các sản phẩm 

động vật an toàn đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước, cũng như còn xuất khẩu 

sang nhiều nước như EU, Mỹ, Nhật Bản, Canada, các nước châu Á,… (như mật 

ong, thịt lợn đông lạnh, thịt gà chế biến, trứng gia cầm, sản phẩm sữa, thức ăn 

chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, sản phẩm lông và da động vật để sử dụng cho 

hàng may mặc, giầy dép,…). 

* Công tác quản lý thuốc thú y có nhiều kết quả nổi bật: (i) Tất cả 74/74 

(100%) nhà máy sản xuất thuốc thú y đạt tiêu chuẩn GMP (Việt Nam là một 

trong ít các nước trong khu vực đạt được mục tiêu này); (ii) Áp dụng các công 

nghệ, quy trình và kỹ thuật tiên tiến nên đã sản xuất được hàng nghìn loại thuốc 

thú y, đáp ứng trên 70% nhu cầu trong nước, đặc biệt các loại thuốc và vắc xin 

thú y chủ lực như vắc xin Cúm gia cầm, LMLM, Tai xanh và Dại,…; (iii) Hằng 

năm đã và đang xuất khẩu thuốc thú y sang hơn 40 quốc gia trên thế giới và thu 

về hàng chục triệu USD/năm; (iv) Công tác quản lý kháng sinh và phòng, chống 

kháng kháng sinh đã được đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả quan trọng; (v) 

Hiện nay đang tập trung phối hợp với các đối tác của Hoa Kỳ, Pháp và các nước 

tổ chức nghiên cứu vắc xin phòng bệnh DTLCP. 

* Trong hợp tác quốc tế về thú y, đã chủ trì xây dựng và trình phê duyệt 

để ký kết thỏa thuận hợp tác song phương với nhiều nước lớn trên thế giới; phối 

hợp xây dựng và tổ chức triển khai nhiều chương trình, dự án quan trọng nhằm 

hỗ trợ năng lực thú y Việt Nam và kiểm soát dịch bệnh động vật trên cạn, thủy 

sản. Đặc biệt, thiết lập và duy trì mối quan hệ rất tốt với các tổ chức quốc tế như 

Tổ chức Thú y thế giới (OIE), Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên 

hợp quốc (FAO), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Ngân hàng 

Thế giới (WB), Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID, Trung tâm 

phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ (US CDC), Ủy ban châu Âu 

(EC),.... Do đó, vai trò và vị thế của Việt Nam về thú y luôn được cộng đồng 

quốc tế ghi nhận, đánh giá cao và chọn làm mô hình điểm trong nhiều lĩnh vực. 

* Trong công tác xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm 

chăn nuôi của Việt Nam sang các nước trên thế giới, đã chủ trì và phối hợp với 

các đơn vị liên quan ở Trung ương và địa phương, các doanh nghiệp chăn nuôi, 

chế biến sản phẩm chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, tìm kiếm 

các thị trường tiềm năng và đàm phán thành công với Cơ quan có thẩm quyền 

của các nước để mở cửa thị trường cho một số mặt hàng chăn nuôi của Việt 

Nam, với tổng giá trị gần 1 tỷ USD/năm, bao gồm: (i) đàm phán thành công xuất 

khẩu thịt gà chế biến sang Nhật Bản; (ii) đàm phán thành công xuất khẩu sản 

phẩm sữa sang Trung Quốc; (iii) đàm phán thành công xuất khẩu thịt lợn đông 
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lạnh các loại, thịt gà chế biến, thịt lợn chế biến, trứng gia cầm các loại và tổ yến 

sang Hồng Kông; (iv) đàm phán thành công xuất khẩu trứng gia chế biến các 

loại sang Úc, Nhật Bản, Singapore; (vi) đàm phán thành công xuất khẩu thịt lợn 

đông lạnh, lợn giống và trứng gà giống sang Myanmar.  

