B ộ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRI ẺN NÔNG THÔN
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Dộc lập - t ự do - H ạnh phúc

Hà Nội. ngậy so thảng IInăm 2019

22 /2 0 19/TT-BNNPTNT

THÔNG T ư
H ướng dản m ột số diều ciia L uật C h ăn nuôi về q u án lý giống
và sàn phẩm giống vệt nuôi

Căn cử Nghị định sổ 15 2017 NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 20 ỉ 7 cùa
Chinh phu quy định chức nâng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cáu tô chức cùa Bộ
Nông nghiệp và Phải íriền nông /hôn;
Căn cử Luật c 'hửn nuôi ngày 19 tháng l ì năm 201H:
¡’heo íỉẻ nghị cùa Cục irtrưnịi Cục Chân nuôi;
tìộ trướng tìụ Nõnịỉ nghiệp và Phải triền nùng thôn ban hành Thông íư
/tưởng dẫn một sổ điều cua Luậể ( 'hán nuìn vè quan ¡ý giống và san phàm giàng
vật nuôi.
Chiromg I
Q U Y ĐỊNH CH U N G
Điều 1. ('h ạm vi diều chinh
Thông lư nảy hướng dẫn khoán 1 Điều 15. khoán 4 Điểu I6? điêin a khoaii
4 Điều 20. diêm a khoan 2 Điều 21 và khoan 3 Điều 24 Luật Chả» nuôi.
Diều 2. Dồi tư ợng áp dụng
Thông tư náy áp dụng đối với tố chúc, cá nhãn trong nước, lò chức, cã
nhàn nưỡc ngoài có hoạt đụng liên quan đcn giống vả san pham giống vật nuôi
tại Việt Nam.
C hư ơ ng II
NỘI DƯNG H Ư Ở N G DẲN
Điều 3. Q uỵ định về tra o đôi nguồn gen
v ật nuôi quý, hiếm để phục
vụ nghiên cứu, chọn, tạo dòng, giong vật nuôi mới và san xuấr, kinh doanh
1. Tổ chức, cá nhãn đirợc trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý. hiếm bao
gồm: con giống, trimg giồng, tinh. phôi.
2. Tồ chức, cá nhàn tham gia trao dôi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiểm
pliái tlnrc hiện dúng mục đích, nội dung dã đãng ký với Bộ trường Bò Nông
nghiệp và Phát triên nông thôn;

3. Định kỳ hằng năm vào tháng 12 hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm
quyền, tổ chức, cá nhân trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm có trách
nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bằng văn bản và
bản điện tử về tình hình và kết quả sử dụng nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm đã
trao đổi theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 4. Biểu mẫu hồ sơ trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm
1. Đơn đăng ký trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm theo mẫu
quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Lý lịch nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm đăng ký trao đổi theo mẫu
quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 5. Thành phần hồ sơ nhập khẩu lần đầu đối với đực giống, tinh,
phôi giống gia súc
1. Đơn đăng ký nhập khẩu đực giống, tinh, phôi giống gia súc theo mẫu
quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Lý lịch đực giống, tinh, phôi giống gia súc nhập khẩu theo mẫu quy
định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Văn bản của cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức được cơ quan có
thẩm quyền của nước xuất khẩu ủy quyền xác nhận về nguồn gốc, xuất xứ, chất
lượng giống, mục đích sử dụng (văn bản là bản chính hoặc bản sao chứng thực
kèm theo bản dịch tiếng Việt có xác nhận của đơn vị nhập khẩu).
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Điều 6. Thành phần hồ sơ xuât khẩu giống vật nuôi, sản phẩm giống
vật nuôi trong Danh mục giống vật nuôi câm xuât khẩu phục vụ nghiên cứu
khoa học, triển lãm, quảng cáo

1. Đơn đăng ký xuất khẩu giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi trong
Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm,
quảng cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Lý lịch giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi xuất khẩu trong Danh
mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm,
quảng cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Bản chính hoặc bản sao chứng thực thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa
học, triển lãm, quảng cáo về giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi trong
Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, triển
lãm, quảng cáo.
4. Các văn bản khác có liên quan đến xuất khẩu giống vật nuôi, sản phẩm
giống vật nuôi (nếu có).
Điều 7. Quy định chỉ tiêu chât lượng bắt buộc phải công bố và mức
chât lượng giống đối với đực giống, cái giống
Chỉ tiêu chất lượng bắt buộc phải công bố và mức chất lượng giống đối với
đực giống, cái giống được quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.

