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V/v thực hiện các biện pháp quản 
lý chăn nuôi lợn, giá thịt lợn và 

tình hình vận chuyển lợn, sản 
phẩm của lợn qua biên giới 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
Lào Cai, ngày       tháng       năm 2022 

Kính gửi:  

- Các sở: Nông nghiệp và PTNT, Công thương; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lào Cai. 

Trước những biến động của thị trường về giá vật tư đầu vào và thức ăn chăn 

nuôi tăng cao, theo đó giá các loại thịt gia súc, gia cầm trong nước có biến động 
tăng; sự chênh lệch về giá thịt lợn của Việt Nam với các nước láng giềng khá cao 

nên có chiều hướng vận chuyển, buôn bán lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới làm 
tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh cho đàn gia súc. Để thực hiện 

ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số 4679/VPCP-KTTH ngày 
26/7/2022; Văn bản số 4789/BNN-TY ngày 25/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT về các nội dung nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, đơn vị liên 
quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, bố trí ngân 
sách hỗ trợ người chăn nuôi thực hiện tái đàn, phát triển đàn lợn theo nội dung Kế 

hoạch số 363/KH-UBND ngày 13/10/2021 về triển khai thực hiện Nghị quyết 10-
NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển 

nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong 
giai đoạn 2021-2025; Rà soát lại số lượng đàn vật nuôi trên địa bàn, có kế hoạch 

tái đàn, tăng đàn đối với các đối tượng vật nuôi phù hợp và có lợi thế để đảm bảo 
chủ động nguồn cung thực phẩm cho tiêu dùng hiện tại và từ nay đến cuối năm. 

- Khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ (trâu, bò thịt, dê thịt), lợn 
và gia cầm bản địa là những đối tượng vật nuôi ít chịu ảnh hưởng bởi nguồn nguyên 

liệu thức ăn nhập khẩu, những đối tượng này có khả năng sử dụng, tận dụng tốt các 
nguồn thức ăn tinh tại chỗ, thức ăn xanh và phụ phẩm của nông - lâm - ngư nghiệp 

tại địa phương. Đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu thực phẩm. 

- Hướng dẫn cơ sở chăn nuôi áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp an toàn 

sinh học, tổ chức giám sát dịch bệnh chủ động tại cơ sở; thường xuyên vệ sinh, 
sát trùng bằng vôi bột, hóa chất, tiêu độc tại các khu vực nuôi và khu vực nguy 
cơ cao (như các chợ, điểm buôn bán, giết mổ  gia  súc, gia cầm,...) để tiêu diệt 

các loại mầm bệnh ngoài môi trường. 

- Bình tuyển, chọn lọc, nâng cao chất lượng đàn giống vật nuôi, chủ 

động sản xuất giống tại chỗ (đặc biệt với đàn lợn) để tránh lây lan dịch bệnh 
do vận chuyển con giống từ các địa phương khác vào địa bàn tỉnh. 
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- Đẩy mạnh việc tổ chức xây dựng các cơ sở, chuỗi chăn nuôi khép kín; 
cơ sở, vùng, chuỗi sản xuất chăn nuôi an toàn dịch bệnh. 

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, chuyển giao khoa học kỹ thuật để 
nhân rộng các mô hình sản xuất công nghệ cao, mô hình liên kết sản xuất hiệu quả 
có giá thành hạ, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị, khả năng truy xuất nguồn 

gốc và sức cạnh tranh cho sản phẩm. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc; phối hợp với UBND các địa phương tổ 
chức công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 

3288/UBND-NLN ngày 20/7/2022 và các Kế hoạch của Tỉnh, Văn bản của Trung 
ương đã ban hành về phát triển chăn nuôi, quản lý dịch bệnh, sản xuất và cung 

ứng chuỗi sản phẩm nông nghiệp an toàn, bền vững. 

- Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức cá nhân về điều 

kiện sản xuất giống, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường, xác nhận mã số đăng ký 
cơ sở chăn nuôi; điều kiện cơ sở chăn nuôi để từng bước đáp ứng được mục tiêu 

về chăn nuôi lợn tại Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2025. 

3. Sở Công thương:  

- Theo dõi diễn biến, tình hình giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, nhất 

là giá thịt lợn, thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi để có biện 
pháp kiểm soát và đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời.  

- Chủ trì kiểm tra, đánh giá thực trạng các kênh phân phối, tiêu thụ thịt lợn 
để giảm thiểu các khâu trung gian góp phần giảm giá thịt lợn. 

4. Các Sở, ngành liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình chủ 
động phối hợp với các địa phương và các Sở chuyên ngành trong việc kiểm tra, 

ngăn chặn, xử lý các trường hợp vận chuyển lợn qua biên giới theo chỉ đạo của 
Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

(Gửi kèm Văn bản số: 4789/BNN-TY ngày 25/7/2022 của Bộ NN&PTNT) 
 

Căn cứ chỉ đạo trên, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm 

túc triển khai, thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:  
- CT, PCT1; 
- Như trên; 
- CVP, PCVP3; 
- Chi cục CN&TY; 
- Chi cục Kiểm dịch Động vật vùng Lào Cai; 
- BBT Cổng TTĐT; 
- Lưu: VT, TH1, NLN1,2,3. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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