Hướng dẫn các địa phương và doanh nghiệp tổ chức xây dựng các chuỗi, 

vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm như: (i) Hỗ trợ Công ty 

TNHH Koyu & Unitek, Công ty TNHH CP Việt Nam tổ chức xây dựng vùng, 

cơ sở chăn nuôi, chuỗi sản xuất thịt gà chế biến bảo đảm an toàn dịch bệnh, vệ 

sinh thú y, an toàn thực phẩm phục vụ xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản; (ii) 

Hỗ trợ Công ty Cổ phần GreenFeed hợp tác xây dựng chuỗi sản xuất thịt lợn an 

toàn dịch bệnh để xuất khẩu, giai đoạn 2019 - 2022; (iii) Hỗ trợ Công ty 

TNHH CP Việt Nam và Công ty Phú Gia xây dựng chuỗi sản xuất thịt gà an 

toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm để xuất khẩu, giai đoạn từ năm 2019 - 2022; 

(iv) Hỗ trợ Công ty Cổ phần sữa Việt Nam, Công ty Giống bò sữa Mộc Châu 

xây dựng chuỗi sản xuất sữa và vùng chăn nuôi bò sữa an toàn dịch bệnh để 

xuất khẩu, giai đoạn từ năm 2019 - 2022; đồng thời chủ động hỗ trợ tất cả các 

doanh nghiệp cho chuỗi sản xuất sữa ở quy mô lớn để xuất khẩu sang Trung 

Quốc và các thị trường khác. 

* Cải các hành chính trong công tác thú y đặc biệt được chú trọng. Trong 

nhiều năm Cục đã duy trì áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 và ISO 9001: 

2015 từ tháng 10/2019; Duy trì thực hiện theo Cơ chế một cửa quốc gia đối với 

“Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật trên cạn xuất khẩu, 

Thủ tục đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu và 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn 

nhập khẩu”; Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 

các thủ tục về cấp giấy chứng nhận lưu thành thuốc thú y, chứng chỉ hành nghề 

thú y và kiểm tra vệ sinh thú y; cắt giảm hàng chục các thủ tục, rút ngắn thời 

gian xét duyệt hồ sơ, xét nghiệm từ 10-90% so với trước đây. 

b) Nghiên cứu thú y 

- Chế tạo thành công giống gốc để sản xuất vắc xin phòng bệnh lở mồm long 

móng cho gia súc và chế tạo vắc xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh lở mồm long 

móng type O cho gia súc. Đây là lần đầu tiên Việt Nam sản xuất thành công vắc xin 

phòng bệnh lở mồm long móng type O – một trong những bệnh nguy hiểm nhất ở 

gia súc.  Việc này giúp giải quyết phòng bệnh được cho khoảng 20.000 gia súc mỗi 

năm, giảm hàng trăm tỷ đồng  nhập khẩu vắc xin hằng năm. 

- Sản xuất vắc xin phòng hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn (PRRS). 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam chủ trì đã tạo ta 209.340 liều vắc xin nhược độc, 

với quy trình sản xuất vắc xin ổn định, góp phần không nhỏ trong việc cung cấp vắc 

xin phòng bệnh tai xanh cho lợn, đáp ứng nhu cầu phòng chống bệnh dịch trong cả 

nước.  

- Liên tục trong nhiều năm, nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến lĩnh 

vực thủy sản đã từng bước làm chủ các khâu trong chuỗi sản xuất thủy sản từ khâu 
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trồng, thức ăn, mô hình nuôi và chế biến. Loại công nghệ được ứng dụng trong lĩnh 

vực này chủ yếu liên quan đến công nghệ xử lý nước (Công nghệ nuôi thủy sản tuần 

hoàn (RAS), hệ thống nuôi thủy sản Raceway, công nghệ Biofloc,…) nhằm đảm 

bảo tính an toàn sinh học cho môi trường nuôi trồng thủy sản, và công nghệ sinh 

học di truyền nhằm tạo ra con giống tốt (cá tra, tôm sú, tôm thẻ chân trắng, tôm càng 

xanh…) cho nuôi trồng. Có thể nói những tiến bộ về khoa học, kỹ thuật đã tác động 

một cách tích cực vào lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, giúp nâng cao năng suất và chất 

lượng sản phẩm. Đồng thời những thành quả nghiên cứu khoa học và công nghệ này 

cũng giúp nghề nuôi trồng thủy sản phát triển  bền vững, thân thiện với môi trường 

hơn, đảm bảo có những sản phẩm sạch chất lượng cao. 

