
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHIÊM HÓA 

 
Số:             /UBND-NLN 

V/v một số giải pháp phát triển 
 sản xuất chăn nuôi lợn  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
 

Chiêm Hóa, ngày       tháng 8 năm 2022 

 

                                    Kính gửi: 

 
 
 

 

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

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 
- Phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

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

 

Căn cứ Văn bản số 4679/VPCP-KTTH ngày 26/7/2022 của Văn phòng Chính 

phủ về việc giá thịt lợn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi; 

Thực hiện Văn bản số 2984/UBND-KT ngày 30/7/2022 của UBND tỉnh về việc 

thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Văn bản số 1457/SNN-CNTYTS ngày 02/8/2022 của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về việc một số giải pháp phát triển sản xuất chăn nuôi lợn.  

Trong thời gian gần đây giá thịt lợn có xu hướng tăng cao, đây là tín hiệu đáng 
mừng cho người chăn nuôi. Tuy nhiên, giá thịt lợn tăng quá cao sẽ ảnh hưởng đến đời 

sống Nhân dân và gây áp lực lên lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. 

Để tập trung phát triển sản xuất chăn nuôi hiệu quả, ổn định, bền vững gia tăng 

giá trị theo hướng hàng hóa, đa dạng hoá sản phẩm; 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 nguồn cung thực 
phẩm, góp phần bình ổn giá thịt lợn, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán 2023,  

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

 1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

a) Về công tác chỉ đạo sản xuất chăn nuôi  

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, rà soát thực hiện chỉ tiêu theo 

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; kế hoạch phát triển chăn nuôi trên địa bàn theo Kế hoạch số 70/KH-UBND 

ngày 15/3/2022 về phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm năm 2022.  
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- Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu lĩnh vực chăn nuôi theo hướng hàng hóa, nâng 
cao giá trị và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, vận 

dụng linh hoạt cơ chế, chính sách hiện có của tỉnh để phát triển chăn nuôi, trong đó có 
chăn nuôi lợn. 

- Tăng cường hướng dẫn áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật trong chăn nuôi 
lợn, sử dụng nguyên liệu sẵn có ở địa phương làm thức ăn chăn nuôi để hạ giá thành sản 

phẩm, đặc biệt chú trọng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi 
tốt (VietGap), có kiểm soát, bảo vệ môi trường; sản xuất theo chuỗi liên kết khép kín 

từ con giống đến sơ chế, chế biến sản phẩm; tái đàn phù hợp, bền vững, xuất bán kịp 
thời đúng thời điểm, không găm hàng chờ tăng giá.  

- Tập trung sản xuất con giống, ưu tiên sử dụng lợn giống sản xuất tại địa phương; 
đối với lợn giống nhập từ tỉnh ngoài phải nguồn gốc rõ ràng, sạch bệnh, có giấy chứng 

nhận kiểm dịch hợp lệ nơi xuất phát; thực hiện kê khai với chính quyền sở tại trước khi 
nuôi tái đàn lợn theo quy định. 

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát không để đầu cơ trục lợi trong khâu buôn bán giết 

mổ lợn làm ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân. 

b) Công tác phòng chống dịch bệnh 

- Tiếp tục tập trung đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch bệnh, đặc 

biệt bệnh Dịch tả lợn Châu phi (DTLCP) theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và 
của ngành, không lơ là chủ quan khi hết dịch; chủ động thường xuyên giám sát, phát hiện 

sớm, kịp thời xử lý dứt điểm tại chỗ ngay khi phát hiện bệnh; xử lý nghiêm các trường hợp 
không khai báo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ, vứt xác lợn bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường. 

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nhất là qua 

hệ thống đài truyền thanh cơ sở về tính chất nguy hiểm của các bệnh truyền nhiễm, nguy 
cơ dịch bệnh tái phát, lây lan diện rộng; các biện pháp phòng dịch chủ động, như: Tiêm 

phòng đầy đủ các bệnh truyền nhiễm khác (Lở mồm long móng, tụ huyết trùng, dịch 
tả...); vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất, chăn nuôi an toàn sinh học nhằm hạn chế 

tới mức tối đa nguy cơ phát sinh dịch bệnh; phổ biến, nhân rộng các mô hình và hướng 
dẫn chăn nuôi lợn an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh trên địa bàn.  

- Tổ chức kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn triệt để việc buôn bán, vận chuyển, giết 
mổ, tiêu thụ trái phép lợn và các sản phẩm từ lợn, đặc biệt là vận chuyển lợn giống để 

nuôi thương phẩm và lợn đến cơ sở giết mổ; đẩy mạnh kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y 
tại các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, sơ chế sản phẩm động vật; định kỳ vệ sinh, khử trùng 

tiêu độc tại các khu vực chăn nuôi, chợ, điểm buôn bán, giết mổ, kinh doanh thực phẩm 
theo quy định. 

- Thường xuyên củng cố 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. 
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- Tiếp tục 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; xây dựng các cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh trên địa bàn. 

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 một số 
giải pháp phát triển sản xuất chăn nuôi lợn theo các nội dung tại mục 1 Văn bản này. 

- 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.  

- Chủ trì phối hợp với UBND các xã, thị trấn, làm tốt công tác phòng, chống 
dịch bệnh động vật, thủy sản, đặc biệt công tác triển khai tiêm phòng vụ Thu - Đông 

năm 2022, đảm bảo 100% gia súc, gia cầm thuộc đối tượng được tiêm phòng theo kế 
hoạch; định kỳ tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế và Hạ tầng: Thường xuyên cập nhật 

thông tin, làm tốt công tác dự báo giá cả thị trường, giúp người chăn nuôi có kế hoạch 
phát triển đàn phù hợp; đẩy mạnh thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu 
thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, 

kết nối thị trường tiêu thụ.  

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

khuyến cáo tới người chăn nuôi một số giải pháp phát triển sản xuất chăn nuôi lợn 

theo các nội dung Văn bản này.  

5. 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 tăng cường các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển chăn nuôi 
lợn 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 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:   

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 
- Chủ tịch UBND huyện; 
- Phó Chủ tịch UBND huyện PTr NLN; 
- Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản; (Phối hợp)                           
- Như trên; (thực hiện) 
- 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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