C hirơng III
T Ổ C I I Ứ C T H ự C IIIỆN
Diều 8. T rá c h nhiệm c ủ a các bên có liên quan
1. Cục Chăn nuôi cỏ trảch nhiệm:
a) Tổ chức trièn khai và tổng hợp các nợi dung ỉicn quan đền quan lý
giống và san phàm giông vật nuôi trong phạm vi ca nước;
b) Thực hiện thanh tra. kicin tra chất lượng gióng và sản phảin giống vật
nuòi trong phạm vi ca nước
2. Cục Thú y có trách nhiệm cung cầp thông tin về tinh hinh xuất khẩu,
nhập khâu giống vả sàn phẩm giống vật nuôi cho Cục Chăn nuôi dinh kỳ vào
ngày 30 cùa tháng cuối quý hoặc khi có yêu càu cùa cơ quan có thâm quyên
3. Sớ Nóng nghiệp vả Phát triền nòng thôn có trách nhiệm:
a) Tô chức triền khai các nội dung được quy định tại Thông tư này trên
địa bàn;
b) Thực hiện công tãc thanh tra. kiêm ư a chất lượng về giống và san phầin
giong vật nuòi trên địa bàn.
4. Tồ chúc, cá nhản hoạt động trong lỉnh vực giống vật nuôi, san phẩm
giồng vật nuôi có trách nhiệm thực hiện quy định cùa Thông tư này và quy định
cùa pháp luật cò liên quan.
Điều 9. Điều khoán chuyên tiếp
Giấy phép liên quan đền hoại động san xuất, kinh doanh, trao đôi. xuất
khâu, nhập khẩu giống, san phám giống vật nuôi dà dược cơ quan cỏ thầin
quyền cấp trước ngày Thông tư nảy cỏ hiệu lực được tiếp tục thực hiện đến hết
thời gian hiệu lực của Giay phcp.
Điều 10. Hiệu lự-c thi hành
1. Thòng tư này có hiệu lực thi hành kỏ lừ ngày 15 tháng 0 1năm 2020.
2. Thông tư này thay thé:
a) Quyết dinh số 66/2005/ỌĐ-BNN ngày 31 tháng 10 nám 2005 ciia Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nóng thôn ban liành quy đinh về quan lý vả
sử dụng bò đực giống;
b) Ọuyềt định số 07/2005/ỌĐ-BNN ngày 31 tháng 01 năm 2005 cua Bộ
trường Bộ Nông nghiệp và Phát triển nòng thôn ban hành quy định vẻ quan lý và
sứ dụng lợn đực giống;
c) Ọuyct định số 13/2007/ỌĐ-BNN ngày 09 tháng 02 nãin 2007 cua Bộ
trướng Bộ Nòng nghiệp và Phát triền nông thôn ban hành quy định về quan lý vả
sứ dụng trâu đực giống;
d) Quyết định sổ 108/2007/QĐ-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2007 cua Bộ

trưởng Bộ Nòng nghiệp vả Phát triển nông thôn về việc ban hành quy dịnlì về
quân lý vả sử dụng dê dực giống.
3. Thông tư này bãi bò:
Điều 7 Thông tư sồ 4 3 /2 0 18/TT-BNNPTNT ngày 28 thảng 12 năm 2018
của Bộ trường Bộ Nòng nghiệp vả Phái trien nông thôn quy định inột số nội
dung VC xuất khâu, nhập khẩu giong cây trồng, gióng vật nuôi, nguồn yen cây
tròng; nhập khẩu thuổc bão vệ thực vật và nhập khau vật thẻ trong danh mục vật
thề thuộc diện kiểm dịch thực vật phãi phán tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập
khẩu vào Việt Nam,
Trong quá trinh thực hiện, nếu có khó khản vướng mac. đề nghị cơ quan,
tô chức, cá nhân phân ánh về Bộ Nòng nghiệp vả Pliát triển nòng thôn dê xem
xét sửa đòi. bò sung cho phù hợp./.
N ơ i nhận:
- Vàn phóng Ọuoc hội.
- Bỏ. co quan ngang Bỏ. c ơ quan thuôc C hinh phu.

