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- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; 

- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao; 
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Văn bản số 1153/SNN-CNTYTS ngày 27/01/2022 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc một số giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển chăn 

nuôi, thủy sản năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của UBND huyện về 

việc phê duyệt Đề án Cơ cấu lại ngành ngành nông nghiệp theo hướng phát triển 
nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản 

theo chuỗi liên kết bảo đảm chất lượng, giá trị gia tăng cao, gắn với đẩy mạnh xây 
dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND huyện 

Chiêm Hóa về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách 
nhà nước năm 2022. 

 Để sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản hiệu quả, ổn định, bền vững gia tăng 
giá trị theo hướng hàng hóa, đa dạng hoá sản phẩm; tập trung ưu tiên đầu tư phát triển 

các loại vật nuôi chủ lực, có giá trị kinh tế, có sức cạnh tranh cao và có thị trường tiêu 
thụ sản phẩm lớn; tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết gắn với bảo quản, chế biến, dịch 

vụ nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi an toàn dịch 
bệnh, an toàn sinh học, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2022.  

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

 1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

1.1. Về phát triển chăn nuôi 

1.1.1. Định hướng chung cho phát triển chăn nuôi 

- Tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch phát triển chăn nuôi 

của UBND huyện: Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 15/3/2022 về phát triển chăn 
nuôi đại gia súc lớn năm 2022; Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 15/3/2022 về phát 
triển chăn nuôi gia súc, gia cầm năm 2022; Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 

15/3/2022 về phát triển thủy sản năm 2022. 
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- Tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, 
thủy sản; duy trì phát triển chăn nuôi an toàn sinh học; tăng cường công tác quản lý 

các cơ sở giết mổ nhằm đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm; vận dụng, thực 
hiện linh hoạt cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư đối với các sản phẩm vật nuôi 

chủ lực, đặc sản phù hợp với tiềm năng lợi thế của địa phương và đáp ứng thị trường 
tiêu thụ sản phẩm để tập trung phát triển; tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ cấu ngành lại 

ngành chăn nuôi, thủy sản theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị và phát triển bền 
vững, gắn với xây dựng nông thôn mới; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các tổ 

chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư phát triển chăn nuôi trên địa bàn. 

- Duy trì và đẩy mạnh phát triển các hình thức liên kết trong sản xuất; tiếp tục 

thực hiện có hiệu quả các chính sách, Đề án, Dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi hiện 
có. Tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm, đẩy mạnh xây dựng nhãn hiệu, 

thương hiệu cho sản phẩm chăn nuôi chủ lực, đặc sản của địa phương, tạo chuỗi liên 
kết, tiêu thụ lâu dài, bền vững, có kiểm soát, truy xuất nguồn gốc; rà soát các sản 

phẩm tiềm năng; tổng hợp, tổ chức đánh giá và lựa chọn ý tưởng, sản phẩm chăn nuôi 
tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn. 

1.1.2. Phát triển một số vật nuôi chính 

a) Đối với chăn nuôi trâu, bò 

- Chăn nuôi trâu, bò thịt: Phát triển theo hình thức trang trại, gia trại, nông hộ nuôi 
nhốt, nuôi nhốt kết hợp chăn thả, bán thâm canh, thâm canh, chủ động về thức ăn thô 

xanh, phòng trừ dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường, từng bước hình thành, phát 
triển nghề chăn nuôi trâu, bò thịt theo chuỗi khép kín, nhằm tạo ra lượng sản phẩm hàng 
hóa lớn, ổn định; nhân rộng các mô hình chăn nuôi trâu, bò thịt trên địa bàn. 

- Tiếp tục duy trì, nhân rộng mối liên kết giữa các trang trại, Hợp tác xã 

(HTX), Tổ hợp tác trên địa bàn trong tổ chức chăn nuôi trâu, bò thịt; khuyến khích 
hình thành các mối liên kết chặt chẽ giữa HTX, tổ hợp tác chăn nuôi trâu bò với 

doanh nghiệp, HTX đầu tầu từ cung ứng con giống, quy trình kỹ thuật, chế biến, tiêu 
thụ sản phẩm, nhằm ổn định đầu ra cho sản phẩm.  

