
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SNN-TSKTTH 
V/v tăng cường công tác chỉ đạo phát 

triển chăn nuôi, ổn định thị trường trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

       Lạng Sơn, ngày      tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi:   - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Trung Tâm Khuyến nông tỉnh. 

  

 Thực hiện Thông báo số 279/TB-VPCP ngày 25 tháng 10 năm 2021 của văn 

phòng Chính phủ Thông báo về Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại 

cuộc họp Đánh giá thực trạng chăn nuôi, tiêu thụ thịt lợn và giải pháp tăng cường 

quản lý, bình ổn thị trường nhằm đảm bảo quyền lợi của người chăn nuôi và tiêu 

dùng, ổn định sản xuất. 

 Thời gian vừa qua, giá lợn hơi liên tục giảm sâu trong khi đó giá thức ăn 

chăn nuôi tăng cao, gây khó khăn cho người chăn nuôi, nhất là các hộ nông dân 

chăn nuôi nhỏ lẻ. Bên cạnh đó, giá thịt lợn thành phẩm tại các siêu thị và chợ đầu 

mối vẫn ở mức cao, có sự chênh lệch tương đối lớn giữa giá lợn hơi và giá thịt lợn 

thành phẩm. Để tháo gỡ những khó khăn cho ngành chăn nuôi, nhất là chăn nuôi 

lợn, giúp người chăn nuôi giảm bớt khó khăn, ổn định phát triển, Sở Nông nghiệp 

và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Ngành tập 

trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Thống kê đàn gia súc, gia cầm và đưa ra giải pháp kế hoạch phát triển chăn 

nuôi, tái đàn phù hợp nhằm điều hòa cung cầu sản phẩm chăn nuôi, bình ổn thị 

trường thực phẩm, nhất là chuẩn bị thực phẩm cho các dịp Lễ, Tết năm 2022.  

 - Tuyên truyền, tạo điều kiện để phát triển chăn nuôi hàng hoá, kết hợp với 

xây dựng vùng an toàn dịch bệnh để tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao và 

đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ tiêu dùng; kết hợp chuyển dịch cơ cấu 

đàn vật nuôi theo hướng tăng quy mô, số lượng và nâng cao chất lượng các giống 

vật nuôi có giá trị kinh tế cao; chỉ đạo các cơ sở chăn nuôi áp dụng các biện pháp 

an toàn sinh học và các quy trình thực hành tốt trong chăn nuôi nhằm cung cấp ra 

thị trường những loại thực phẩm an toàn.  

- Chỉ đạo Ban chỉ đạo 389 cấp huyện, các cơ quan chuyên môn, lực lượng 

chức năng trên địa bàn giám sát chặt chẽ việc tập kết, buôn bán gia súc, sản phẩm 

từ gia súc, gia cầm; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vận chuyển, buôn bán gia 

súc, gia cầm, sản phẩm từ gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có 

giấy kiểm dịch vận chuyển và nhập lậu qua biên giới; tăng cường kiểm tra việc bảo 
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đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là tại các cơ sở giết mổ, chế biến, tiêu thụ và 

vận chuyển gia súc, gia cầm. 

- Tăng cường hoạt động truyền thông về giá cả thị trường, tránh tình trạng 

thiếu thông tin về thị trường, gây bất ổn thị trường, tăng cường hiểu biết của người 

tiêu dùng đối với thị trường, giá cả mặt hàng thực phẩm gia súc, gia cầm, trong đó 

mặt hàng thịt lợn. 

 2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

- Chỉ đạo Trạm kiểm dịch động vật Hữu Lũng phối hợp với các lực lượng 

chức năng, tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các 

trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật.  

- Tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết 

mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là công tác kiểm tra con 

giống, đảm bảo có nguồn gốc con giống rõ ràng, phục vụ cho hoạt động sản xuất 

và phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Thường xuyên phối hợp cùng các cơ quan chức năng nhận bàn giao, tiêu 

hủy động vật, sản phẩm động vật nhập lậu không rõ nguồn gốc, không đủ tiêu 

chuẩn vệ sinh thú y lưu thông trên địa bàn tỉnh. 

 3. Trung tâm khuyến nông 

- Xây dựng bài, tin về các mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học 

hiệu quả; định hướng phát triển chăn nuôi theo nhu cầu thị trường, phù hợp với 

điều kiện địa phương, hộ gia đình. 

- Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thành phố, TT Dịch vụ Nông 

nghiệp cấp huyện tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về phát triển chăn nuôi 

theo hướng an toàn sinh học. 

 Đề nghị UBND các huyện, thành phố và các đơn vị tổ chức triển khai thực 

hiện tốt các nội dung trên. Trong quá trình chỉ đạo, thực hiện nếu có vướng mắc đề 

nghị báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn để phối hợp, xử lý kịp thời./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND các huyện, TP; 

- Lưu: VT, TSKTTH. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Thu 
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