- Đã thanh toán được bệnh Dịch tả trâu bò, được tổ chức thú y thể giới OIE) 

công nhận. 

- Đã từng bước nghiên cứu Dịch tễ học theo chiều sâu (Dịch tễ học phân tích; 

Dịch tễ học mô tả; Dịch tễ học quần thể; dịch tễ học sinh thái; dịch tễ học phân tử; 

dịch tễ học không gian, thời gian) một số bệnh chủ yếu như: Dịch tả lợn cổ điển, 

Dịch tả lợn Châu Phi, Cúm gia cầm, PRRS, Lở mồm long móng..., tạo cơ sở khoa 

học chắc chắn, xây dựng biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả hơn 

- Đã khống chế một số bệnh lớn như: Bệnh Dịch tả lợn cổ điển, Bệnh 

Newcastle, Bệnh Gumboro, Bệnh Marek, Bệnh Đậu,... gây thiệt hại nặng cho ngành 

chăn nuôi. 

- Đã xây dựng lịch tiêm phòng trên qui mô huyện, tỉnh đối với vắc - xin 

Newcastle hệ I, Lasota, vắc - xin dại Flury LEP, đạt hiệu quả tích cực. 

- Trên cơ sở nghiên cứu xác định nguyên nhân gây bệnh, phân lập mầm 

bệnh, tạo chủng ổn định, có tính kháng nguyên cao, có tính sinh miễn dịch ổn 

định và tiếp nhận một số chủng vi rút, vi khuẩn để sản xuất vắc-xin từ các nước 

xã hội chủ nghĩa, phát triển vắc-xin phòng bệnh, phù hợp với điều kiện Việt 

Nam. 

- Đã nghiên cứu một số bệnh mới nổi, bệnh nguy hại; tạo cơ sở khoa học 

công nghệ và tư vấn cho Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chính phủ các  giải pháp 

phòng bệnh thích hợp, như: Bệnh Cúm gia cầm; Bệnh PRRS, Bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi, Bệnh Lở mồm long móng ở lợn. 

- Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, phòng, chống dịch bệnh và áp dụng giải 

pháp An toàn sinh học đến người chăn nuôi trong cả nước, từng bước đem lại 

hiệu quả thực tế. Được các địa phương đánh giá cao 

- Một số giải thưởng khoa học công nghệ đã đạt được: 

+ Chủ tịch Nước tặng: Huân chương Lao động hạng Nhất,  hạng Nhì, 

hạng Ba và nhiều Bằng khen, giấy khen khác của Thủ Tướng, Bộ Nông nghiệp 

và PTNT. 

+ Năm 2005, rất vinh dự được Chủ tịch Nước trao tặng Giải thưởng Hồ 

Chí Minh về Khoa học và Công nghệ cho tập thể các nhà khoa học Vi trùng học 
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thú y,với công trình: “Nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ, chế tạo 

vắc-xin vi khuẩn phòng bệnh Đóng dấu, Tụ huyết trùng và Tiêu chảy ở lợn”; 

+ Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ cho tập thể các nhà khoa 

học Ký sinh trùng học thú y , với công trình: “Nghiên cứu phòng chống bệnh 

Tiên mao trùng và bệnh sán lá gan trâu bò ở Việt Nam” 

+ Giải thưởng Kovalevskaia cho tập thể cán bộ khoa học nữ. 

