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             Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2022 

  

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

 - Chi cục: Chăn nuôi và Thú y; Phát triển nông thôn; Quản  

lý chất lượng NLS và thủy sản; 

- Trung tâm Khuyến nông tỉnh. 

  

Thực hiện Công văn số 3640/VP-KT ngày 12/8/2022 của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về tổ chức phát triển chăn nuôi lợn bền vững và chủ động đảm bảo nguồn 

cung thực phẩm. 

 Để ổn định sản xuất và phát triển chăn nuôi lợn bền vững, đáp ứng nguồn 

cung, bình ổn giá thịt lợn trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên Đán năm 

2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ 

quan có liên quan phối hợp các đơn vị trực thuộc Ngành triển khai đồng bộ, có hiệu 

quả các biện pháp sau: 

1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, 

ngành đã ban hành1 nhằm thúc đẩy phát triển chăn nuôi và góp phần đảm bảo nguồn 

cung thực phẩm trên địa bàn tỉnh; tăng cường tuyên truyền áp dụng các biện pháp an 

toàn sinh học trong quá trình chăn nuôi, vận chuyển và giết mổ, kiểm soát tốt các 

dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi; duy trì tổng đàn phù hợp, 

từ đó ổn định nguồn cung và duy trì mức lợi nhuận hợp lý cho người chăn nuôi, 

tránh biến động giá như trong thời gian gần đây.  

2. Kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống kênh phân phối thịt lợn; rà 

soát cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ và đầu mối bán buôn, bán lẻ đối với mặt hàng 

thịt lợn bảo đảm lợi nhuận hài hòa giữa người chăn nuôi, người cung ứng và người 

tiêu dùng; kiểm tra ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động xuất, nhập khẩu trái phép 

lợn sống và sản phẩm thịt lợn. 

                                           
1 Luật Chăn nuôi năm 2018, Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết Luật 

Chăn nuôi; Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; Thông tư 07/2016/TT-

BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật 

trên cạn; Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Chiến lược phát triển 

chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết số 08/2019/NQ-

HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025; Nghị quyết số 

15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/2019/NQ-

HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh; Kế hoạch số 111/KH-SNN ngày 08/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT 

về thực hiện tái cơ cấu ngành chăn nuôi giai đoạn 2021-2025 và Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn... 
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3. Tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, ở nhiều cấp 

độ, nhất là thông tin về thị trường lợn hơi, giúp cho người chăn nuôi nắm bắt được 

tình hình thị trường và có kế hoạch chăn nuôi phù hợp với nhu cầu thị trường; tuyên 

truyền mạnh về chăn nuôi an toàn sinh học và an toàn thực phẩm.  

4. Khuyến khích và chỉ đạo các tổ chức tín dụng ở địa phương tạo điều kiện 

thuận lợi nhất cho nông dân tiếp cận vốn vay với lãi suất ưu đãi giúp người chăn nuôi 

có nhu cầu chăn nuôi có thể tái đàn, tăng đàn nhằm ổn định sản lượng và nguồn cung 

thịt lợn cho thị trường trong thời gian tới.    

5. Hỗ trợ nguồn lực chuyển đổi số trong chăn nuôi nói chung và đặc biệt là 

chăn nuôi lợn nhằm dự báo, cân đối cung cầu, gắn sản xuất với thị  trường; chỉ đạo 

các cơ quan chuyên môn về chăn nuôi, thú y, khuyến nông nắm bắt kịp thời thông 

tin, số liệu về tổng đàn, sản lượng, từ đó có những khuyến cáo chủ động, những dự 

báo sát với thực tế thị trường để điều tiết tổng đàn chăn nuôi, trong đó có tổng đàn 

lợn.  

  6. Chỉ đạo phát triển mạnh, hiệu quả, bền vững các liên kết chuỗi và nhân 

rộng các chuỗi liên kết trong chăn nuôi lợn nói riêng và trong chăn nuôi nói chung; 

tuyên truyền sâu rộng và nhân rộng mô hình chuỗi liên kết: sản xuất - giết mổ/chế 

biến - thị trường trong chăn nuôi.   

  7. Chỉ đạo phát triển chăn nuôi các giống lợn bản địa, đặc sản có giá trị cao, 

bảo đảm an toàn thực phẩm, bền vững môi trường, an toàn sinh học và kiểm soát 

dịch bệnh; nhân rộng các mô hình chăn nuôi lợn bản địa gắn với du lịch sinh thái, 

tích hợp đa giá trị (ẩm thực, văn hóa, du lịch, sinh thái và kinh tế).  

  8. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ trì phối hợp với UBND cấp xã đánh giá 

điều kiện thực tế, xây dựng kế hoạch chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp kém hiệu 

quả sang trồng cây thức ăn chăn nuôi, trong đó có ngô và các loại cây, rau làm thức 

ăn chăn nuôi khác.  

9. Khuyến khích trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn áp dụng các 

giải pháp công nghệ, xây dựng công thức khẩu phần tối ưu, đảm bảo cân bằng dinh 

dưỡng và an toàn thực phẩm dựa trên các nguyên liệu phù hợp, sử dụng tối đa các 

nguyên liệu sẵn có tại địa phương nhằm giảm các chi phí trong sản xuất thức ăn chăn 

nuôi. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố và các đơn vị 

trực thuộc thực hiện tốt các nội dung trên để ổn định sản xuất và phát triển chăn nuôi 

lợn đáp ứng nguồn cung, bình ổn giá thịt lợn trong những tháng cuối năm và dịp Tết 

Nguyên Đán năm 2023./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (T/h); 

- Cục Chăn nuôi (B/c); 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TS KTTH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Thu 



 3 

 


		2022-08-18T16:06:28+0700
	Đinh Thị Thu


		2022-08-18T17:09:22+0700


		2022-08-18T17:09:22+0700


		2022-08-18T17:09:22+0700




