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   Kính gửi:  - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 
- Chi cục Thú y; 
- Trung tâm Khuyến Nông. 

 

Trong thời gian gần đây, đặc biệt từ đầu tháng 5 đến nay, giá lợn hơi của 

các tỉnh trong cả nước đều tăng, hiện tại giá lợn hơi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

dao động khoảng 50.000 đến 52.000 đồng/kg. Nguyên nhân của tình trạng trên 

là do trong những tháng đầu năm 2017, ngành chăn nuôi lợn gặp khủng hoảng 

do giá lợn hơi giảm mạnh nên người chăn nuôi có tâm lý e ngại khi tái đầu tư 

đàn lợn dẫn đến nguồn cung không đủ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.  

Thực hiện Công văn số 817/CN-GSN ngày 24/5/2018 của Cục chăn nuôi 

về Công tác chỉ đạo, khuyến cáo khi giá lợn hơi tăng cao. Sở Nông nghiệp & 

PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chi cục Thú y, Trung 

tâm khuyến nông thực hiện một số nội dung sau: 

1. UBND các huyện, thành phố 

Chỉ đạo các ban, ngành chức năng, UBND các xã, phường và thị trấn 

tuyên truyền đến người chăn nuôi cần thận trọng khi tái đàn, không nên ồ ạt tăng 

đàn và quy mô chăn nuôi lợn; thường xuyên cập nhật thông tin, giá cả thị 

trường; duy trì nguồn giống chất lượng tốt của địa phương; xây dựng vùng 

nguyên liệu đảm bảo an toàn dịch bệnh, chăn nuôi theo VietGAHP và thực hành 

tốt các quy trình trong chăn nuôi nhằm cung cấp ra thị trường những loại thực 

phẩm an toàn. Ngoài ra, cần khuyến khích người chăn nuôi liên kết trong sản 

xuất theo mô hình tổ hợp tác, HTX, hiệp hội … liên kết sản xuất sản phẩm theo 

chuỗi để chủ động trong sản xuất và tiêu thụ, giảm thiểu mất cân đối cung - cầu.  

 2. Chi cục Thú y 

 Chỉ đạo Trạm Thú y các huyện, thành phố thực hiện nghiệm ngặt công tác 

kiểm dịch vận chuyển và kiểm soát giết mổ nhất là đối với các huyện biên giới 

tránh tình trạng các thương lái thu mua lợn giá rẻ, kém chất lượng từ bên kia 

biên giới, hợp lý hóa nguồn gốc lợn để đưa sâu vào nội địa gây khó khăn trong 

công tác kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm và dẫn đến nguy cơ lây lan dịch 

bệnh cho đàn vật nuôi.  

 Tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng bệnh bắt buộc cho đàn lợn địa phương 

nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. 
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Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm dịch vận 

chuyển và kiểm soát giết mổ lợn theo đúng quy định, ngăn chặn triệt để việc 

nhập lậu lợn qua biên giới và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

 3. Trung tâm Khuyến nông 

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến cho người dân thực hiện các 

biện pháp giảm chi phí đầu vào cho chăn nuôi như lựa chọn giống tốt có nguồn 

gốc rõ ràng, thức ăn đảm bảo dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, tiết kiệm điện, 

nước… 

Chỉ đạo lực lượng khuyến nông viên cơ sở phối hợp với thú y viên trong 

công tác giám sát dịch bệnh trên đàn lợn nói riêng và đàn gia súc nói chung trên 

địa bàn tỉnh. 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố, Chi cục Thú y, Trung tâm Khuyến 

nông tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung trên, định kỳ báo cáo kết quả 

về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (bản mềm qua hòm thư điện tử: 

chicucthuylangson@gmail.com) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- L.Đạo Sở; 
- Lưu: VT.    

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 

Lý Việt Hưng 
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