• ƯBND các tinh, thánh phố ưyc thuỏc Tning ương
- Sơ N N Ä PT N T tinh, T P tnic thuộc Trung ương.
- C ông báo: C ông thông tin diên lư: C hinh phu.
BỘ N N & PTN T.
- Cục Kicm tra \ã n ban QPPL - Bộ T ư pháp:
- Bộ N N & PT N T : Bỏ lrương, cóc T hử Irương.

các đon vị thuôc Bộ.
- Lưu VT, CN

KT. B ộ TR Ư Ờ N G
T H Í 1’T R Ư Ở N G

Phục lục I:
MẪU BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN GEN
GIỐNG VẬT NUÔI QUÝ, HIẾM
(Ban hành kèm theo Thông tư số
/2019/TT-BNNPTNT ngày
tháng
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

năm

Tên tổ chức, cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...A..

.............., n g à y .....tháng ... năm ....

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN GEN
GIỐNG VẬT NUÔI QUÝ, HIẾM
Kính gửi: ......................................................
I. Thông tin chung:
1. Tên tổ chức, cá nhân cung cấp nguồn gen: .................................................................
Người đại diện:..........................................Chức vụ:...........................................................
Địa chỉ: ...............................
Số điện thoại:...........
Thư điện tử: ..................
2. Tên tổ chức, cá nhân tiếp nhận nguồn gen: ...................................................................
Người đại diện:..........................................Chức vụ:...........................................................
Địa chỉ: ...............................
Số điện thoại:...........
Thư điện tử: ..................
II.Báo cáo tình hình, kết quả sử dụng nguồn gen trao đổi.
1. Thỏa thuận hợp tác.
- Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số .... ngày ...
tháng .... năm ....
- Số và ngày ký Hợp đồng/ Hợp tác hoặc văn bản tương đương về trao đổi nguồn gen
giống vật nuôi quý, hiếm và có hiệu lực từ ngày........ tháng..........năm...........
- Đặc điểm, hình ảnh (nếu có) nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm.
- Trách nhiệm của Bên tiếp nhận.
- Trách nhiệm của Bên cung cấp.
- Mục đích trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm
2. Kết quả sử dụng nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm đã trao đổi:
STT

Tên nguồn gen
giống vật nuôi
quý, hiếm

Loại hình
nguồn gen

Đơn vị tính
(con, mẫu,
liều... )

Số
lượng

Thời gian
trao đổi

Địa điểm
nghiên cứu/
nuôi giữ

1
2

Thời gian theo dõi: từ ngày .... th án g .....năm ....đến ngày .... th án g ...... năm
Kết quả nghiên cứu, chọn, tạo dòng, giống vật nuôi mới và sản xuất, kinh doanh đối
với nguồn gen đã trao đổi.
Trên đây là báo cáo về tình hình, kết quả sử dụng nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm
đã được trao đổi./.
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN BÁO CÁO
(Chữ ký, tên, chức vụ người ký và đóng dâu’

Phục lục II:
MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ TRAO ĐỔI NGUỒN GEN GIỐNG VẬT NUÔI QUÝ, HIẾM
(Ban hành kèm theo Thông tư số
/2019/TT-BNNPTNT ngày
tháng
năm
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........... , ngày......tháng........năm.........
ĐƠN ĐĂNG KÝ TRAO ĐỔI NGUỒN GEN GIỐNG VẬT NUÔI QUÝ, HIẾM
Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Chăn nuôi)
I. Tổ chức cung cấp nguồn gen
1. Tên tổ chức:
2. Địa chỉ:
3. Điện thoại:.................... ; F a x :............................. ; Email:
II. Tổ chức tiếp nhận nguồn gen
1. Tên tổ chức:
2. Địa chỉ:
3. Điện thoại:.................... ; F a x :............................. ; Email:
III. Mục đích trao đổi nguồn gen:
IV. Thời gian trao đổi:
Từ ngày .... tháng.... năm.... đến ngày .... tháng.......năm.......
V. Nội dung trao đổi:
Số lượng, khối lượng, hiện trạng nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm được trao đổi: (chi tiết
được trình bày ở phần lý lịch nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm).
VI. Cam kết:
Xin cam kết nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm đăng ký trên đây bảo đảm đúng với thực tế.
Thực hiện đúng pháp luật về chăn nuôi, pháp luật về thú y và các quy định hiện hành có liên
quan.
Kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Chăn nuôi) xem xét giải quyết./.
Tổ chức đăng ký trao đổi nguồn gen
(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)