- Chăn nuôi trâu, bò giống: Tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh việc áp dụng khoa 
học kỹ thuật trong chăn nuôi, quan tâm mở rộng việc sử dụng tinh trâu, bò đông lạnh 

giống tốt để phối giống, nhằm cải tạo, nâng cao tầm vóc, chất lượng đàn giống trên 
địa bàn bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo; phối hợp với các cơ quan chuyên môn 

bình tuyển, vận động loại thải trâu, bò đực giống kém chất lượng.  

- Chủ động nguồn thức ăn thô xanh trong chăn nuôi, sử dụng có hiệu quả các 
nguồn thức ăn sẵn có của địa phương, áp dụng các biện pháp thâm canh, chế biến, dự 

trữ; đồng thời chuyển đổi, mở rộng diện tích liên kết trồng cây thức ăn gia súc (cỏ, 
ngô sinh khối) để phục vụ phát triển chăn nuôi đại gia súc.  

b) Đối với chăn nuôi lợn  
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- Tiếp tục tập trung tuyên tuyền, phổ biến hướng dẫn người chăn nuôi thực 
hiện có hiệu quả kế hoạch tái đàn trong chăn nuôi lợn. Áp dụng đồng bộ, triệt để 

nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch và chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn 
dịch bệnh, để chăn nuôi phát triển ổn định, bền vững. 

- Tăng cường hướng dẫn người chăn nuôi đẩy mạnh áp dụng các biện pháp 

chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt (GAHP); tăng cường một số biện 
pháp kỹ thuật tổng hợp về an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn để phòng, chống bệnh 

DTLCP; đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi, giết mổ, đảm bảo vệ sinh 

thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm; tập trung phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại theo 
hướng tập trung, công nghiệp, bán công nghiệp có kiểm soát; hình thành các HTX, tổ 

hợp tác chăn nuôi, thôn, xã chăn nuôi an toàn dịch bệnh, kết nối với doanh nghiệp 
trong giết mổ, tiêu thụ sản phẩm. Xử lý tốt môi trường, sử dụng có hiệu quả chất thải 

chăn nuôi làm phân bón hữu cơ. 

c) Chăn nuôi gia cầm, thủy cầm:Tăng số lượng và quy mô trang trại chăn nuôi 
gia cầm, thủy cầm theo hình thức bán chăn thả, có kiểm soát phù hợp với lợi thế của 

địa phương như: Vịt bầu, Vịt suối Chiêm Hóa…khuyến khích việc liên kết chăn nuôi 
theo quy trình khép kín, dần hình thành liên kết vùng chăn nuôi gia cầm, thủy cầm 

tạo vùng sản xuất hàng hóa lớn, gắn với chỉ dẫn địa lý; duy trì phát huy các sản phẩm 
đã được chứng nhận. 

d) Nuôi trồng thủy sản: Sử dụng và khai thác có hiệu quả diện tích mặt nước 
nuôi trồng thủy sản; tiếp tục hướng dẫn các tổ chức, cá nhân phát triển thủy sản theo 

hướng liên kết, sản xuất hàng hóa, chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng giá trị cá đặc 
sản (cá Chiên, cá lăng chấm…), cá có giá trị kinh tế cao (cá lăng đen, cá Quả…). 

e) Chế độ thông tin báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 

phát triển chăn nuôi, thủy sản về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT)  
vào ngày 20 của tháng cuối quý, (riêng quý II/2022 báo cáo trước ngày 15/5/2022). 

(Có biểu mẫu báo cáo số 01,02,03,04,05 gửi kèm). 

1.2. Về công tác thú y 

- Tập trung triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh động vật theo 
quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT, các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng 
dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND 

huyện; chủ động tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng, chống dịch 
bệnh động vật, thủy sản năm 2022; đặc biệt tập trung triển khai đồng bộ, chặt chẽ các 

phòng, chống dịch bệnh chủ động (tiêm phòng, vệ sinh tiêu độc khử trùng, kiểm dịch, 
kiểm soát giết mổ...)  