Nhiều công trình khoa học khác tuy không nhận giải thưởng, nhưng cũng 

đã và đang lưu giữ trong các kỷ yếu, Tạp chí khoa học là những tài liệu quý giá 

chỉ dẫn các hoạt động của ngành, giải quyết các vấn đề thực tiễn, thúc đẩy sản 

xuất phát triển. Các kết quả nghiên cứu cũng đã tham mưu cho cơ quan chuyên 

môn đề xuất các chủ trương chính sách cho Nhà nước phát triển chăn nuôi, phát 

triển Ngành để hội nhập quốc tế, quản lý, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, 

gia cầm bảo vệ sức khỏe vật nuôi, phát triển sản xuất, tham gia giữ gìn vệ sinh 

an toàn thực phẩm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 

c) Đào tạo về thú y 

* Đội ngũ cán bộ trong các cơ sở đào tạo thú y 

Căn cứ theo số liệu báo cáo từ 8/12 trường đại học và 3/10 cao đẳng có 

đào tạo ngành Thú y, với đội ngũ giảng viên và cán bộ nghiên cứu hùng hậu và 

đươc đào tạo bài bản tại các nước phát triển trên thế giới, cho đến nay các 

trường này đã có 5 Giáo sư (chiếm 1,45%), 64 Phó giáo sư (chiếm 18,02%), 125 

tiến sĩ (chiếm 36,34%), 131 Thạc sĩ (chiếm 38,08%) và 50 đại học (chiếm 

6,1%). Trong đó có từ 13-75% cán bộ của các trường được đào tạo ở các nước 

tiên tiến. 

* Kết quả đào tạo sinh viên 

Trải qua quá  trình hình thành và phát triển các trường trong hệ thống đào 

tạo nhân lực Thú y cho nước ta đã đào tạo thành công 91 Tiến sĩ (chiếm 0,32 

%); 1.941 thạc sĩ (chiếm 6,89%); 14.844 Bác sĩ thú y hệ chính quy (chiếm 52,73 

%) và 3.291 đại học tại chức (chiếm 11,69 %); 4.419 sinh viên cao đẳng (chiếm 

15,70%); 494 sinh viên trung cấp (chiếm 1,75%) và 3.071 sinh viên sơ cấp thú y 

(chiếm 10,91%). Hiện tại vẫn có hàng vạn sinh viên đang theo học chuyên 

ngành thú y ở các hệ đào tạo khác nhau thuộc 11/21 trường nêu ở trên. 

* Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo 

Được Đảng, Nhà nước, chính phủ và Ban giám hiệu các trường đại học 

cao đẳng quan tâm, đầu tư nên cơ sở vật chất phục vụ đào tạo cán bộ thú y ngày 

càng được đầu tư, hiện đại, đáp ứng được phần lớn nhu cầu đào tạo và nghiên 

cứu khoa học trong lĩnh vực thú y. Hầu hết các cơ sở đào tạo thú y đều có các 

phòng thực hành môn học, phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu khoa học, 

Bệnh viện thú y và các mô hình chăn nuôi phục vụ rèn nghề của sinh viên. Đặc  

biệt tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, được sự quan tâm của chính phủ đầu 

tư Phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học Thú y (Đạt chứng chỉ ISO 
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17025, là phòng thử nghiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - 

LAS-NN54) phục vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ thú y và là nơi cung 

cấp các dịch vụ về chẩn đoán xét nghiệm các bệnh cho gia súc, gia cầm, động 

vật hoang dã và động vật thuỷ sản. Năm 2019, Học viện Nông Nghiệp Việt nam 

cũng đã khánh thành Bệnh Viện Thú y khá hiện đại ngang BVTY các trường đại 

học trong khu vực. Đây là công trình có vốn đầu tư của Chính Phủ hơn 90 tỷ 

đồng để phục vụ công tác đào tạo ngành Thú y và phục vụ công tác khám chữa 

bệnh của động vật, hỗ trợ Công tác phòng và chống dịch bệnh của vật nuôi theo 

yêu cầu các Bộ, Ngành. Ngoài ra các cơ sở đào tạo còn tích cực hợp tác với các 

công ty, viện nghiên cứu trong lĩnh vực chăn nuôi thú y, các cơ sở đào tạo nước 

ngoài để tăng cường đào tạo, rèn nghề cho sinh viên phù hợp với yêu cầu thực 

tế. 