LÝ LỊCH NGUỒN GEN GIỐNG VẬT NUÔI QUÝ, HIẾM ĐĂNG KÝ TRAO ĐỔI
(Kèm theo Đơn đăng kỷ trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm ngày tháng năm )
O 9

STT
Tên giống

Nguồn
gốc

Cơ sở đang
lưu giữ

1 Â

»Ả

A ,

A•

r

1

•A

Sản phâm giống vật nuôi quý, hiếm

Giống vật nuôi quý, hiếm
Số
lượng

Loại hình
nguồn gen

Đơn vị
tính

Khối lượng/
Số lượng

1
2
3
4
5
6
7
8

2

Phục lục III:
MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU LẦN ĐẦU Đ ự c GIỐNG,
TINH, PHỐI GIỐNG GIA SÚC
(Ban hành kèm theo Thông tư số
/2019/TT-BNNPTNT ngày
tháng
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

năm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........... , ngày......tháng.......năm.......
ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU LẦN ĐẦU Đ ự c GIỐNG,
TINH, PHÔI GIỐNG GIA SÚC
Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Chăn nuôi)

1. Tên tổ chức, cá nhân đăng ký nhập khẩu đực giống, tinh, phôi giống gia súc:
2. Địa chỉ:
3. Điện thoại:.....................; F a x :...........................; Email:
4. Mục đích nhập khẩu:
5. Số lượng, khối lượng, hiện trạng đực giống, tinh, phôi giống gia súc nhập khẩu: (chi tiết
được trình bày ở phần lý lịch của đực giống, tinh, phôi giống gia súc nhập khẩu).
6. Nước xuất khẩu:
7. Thời gian nhập khẩu:
8. Cửa khẩu nhập khẩu:
9. Cam kết:
Tổ chức, cá nhân đăng ký nhập khẩu.................................................. cam kết thực hiện đúng
pháp luật về chăn nuôi, pháp luật về thú y và các quy định hiện hành khác có liên quan.
Kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Chăn nuôi) xem xét giải quyết./.

Tổ chức, cá nhân đăng ký nhập khẩu
(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)

1

LÝ LỊCH ĐỰC GIỐNG GIA SÚC NHẬP KHẨU

(Kèm theo Đơn đăng ký nhập khẩu đực giống gia súc ngày
Số hiệu bố, mẹ của
đực giống
Số hiêu
bố

Số hiệu
mẹ

Số hiệu ông, bà
của đực giống
Số hiệu
ông

Số hiêu
bà

)

B ■■<«

Tên
giống

Ngày
tháng
năm
sinh

năm

'<© S .
s H &
M u ^
¡N itj
©

STT

Số hiệu
đực
giống

tháng

1
2
3
4

LÝ LỊCH TINH GIỐNG GIA SÚC NHẬP KHẨU
(Kèm theo Đơn đăng ký nhập khẩu tinh giống gia súc ngày

tháng

năm

)

Số hiệu bố, mẹ của Số hiệu ông, bà của
Tháng,
Số hiệu đực giống cho tinh đực giống cho tinh Số lượng
Tên
Xuất năm
STT
đực giống
tinh
sản
xứ
giống
Số hiệu
Số
cho tinh Số hiêu Số hiệu
(liều)
xuất
mẹ
bố
hiêubà
ông
1
2
3
4

LÝ LỊCH PHÔI GIỐNGGIA SÚC NHẬP KHẨU
(Kèm theo Đơn đăng ký nhập khẩu phôi giống gia súc ngày

Số
Số
hiệu hiệu
Tên đực cái
STT
giống giống giống
cho cho
tinh trứng,
phôi
1
2
3
4

Số hiệu
bố, mẹ
của đực
giống
cho tinh
Số Số
hiêu hiêu
bo mẹ

Số hiệu
ông, bà
của đực
giống cho
tinh
Số Số
hiệu hiêu
ông Iba

tháng

năm

)