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn hoạt động mạng lưới thú y, làm tốt công tác 

kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý dịch bệnh kịp thời, tại chỗ không để phát sinh, lây 
lan, đặc biệt lưu ý đối với bệnh DTLCP, VDNC, LMLM, Cúm gia cầm...  
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- Tổ chức kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn triệt để việc buôn bán, vận chuyển, 
giết mổ, tiêu thụ trái phép gia súc, gia cầm, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; 

đẩy mạnh kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y tại các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, sơ chế sản 
phẩm động vật; thường xuyên, định kỳ vệ sinh, khử trùng tiêu độc tại các khu vực 

chăn nuôi, chợ, điểm buôn bán, giết mổ, kinh doanh thực phẩm; xây dựng các cơ sở, 
chăn nuôi an toàn dịch bệnh, tiến tới xây dựng vùng an toàn dịch bệnh trên địa bàn. 

- Tuyên truyền vận động người chăn nuôi, buôn bán, giết mổ thực hiện nghiêm 

túc “5 không” theo quy định của Luật Thú y trong công tác phòng chống dịch bệnh; 
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp  

- Chỉ đạo cán bộ phụ trách địa bàn phối hợp chặt chẽ với UBND xã, thị trấn 
trong việc tuyên truyền, vận động, đôn đốc, hướng dẫn Nhân dân thực hiện công tác 

phòng chống dịch bệnh, phát triển chăn nuôi theo các nội dung tại mục 1 Văn bản này. 

- Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh tăng cường công tác tập huấn 

nâng cao năng lực cho hệ thống khuyến nông, thú y; tích cực, chủ động xây dựng các 
mô hình chăn nuôi áp dụng tiến bộ kỹ thuật, chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn 

sinh học, mô hình chăn nuôi liên kết...làm cơ sở nhân rộng. 

- Hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện đầy đủ quy trình phòng bệnh; xây 

dựng cơ sở an toàn dịch bệnh, chăn nuôi an toàn sinh học; chăn nuôi theo chuỗi liên 
kết, có kiểm soát, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.  

3. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao: Tuyên truyền phổ biến, 

khuyến cáo tới người chăn nuôi một số giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển chăn 
nuôi năm 2022 theo các nội dung Văn bản này.  

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

 Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, hướng dẫn Ủy ban nhân 
dân các xã, thị trấn triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển chăn nuôi 

năm 2022 theo các nội dung Văn bản này; kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp 
nhằm phát triển chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm, thủy sản trong giai đoạn hiện nay; 

tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện, Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn theo quy định./. 

 Nơi nhận:   

-  Như trên;  
- TT Huyện uỷ;             
- TT HĐND huyện;               
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 
- Chủ tịch UBND huyện; 
- Phó Chủ tịch UBND huyện PTr NLN; 
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; (Phối hợp)                           
- Chánh VP, các Phó CVP HĐND & UBND huyện; 
- CVKT; 
- Lưu: VT, NN&PTNT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Ma Phúc Khứu 
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BÁO CÁO K T QU  TH C HI N K  HO CH PHÁT TRI N CHĂN NUÔI Đ I GIA SÚC NĂM 2022Ế Ả Ự Ệ Ế Ạ Ể Ạ
(Kèm theo K  ho ch s          /KH-UBND ngày     /3/2022 c a UBND huy n Chiêm Hóa)ế ạ ố ủ ệ

Bi u s  01ể ố
Đ n v  tính: Conơ ị

S  TTố Thôn KH Trâu KQ th c hi nự ệ KH Bò KQ th c hi nự ệ KH Ng aự KQ th c hi nự ệ Ghi chú

T ng s :ổ ố                          -                            -                            -                            -                            -                            -   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17





    27,031 



BI U K T QU  TH C HI N K  HO CH S N PH M CHĂN NUÔI NĂM 2022Ể Ế Ả Ự Ệ Ế Ạ Ả Ẩ
Bi u s  02ể ố

S  TTố Xã
KH Trâu KQ SL trâu Kh Bò KQ SL bò KH Ng aự KQ SL Ng aự Ghi chú

T ng s :ổ ố                     -                       -                       -                       -                       -                   -                   -                      -   

