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Lập bản đồ các bên liên quan trong chuỗi giá trị sản
phẩm thuốc thú y nhằm phân tích mối quan hệ và vai trò
của các bên liên quan đến những thay đổi trong chính
sách sử dụng thuốc kháng sinh ở Việt Nam
Tổng quan
Tại Việt Nam, tình trạng lạm dụng và sử dụng quá mức thuốc kháng
sinh trong chăn nuôi vẫn tồn tại. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn triển khai Kế hoạch hành động quốc gia trong chăn nuôi và thủy
sản năm 2017 nhằm giải quyết vấn đề kháng kháng sinh. Một trong
những chiến lược là rà soát, sửa đổi và thực hiện các quy định và chính
sách về sử dụng thuốc kháng sinh. Kể từ năm 2017, một số luật và nghị
định đã được triển khai nhằm dần dần đạt được lệnh cấm hoàn toàn
việc sử dụng thuốc kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi (xem hình ảnh
minh họa 1).

Vấn đề
Một số chiến lược đã được đưa ra, tuy nhiên các chiến lược được phát
triển chủ yếu với các cơ quan lập pháp. Không rõ các chiến lược này
được các bên liên quan khác nhau trong chuỗi kháng sinh thực sự hiểu,
chấp nhận và áp dụng như thế nào và liệu chúng có nguy cơ mâu thuẫn
với lợi ích kinh tế của một số bên liên quan hay không. Do đó, cần xác
định những nút thắt và rào cản trong việc thực hiện các chiến lược hiện
tại và đề xuất các giải pháp khả thi để khắc phục những rào cản này, từ
đó nâng cao tính tuân thủ pháp luật với tình hình hiện tại của ngành.
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Từ khóa

Trong khuôn khổ dự án ROADMAP, nghiên cứu về Lập bản đồ và Phân Phương pháp nghiên cứu có sự tham
tích các Bên liên quan đang được thực hiện. Nghiên cứu bao gồm việc gia, các quy định, sử dụng kháng sinh,
xem xét tài liệu về khung pháp lý liên quan đến các sản phẩm thuốc thú chăn nuôi, Việt Nam
y (thuốc kháng sinh và thuốc thay thế) và xây dựng lộ trình thực hiện
pháp luật về sản phẩm thuốc thú y và phỏng vấn sâu các tác nhân chính để tìm hiểu khả năng của họ trong việc
tuân thủ chính sách.
Mục đích của nghiên cứu là:
• Lập bản đồ chuỗi giá trị sản phẩm thuốc thú y (xem hình ảnh minh họa 2) và mô tả đặc điểm của các bên
liên quan về quyền lực, mối quan tâm và ảnh hưởng của họ xung quanh các thay đổi chính sách.
• Tìm hiểu các quy định mới được các bên liên quan khác nhau trong chuỗi giá trị kháng sinh thừa nhận,
chấp nhận và áp dụng như thế nào.
• Nghiên cứu mối quan hệ giữa các bên liên quan, xác định những người có vai trò quan trọng trong việc
thực hiện chiến lược và xác định những khó khăn và động lực của các bên liên quan trong việc thực hiện
các thay đổi quy định này.
• Xác định các đòn bẩy cần được kích hoạt để phổ biến và tích hợp chiến lược tốt hơn.

Kết quả dự kiến
•
•
•

Đưa ra khuyến nghị cho các nhà hoạch định chính sách giúp cải thiện khả năng chấp nhận các biện
pháp và phát triển các chiến lược mới về giảm sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi.
Xây dựng sáng kiến địa phương nhằm thích ứng với những thay đổi này (ví dụ: thỏa thuận bằng văn
bản giữa người bán thuốc và chính quyền địa phương).
Phát triển sản xuất hữu cơ hoặc không có kháng sinh nhằm vượt qua những rào cản pháp lý này.
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Tác động dự kiến
•
•
•

Thúc đẩy những thay đổi hành vi và nhận thức của các bên liên quan về sử dụng thuốc khảng sinh.
Thực hiện tốt hơn và tuân thủ luật sản phẩm thuốc thú y.
Thay đổi trong thực hành sử dụng thuốc kháng sịnh bằng cách giảm sử dụng thuốc kháng sinh và tăng
cường sử dụng các loại thuốc thay thế.

Hình ảnh minh họa

Hình ảnh minh họa 1 - Các quy định chính của pháp luật về sử dụng thuốc kháng sinh trong chăn nuôi tại
Việt Nam từ năm 2017
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Hình ảnh minh họa 2 - Chuỗi giá trị sản phẩm thuốc thú y và mối quan hệ giữa các bên liên quan chính tại
Việt Nam. Kết quả thu được từ cuộc họp thảo luận nhóm trong khuôn khổ dự án ROADMAP, Hà Nội, tháng
12 năm 2020
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Ảnh 1 - Xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm thuốc thú y và mối quan hệ giữa các bên liên quan. Họp thảo luận
nhóm với các đại diện từ cơ quan nhà nước, đại diện các công ty thức ăn chăn nuôi, nhà sản xuất và phân
phối sản phẩm thuốc thú y, người bán thuốc tại Hà Nội, 2020 (Ảnh: Nguyễn Thị Thanh Hằng)

Ảnh 2: Người bán thuốc tại đại lý thuốc tỉnh Bắc Giang, năm 2020 (ảnh : Le Thi Thu Ha)
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