Số hiêu
Số hiêu bố,
ông, bà của
mẹ của cái
cái giống
Tháng,
Số
giống cho
cho trứng, lượng Xuất năm
trứng, phôi
sản
phôi
phôi xứ
xuất
Số
Số
Số
Số (cái)
hiêu hiêu hiệu hiêu
mẹ ông Iba
bố

2

Phục lục IV:
MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ XUẤT KHẨU GIỐNG VẬT NUÔI, SẢN PHẨM GIỐNG VẬT
NUÔI TRONG DANH MỤC GIỐNG VẬT NUÔI CẤM XUẤT KHẨU PHỤC VỤ
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, TRIỂN LÃM, QUẢNG CÁO
(Ban hành kèm theo Thông tư số
/2019/TT-BNNPTNT ngày
tháng
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

năm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........... , n gày.......tháng..... năm.........
ĐƠN ĐĂNG KÝ XUẤT KHẨU GIỐNG VẬT NUÔI, SẢN PHẨM GIỐNG VẬT NUÔI
TRONG DANH MỤC GIỐNG VẬT NUÔI CẤM XUẤT KHẨU PHỤC VỤ N g h i ê n
CỨU KHOA HỌC, TRIỂN LÃM, QUẢNG CÁO
Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Chăn nuôi)
I. Tổ chức, cá nhân đăng ký xuất khẩu
1. Tên tổ chức, cá nhân:
2. Địa chỉ:
3. Điện thoại:.....................; F a x :............................. ; Email:
II. Tổ chức, cá nhân đăng ký nhập khẩu
1. Tên tổ chức, cá nhân:
2. Địa chỉ:
3. Điện thoại:.....................; F a x :............................. ; Email:
III. Mục đích xuất khẩu (ghi rõ tên văn bản hợp tác quốc tế):
IV. Thông tin ve giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi:
Kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Chăn nuôi) cho phép xuất khẩu
cụ thểnhư sau:___________________________________________________________________
Số hiệu/sản
Nguồn gốc
STT
Tên giống
phẩm giống
Đơn vị tính
Số lượng
xuất xứ
(nếu có)
1
2
3
XX 7
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V. Thời gian xuất khẩu:
Từ ngày... tháng.... tháng ... năm .... đến ngày... tháng .... n ă m ......
VI. Cửa khẩu:
VII. Cam kết:
1. Giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi đăng ký xuất khẩu trên đây chỉ sử dụng vào mục
đích được quy định tại Mục III trong đơn này.
2. Thực hiện đúng quy định hiện hành của pháp luật về chăn nuôi, pháp luật về thú y và pháp
luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa./.
Tổ chức, cá nhân đăng ký
(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)

1

LÝ LỊCH GIỐNG VẬT NUÔI, SẢN PHẨM GIỐNG VẬT NUÔI XUẤT KHẨU
TRONG DANH MỤC GIỐNG VẬT NUÔI CẤM XUẤT KHẨU PHỤC VỤ NGHIÊN
CỨU KHOA HỌC, TRIỂN LÃM, QUẢNG CÁO
(Kèm theo Đơn đăng ký ngày .... tháng .... n ă m ...... về việc xuất khẩu giống vật nuôi, sản
phẩm giống vật nuôi trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu khoa
học, triển lãm, quảng cáo)
STT