1                     -                       -   0.0                 -   

2                     -                       -   0.0                 -   

3                     -                       -   0.0                 -   

4                     -                       -   0.0                 -   

5                     -                       -   0.0                 -   

6                     -                       -   0.0                 -   

7                     -                       -   0.0                 -   

8                     -                       -   0.0                 -   

9                     -                       -   0.0                 -   

10                     -                       -   0.0                 -   

11                     -                       -   0.0                 -   

12                     -                       -   0.0                 -   

13                     -                       -   0.0                 -   

14                     -                       -   0.0                 -   

15                     -                       -   0.0                 -   

16                     -                       -   0.0                 -   

T ng s n ổ ả
l ng Kh giao ượ

K t qu  th c ế ả ự
hi n ệ

S n l ng th t h iả ượ ị ơ  (t n)ấ



 20,961.40 

Cách tính s n l ng Chăn nuôiả ượ

Trâu: T ng đàn x 43 % x 35 % x 85 % x 260/1000ổ
Bò: T ng đàn x 70 % x 43 % x 85% x 240/1000ổ
L n: T ng đàn x 1,35 x 0,070ợ ổ
Gia c m: T ng đàn x 1,7 x 1,7ầ ổ



43% đàn cái trong t ng đànổ



35% T  l  đàn cái sinh s nỷ ệ ả



85% T  l  nuôi s ngỷ ệ ố



260 t  l  th t h iỷ ệ ị ơ
1,35 t  l  quay vòngỷ ệ



Bi u s  03ể ố

BI U K T QU  TH C HI N K  HO CH PHÁT TRI N CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA C M NĂM 2022Ể Ế Ả Ự Ệ Ế Ạ Ể Ầ

Đ n v  tính: Conơ ị

TT Xã
K  ho ch giaoế ạ K t qu  th c hi nế ả ự ệ

L nợ Dê Thỏ Gia c mầ L nợ Dê Thỏ Gia c mầ

T ng s :ổ ố 0 0 0 0 0 0 0 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



Bi u s  4ể ố

BI U K T QU  TH C HI N K  HO CH S N PH M CHĂN NUÔI NĂM 2022Ể Ế Ả Ự Ệ Ế Ạ Ả Ẩ
(Kèm theo K  ho ch s         /KH-UBND ngày      tháng      năm 2022 c a UBND huy n Chiêm Hóa)ế ạ ố ủ ệ

TT Thôn

K  ho chế ạ K t qu  th c hi nế ả ự ệ

T ng sổ ố L nợ Dê Thỏ Gia c mầ T ng sổ ố L nợ Dê Thỏ Gia c mầ

T ng s :ổ ố 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Tr ng ứ
GC

Tr ng ứ
GC



K T QU  TH C HI N K  HO CH PHÁT TRI N TH Y S N NĂM 2022Ế Ả Ự Ệ Ế Ạ Ể Ủ Ả

TT Tên thôn

K t qu  di n tích  nuôi th  cá (ha)ế ả ệ ả K t qu   s n l ng (t n)ế ả ả ượ ấ

Trong đó Trong đó

Cá ao 

T ng sổ ố 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0

1                  -   

2                  -   

3                  -   

4                  -   

5                  -   

6                  -   

7                  -   

8                  -   

9                  -   

10                  -   

11                  -   

12                  -   

13                  -   

14                  -   

15                  -   

16                  -   

17                  -   

18                  -   

19                  -   

                 -   

Cá l ng ồ
(l ng)ồ

K t q a ế ủ
th c ự
hi n ệ

(l ng)ồ

T ng s n ổ ả
l ngượ

KQ s n ả
l ngượT ng di n ổ ệ

tích giao
K t qu  ế ả

th c hi nự ệ

S n ả
l ng ượ
nuôi 
tr ngồ

Di n ệ
tích ao

H  < ồ
5ha

H  > ồ
5ha

DT eo 
ngách

Th  cá ả
ru ngộ

H  < ồ
5ha



Bi u 5ể

K T QU  TH C HI N K  HO CH PHÁT TRI N TH Y S N NĂM 2022Ế Ả Ự Ệ Ế Ạ Ể Ủ Ả

K t qu   s n l ng (t n)ế ả ả ượ ấ

Trong đó

0 0 0 0 0

 

Khai 
thác t  ự
nhiên

H  > ồ
5ha

DT eo 
ngách

Cá 
ru ng ộ

Cá 
l ngồ
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