
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:           /SNN - CNTY  Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2022 
V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp 

quản lý, điều hành giá; bình ổn giá thịt lợn 

và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi 

 

 

                         

     Kính gửi:  

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

 - Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

 - Trung tâm Khuyến nông tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 974/UBND-KT ngày 15/8/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá. Để 

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

bình ổn giá đối với mặt hàng thịt lợn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Sở Nông 

nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y tỉnh và Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung: 

1. UBND các huyện, thành phố: 

- Theo dõi sát diễn biến và thông tin thường xuyên tình hình sản xuất 

nông nghiệp, nguồn cung, giá bán các sản phẩm vật tư nông lâm thủy sản, tình 

hình giá cả, nhu cầu thịt lợn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trên thị trường, 

diễn biến thời tiết, dịch bệnh để khuyến cáo cho người chăn nuôi. 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, phường, thị 

trấn tuyên truyền, khuyến cáo người dân tăng đàn, tái đàn lợn theo Hướng dẫn 

của Sở Nông nghiệp và PTNT. Hướng dẫn, khuyến khích chăn nuôi chăn nuôi an 

toàn sinh học, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, duy trì 

chăn nuôi phát triển ổn định. 

- Các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát vận 

chuyển, giết mổ động vật, sản phẩm động vật, công tác phòng chống dịch bệnh 

gia súc, gia cầm có hiệu quả.  

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Khuyến nông tỉnh 

- Phối hợp với các đơn vị chức năng của các huyện, thành phố tiếp tục 

tăng cường công tác giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên 

địa bàn, đồng thời phát hiện sớm các ổ dịch mới phát sinh, báo cáo kịp thời và 

thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Thực hiện tiêm phòng 

vắc xin định kỳ và tiêm phòng bổ sung vật nuôi theo quy định. 

- Tăng cường công tác thông tin tuyền truyền, tập huấn kỹ thuật về chăn 

nuôi, tận dụng và chế biến thức ăn sẵn có, giảm sử dụng thức ăn công nghiệp 

cho vật nuôi. 
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Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, các đơn 

vị chuyên môn thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Trong quá trình thực 

hiện có vướng mắc, đề nghị báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh để phối 

hợp giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên. 

- UBND tỉnh (B/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, CNTY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đinh Thị Thu 
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