Tên giống

Nguồn
gốc

Cơ sở đang
lưu giữ

Loại hình giống
vật nuôi/sản phẩm
giống vật nuôi

Đơn vị
tính

Số lượng

1
2
3
4
5
6
7
8

2

Phụ lục V:
CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG BẮT BUỘC PHẢI CÔNG BỐ VÀ MỨC CHẤT LƯỢNG
ĐỐI VỚI GIỐNG v ậ t n u ô i
(Ban hành kèm theo Thông tư số
/2019/TT-BNNPTNT ngày tháng
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
1. Đối với lợn giống
STT
Chỉ tiêu
I
Lợn đưc hâu bỉ
1
Khả năng tăng khối lượng
2
Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng
3
Độ dày mỡ lưng (đo ở vị trí P2)
II
Lợn nái hâu bỉ
1
Khả năng tăng khối lượng
2
Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng
III Lợn nái sinh sản
1
Tuổi đẻ lứa đầu
2
Số con đẻ ra còn sống/ổ
3
Số con cai sữa/nái/năm
4
Khối lượng toàn ổ lúc sơ sinh
IV Lợn đực giống phối trực tiêp
1
Tỷ lệ thụ thai
2
Bình quân số con sơ sinh còn sống/lứa
3
Bình quân khối lượng lợn con sơ sinh/con
Lợn đực khai thác tinh (TTNT)
V
1
Thê tích tinh/lần xuât tinh (V)
2
Hoạt lực tinh trùng (A)
3
Nồng độ tinh trùng (C)
4
Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (K)
5
Tổng số tinh trùng tiên thăng/lần xuât tinh (VAC)
2. Đối với gia cầm giống
STT
Chỉ tiêu
I
Gia cầm con (0-8 tuần tuôi)
1
Tỷ lệ nuôi sống
2
Khối lượng 8 tuần tuổi
3
Tiêu tốn thức ăn giai đoạn gia cầm con
II
Gia cầm giống hâu bỉ (9 tuần đên vào đẻ 5%)
1
Thời gian nuôi hậu bị
2
Tỷ lệ nuôi sống
3
Khối lượng khi kêt thúc hậu bị
4
Tiêu tốn thức ăn giai đoạn hậu bị
III Gia cầm giống sinh sản
1
Năng suât trứng/mái/số tuần đẻ
2
Tỷ lệ trứng đủ tiêu chuân giống
3
Tỷ lệ trứng có phôi
4
Tỷ lệ nở/trứng có phôi
5
Tỷ lệ chêt, loại /tháng
6
Tỷ lệ gia cầm loại I
7
Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng

năm 2019

Đơn vỉ tính

Mức công bố

g/ngày
kg
mm

Không nhỏ hơn
Không lớn hơn
Không lớn hơn

g/ngày
kg

Không nhỏ hơn
Không lớn hơn

ngày
con
con
kg

Trong khoảng
Không nhỏ hơn
Không nhỏ hơn
Không nhỏ hơn

%
con
kg

Không nhỏ hơn
Không nhỏ hơn
Không nhỏ hơn

ml
%
triệu/ml
(%)
tỷ

Không nhỏ hơn
Không nhỏ hơn
Không nhỏ hơn
Không lớn hơn
Không nhỏ hơn

Đơn vỉ tính

Mức công bố

%
kg
kg

Không nhỏ hơn
Trong khoảng
Trong khoảng

tuần
%
kg
kg

Trong khoảng
Không nhỏ hơn
Trong khoảng
Trong khoảng

quả
%
%
%
%
%
kg

Không nhỏ hơn
Không nhỏ hơn
Không nhỏ hơn
Không nhỏ hơn
Không lớn hơn
Không nhỏ hơn
Không lớn hơn
1

3. Đối với trâu, bò, ngựa giống
STT
I
1
2
3
4
II
1
2
3
4
5
III
1
2
3
4
5
IV
1
2
V
1
2

Chỉ tiêu
Đối với đực, cái hậu bị
Khối lượng sơ sinh
Khối lượng 6 tháng tuổi
Khối lượng 12 tháng tuổi
Tăng khối lượng/con/ngày
Đối với cái sinh sản
Tuổi phối giống lần đầu
Khối lượng phối giống lần đầu
Tuổi đẻ lứa đầu
Khoảng cách giữa 2 lứa đẻ
Sản lượng sữa bình quân lứa 1 và lứa 2
(đối với con cho sữa)
Đối với đực giống khai thác tinh
Tuổi băt đầu sản xuât tinh
Thê tích tinh/lần xuât tinh (V)
Hoạt lực tinh trùng (A)
Mật độ tinh trùng (C)
Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (K)
Đối với tinh cọng rạ đông lạnh
Số lượng tinh trùng hoạt động tiên thăng
trong 1 cọng rạ
Hoạt lực sau khi giải đông (A)
Đối với phôi đông lạnh
Phân loại chât lượng phôi trước khi đông lạnh
Chât lượng phôi sau khi giải đông

4. Đối với giống dê, cừu, hươu và nai giống
STT
Chỉ tiêu
I
Đối với đực, cái hậu bị
1
Khối lượng sơ sinh
2
Khối lượng 12 tháng tuổi
3
Khối lượng 24 tháng tuổi
II
Đối với cái sinh sản
1
Tuổi phối giống lần đầu
2
Khối lượng phối giống lần đầu
3
Tuổi đẻ lứa đầu
4
Khoảng cách giữa 2 lứa đẻ
III Đối với đực giống khai thác tinh
1
Tuổi băt đầu sản xuât tinh
2
Thê tích tinh/lần xuât tinh (V)
3
Hoạt lực tinh trùng (A)
4
Nồng độ tinh trùng (C)
5
Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (K)