* Thành tích nghiên cứu khoa học 

Trước yêu cầu của công cuộc đổi mới trong lĩnh vực thú y phục vụ nhu 

cầu thực tiễn, nhiều trường đã tích cực đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, 

ứng dụng các tiến bộ khoa học vào thực tiễn sản xuất để đẩy lùi dịch bệnh, nâng 

cao năng suất và chất lượng chăn nuôi, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của các 

trường. Hàng năm, các trường đã triển khai từ 20-55 đề tài các cấp với kinh phí 

hàng chục tỷ đồng để phục vụ nghiên cứu khoa học. Các nhà trường cũng rất 

chú trọng đến nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của sinh viên nhằm bồi dưỡng các 

tài năng trẻ ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đặc biệt tại Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam đang chủ trì các đề tài trọng điểm cấp nhà nước về nghiên cứu 

vacxin vô hoạt truyền thống, vacxin nhược độc và chế phẩm sinh học trong 

phòng và chữa bệnh dịch tả lợn châu phi ở lợn với kinh phí hàng chục tỷ đồng. 

Các kết quả nghiên cứu khoa học đã đi vào đời sống, phục vụ hiệu quả thực tiễn 

sản xuất được Đảng, nhà nước và nhân dân ghi nhận. Với sự đóng góp cho 

nghiên cứu khoa học, nhiều nhà giáo đã được Đảng nhà nước ghi nhận, tặng 

bằng khen, danh hiệu Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, điển hình là GS.TS. 

Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, GS.TS. Nguyễn 

Thị Lan - Nguyên Phó hiệu trưởng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã được 

nhận giải thưởng Kovalevskaia vì những đóng góp cho NCKH. Ngoài ra, các kết 

quả NCKH của các trường còn được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín 

khác nhau, hàng năm có hàng trăm các bài báo được đăng trên các tạp chí quốc 

tế có hệ số IF cao, và rất nhiều bài báo đăng trên tạp chí trong nước. 

* Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã trải qua 64 năm xây dựng, trưởng 

thành, phát triển và hội nhập cùng với sự phát triển của Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam. Trải qua 64 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, khoa đã đào 

tạo số lượng lớn Bác sỹ Thú y, Thạc sỹ và Tiến sỹ ngành Thú y phục vụ cho 

công tác Thú y trong cả nước. Khoa Thú y là một trong những nơi đầu tiên đào 

tạo Bác sỹ Thú y của Việt Nam. Đến nay Khoa Thú y đã đào tạo được gần 10 

000 bác sỹ thú y, gần 900 Thạc sỹ, 70 TS Thú y phục vụ trên mọi miền của đất 

nước. 
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Hiện tại khoa Thú y có một đội ngũ đông đảo các thầy, cô giáo, cán bộ 

phục vụ giàu kinh nghiệm với 2GS, 12 PGS, 35 Tiến sỹ, trên 40 Thạc sỹ. Chỉ có 

rất ít cán bộ trong khoa có trình độ đại học. Phần lớn các giảng viên hiện nay 

của khoa được đào tạo bài bản tại tại các nước có nền khoa học Thú y tiên tiến 

trên thế giới  như ; Nhật Bản, Hàn Quốc, Bỉ, Hà Lan, Úc, Thái Lan, Philipines, 

Malaysia, Hungari, Nga, Cu Ba v.v. 

Hiện tại khoa Thú y có 7 Bộ môn chuyên môn: Bộ môn Bệnh lý học Thú 

y, Bộ môn Giải phẫu - Tổ chức, Bộ môn Nội - Chẩn - Dược Thú y, Bộ môn Ký 

sinh trùng Thú y, Bộ môn Vi sinh vật - Truyền nhiễm, Bộ môn Thú y Cộng 

đồng và Bộ môn Ngoại - Sản. 

01 Bệnh viện Thú y và 01 Phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh 

học Thú y đạt chứng chỉ ISO và là phòng Thử nghiệm của Bộ Nông Nghiệp và 

PTNT. 

Tất cả các bộ môn của khoa Thú y đều có đầy đủ các phòng thực hành, 

thực tập, nghiên cứu phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu của khoa. 

