Theo ó, Ngh nh 07/2022/N-CP sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 90/2017/N-CP ngày 31/7/2017 quy
nh x pht vi phm hành chính trong lnh vc thú y (ã c sa i, b sung ti Ngh nh s 04/2020/N-CP ngày
3/1/2020 ca Chính ph).
Trong ó, sa i, b sung khon 1 iu 39 vi phm v cht lng trong nhp khu thuc thú y, nguyên liu làm thuc
thú y. C th, pht tin t 10-15 triu ng i vi hành vi nhp khu mi loi thuc, nguyên liu làm thuc thú y không t
tiêu chun cht lng ca nhà sn xut công b.
B sung khon 2a sau khon 2 iu 39. C th, pht tin t 25-30 triu ng i vi hành vi bán mi loi thuc thú y nhp
khu có cha cht ma túy, tin cht cho c s buôn bán thuc thú y không có Giy chng nhn iu kin buôn bán
thuc thú y theo quy nh, c s không c phép hành ngh khám bnh, chn oán bnh, phu thut ng vt, xét
nghim bnh ng vt.
Ngh nh cng b sung im c vào khon 1 iu 34 vi phm v th tc trong buôn bán thuc thú y. C th, i vi hành vi
không lu tr hóa n liên quan n vic mua bán thuc thú y có cha cht ma túy, tin cht; n thuc thú y có cha
cht ma túy, tin cht ti c s sau khi bán theo quy nh thì b pht tin t 2-3 triu ng.
Ngh nh sa i, b sung khon 2 iu 34. Theo ó, ngoài quy nh pht tin t 4-5 triu ng i vi hành vi buôn bán
thuc thú y không thông báo cho c quan nhà nc có thm quyn khi thay i a im (Ngh nh 90/2017/NCP), mc pht trên cng áp dng i vi mt trong các hành vi: Không bo qun lu gi thuc thú y có cha cht ma
túy, tin cht riêng bit theo quy nh; không báo cáo hoc báo cáo không y s lng thuc thú y cha cht ma
túy, tin cht ã nhp, bán, s lng thuc phi thu hi, a ch c s mua, mc ích s dng cho c quan nhà nc theo
quy nh.
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