Đơn vị tính

Mức công bố

kg
kg
kg
g

Không nhỏ hơn
Không nhỏ hơn
Không nhỏ hơn
Không nhỏ hơn

tháng
kg
tháng
tháng

Trong khoảng
Trong khoảng
Trong khoảng
Không lớn hơn

kg/305 ngày

Không nhỏ hơn

tháng
ml
%
tỷ/ml
%

Trong khoảng
Không nhỏ hơn
Không nhỏ hơn
Không nhỏ hơn
Không lớn hơn

triệu

Không nhỏ hơn

%

Không nhỏ hơn

A, B, C
A,B,C,D

Mức B trở lên
Mức C trở lên

Đơn vị tính

Mức công bố

kg
kg
kg

Không nhỏ hơn
Không nhỏ hơn
Không nhỏ hơn

tháng
kg
tháng
tháng

Trong khoảng
Trong khoảng
Trong khoảng
Không lớn hơn

tháng
ml
%
tỷ/ml
%

Trong khoảng
Không nhỏ hơn
Không nhỏ hơn
Không nhỏ hơn
Không lớn hơn
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5. Đối với giống thỏ giống
STT
I
1
2
3
II
1
2
3
4
5
6
III
1
2
3

Chỉ tiêu
Đối với đực, cái hâu bỉ
Khối lượng sơ sinh
Khối lượng 1 tháng (cai sữa)
Khối lượng 12 tháng
Đối với cái sinh sản
Khối lượng phối giống lần đầu
Tuổi đẻ lứa đầu
Số con đẻ ra còn sống/lứa
Số con cai sữa/lứa
Số lứa đẻ/cái/năm
Tỷ lệ nuôi sống đên cai sữa
Đối với đực giống
Tuổi băt đầu phối giống
Khối lượng phối giống lần đầu
Tỷ lệ phối giống có chửa

Đơn vỉ tính

Mức công bố

g
g
kg

Không nhỏ hơn
Không nhỏ hơn
Không nhỏ hơn

kg/con
ngày
con
con
lứa
%

Trong khoảng
Trong khoảng
Không nhỏ hơn
Không nhỏ hơn
Không nhỏ hơn
Không nhỏ hơn

ngày
kg
%

Trong khoảng
Trong khoảng
Không nhỏ hơn

Đơn vỉ tính
cầu/đàn
trứng
kg/đàn/năm
kg/đàn/năm
kg/đàn/năm
(%)

Mức công bố
Không nhỏ hơn
Không nhỏ hơn
Không nhỏ hơn
Không nhỏ hơn
Không nhỏ hơn
Không lớn hơn

(%)

Không lớn hơn

Đơn vỉ tính
quả
%
%
%
g
g
g
%
mét
%
%

Mức công bố
Không nhỏ hơn
Không nhỏ hơn
Không nhỏ hơn
Không nhỏ hơn
Không nhỏ hơn
Không nhỏ hơn
Không nhỏ hơn
Không nhỏ hơn
Không nhỏ hơn
Không nhỏ hơn
Không có

6. Đối với ong giống
STT
1
2
3
4
5
6
7

Chỉ tiêu
Thê đàn ong
Sức đẻ trứng ong chúa/ngày đêm
Năng suât mật của đàn ong
Năng suât sáp ong
Năng suât phân hoa
Tỷ lệ cận huyêt của đàn ong
Tỷ lệ nhiễm bệnh thối âu trùng Châu Au của
đàn ong

7. Đối với tằm giống
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Chỉ tiêu
Số quả trứng/ổ
Tỷ lệ trứng nở hữu hiệu
Tỷ lệ tăm sống
Tỷ lệ nhộng sống
Năng suât kén/ổ
Khối lượng toàn kén
Khối lượng vỏ kén
Tỷ lệ vỏ kén
Chiêu dài tơ đơn
Tỷ lệ lên tơ tự nhiên
Tỷ lệ bệnh gai
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