Khoa có một Bệnh viện Thú y được xây dựng từ ngày đầu thành lập trường. Đây 

là nơi để sinh viên được thực tập các kỹ năng lâm sàng cũng như rèn tay nghề; 

Thực tập trực Bệnh viện và tham gia chẩn đoán và điều trị các ca bệnh của vật 

nuôi. Hiện tại khoa Thú y được chính phủ cấp kinh phí xây dựng bệnh viện Thú 

y mới hiện đại ngang tầm với các nước trong khu vực đã đưa vào sử dụng từ 

năm 2019 với tổng mức đầu tư hơn  90 tỷ đồng. Đây là công trình lớn và khá 

hiện đại có quy mô và trang thiết bị lớn nhất của Việt Nam hiện nay. Là một sơ 

sở tin cậy cung cấp các dịch cho cộng đồng như dịch vụ tư vấn, khám và điều trị 

bệnh cho vật nuôi đặc biệt là thú cưng như chó và mèo. Với sức chứa và tiếp 

nhận hàng trăm ca điều trị nội trú mỗi ngày, đây cũng là một trung tâm đào tạo 

và rèn luyện tay nghề lâm sàng thú y cho toàn bộ sinh viên ngành Thú y và Chăn 

nuôi Thú y của Học viện. Bệnh viện thú y là một trong những điều kiện hết sức 

cần thiết và quan trọng phục vụ công tác đào tạo Bác sỹ Thú y đạt chất lượng 

của các nước trong khu vực Đông Nam Á, châu Á và theo yêu cầu của Tổ chức 

Thú y Thế giới (OIE) 

Trước yêu cầu của thực tiễn sản xuất và chiến lược phát triển Học viện 

Nông Nghiệp Việt Nam, khoa Thú y đang xây dựng đề án thành lập Trường Đại 

học Thú y trong Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.  Hiện tại 

khoa Thú y đang là thành viên của Mạng lưới Một sức khỏe các trường Đại học 

Viêt Nam (VOHUN) và Đông Nam Á (SEAOHUN). Khoa Thú y đang là thành 

viên của hiệp hội các Trường Đào tạo Thú y Châu Á (AAVS) và Đông Nam Á 

(SEAVSA). 

Về công tác Hợp tác Quốc tế, Khoa Thú y đã có quan hệ hợp tác trong 

đào tao, nghiên cứu khoa học, trao đổi cán bộ, sinh viên và các lĩnh vực cùng 

quan tâm với rất nhiều trường Đại học/ Khoa  Thú y trên thế gới như : Nhật Bản, 

Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Liên Xô, Úc, New Zeland, Bỉ, Đức, Pháp, Thụy Điển,  

Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Lào, 
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Camphuchia …v.v. và các Tổ chức Quốc tế như : USAID, FAO, UNDP, WCS, 

ILRI, ReVet (EU), JICA, OIE, SEARCA v.v. 

3. Thành tích và khen thưởng của Đảng, Nhà nước 

- Tập thể Cục Thú y, các đơn vị thuộc Cục và nhiều cá nhân được Đảng, 

Nhà nước tặng: Trên 30 Huân chương lao động các loại; nhiều lần được cờ thi 

đua của Chính phủ; hàng chục Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều Bằng 

khen của các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; bằng khen của 

các cơ quan Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên CSHCM. 

- Viện Thú y được trao tặng: 04 Huân chương lao động các loại; Giải 

thưởng Nhà nước; Giải thưởng Hồ Chí Minh; Giải thưởng Kovalevskaia,… 

- Các cơ sở đào tạo về thú y (như Học viện Nông nghiệp Việt Nam) được 

trao tặng: 02 Huân chương Hồ Chí Minh; Anh hùng lực lượng vũ trang; Anh 

hùng lao động; Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương lao động hạng 

Nhất, Nhì, Ba; Huân chương kháng chiến;… 

- Hội, hiệp hội và các doanh nghiệp được nhật nhiều Huân chương lao 

động; bằng khen các cấp./. 


