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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 13 tháng 7  năm 2022 

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố. 
 

 

Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh 

về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán Ngân sách 

Nhà nước năm 2022;  

Căn cứ Thông báo số 63/TB-UBND ngày 23/6/2022 của UBND tỉnh 

thông báo kết luận phiên họp UBND thường kỳ tháng 6 năm 2022.  

Để tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lĩnh 

vực chăn nuôi, thủy sản theo hướng phát triển ổn định, bền vững, gia tăng giá trị, 

an toàn dịch bệnh, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2022, Sở 

Nông nghiệp và PTNT trân trọng đề nghị: 

1. UBND các huyện, thành phố 

a) Về công tác tuyên truyền, hướng dẫn 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của Pháp luật về thú y, 

chăn nuôi, thủy sản; các chính sách hiện có, đặc biệt Nghị quyết 03/2021/NQ-

HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất 

nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025.  

- Hướng dẫn người chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản thực hiện nghiêm các quy 

định về an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn dịch bệnh; đảm bảo an toàn cho vật 

nuôi trong mùa mưa lũ; sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn; ưu tiên tập trung 

phát triển một số vật nuôi chủ lực, đặc sản phù hợp với lợi thế của địa phương 

(trâu, bò, dê, gia cầm, thủy sản), chú trọng áp dụng đồng bộ các giải pháp về kỹ 

thuật nhằm nâng cao năng suất, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch.  

b) Về thực hiện chỉ tiêu Kế hoạch  

- Rà soát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển chăn 

nuôi, thủy sản trên địa bàn theo Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 

của UBND tỉnh; tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp. 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả 02 đề án phát triển chăn nuôi trâu 

hàng hóa theo chuỗi liên kết và Đề án phát triển thủy sản; rà soát, hướng dẫn các 

tổ chức cá nhân đăng ký xây dựng dự án chăn nuôi hữu cơ trên địa bàn. 

c) Về tổ chức sản xuất  

- Duy trì và đẩy mạnh phát triển các hình thức liên kết trong sản xuất, tăng 

cường mối liên kết giữa doanh nghiệp, Hợp tác xã, tổ hợp tác; tổ chức triển khai 

thực hiện các chính sách hiện có để hỗ trợ phát triển chăn nuôi trên địa bàn. 
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- Thường xuyên cập nhật, thông tin kịp thời các diễn biến về thời tiết, giá cả 

thị trường để người chăn nuôi biết có phương án, kế hoạch sản xuất, phòng, chống 

phù hợp, nhằm hạn chế rủi ro. 

- Chủ động kết nối với các tổ chức, cá nhân  trong và ngoài tỉnh tham gia thu 

mua, vận chuyển, tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi, thủy sản; thiết lập và duy trì các 

kênh phân phối sản phẩm chăn nuôi, thủy sản với các địa phương có nhu cầu, đảm 

bảo không để đứt gãy chuỗi cung ứng sản phẩm. 

d) Về công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh động vật 

- Thường xuyên, Cập nhật thông báo kịp thời, chính xác, đầy đủ diễn biến 

thời tiết, tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm và các biện pháp phòng, chống để 

người dân biết, chủ động thực hiện. 

- Tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ, triệt để các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh động vật, thủy sản; kịp thời công bố hết dịch đối với các địa 

phương có đủ điều kiện, tạo thuận lợi cho việc tái đàn, lưu thông, tiêu thụ sản phẩm 

chăn nuôi. 

- Tổ chức tiêm phòng bổ sung, tiêm phòng vụ Thu - Đông cho đàn gia 

súc, gia cầm, đảm bảo đạt tỷ lệ theo quy định (80% tổng đàn thuộc diện tiêm); 

thường xuyên kiểm tra việc vận chuyển, lưu thông, buôn bán, giết mổ động vật, sản 

phẩm động vật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. 

2. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Sở 

a) Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Quản 

lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động 

phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu, triển 

khai thực hiện hiệu quả các nội dung trên. 

b) Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản: Tiếp tục chủ động tham mưu, đề 

xuất giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển chăn nuôi, thủy sản; làm tốt công tác 

phòng, chống dịch bệnh động vật, chú trọng phòng, chống dịch bệnh chủ động; 

tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định.  

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành phố 

quan tâm chỉ đạo, phối hợp thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó 

khăn, vướng mắc kịp thời thông tin với Sở Nông nghiệp và PTNT để phối hợp 

giải quyết./. 
 

  

 Nơi nhận: 
- Như trên (Phối hợp); 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Các Phó GĐ Sở;   

- Phòng Kế hoạch-Tài chính; 

- Các đơn vị: Chi cục QLCLNLSTS; CNTYTS;  

 Phát triển nông thôn; TT Khuyến nông (Thực hiện);  

- Lưu: VT, CNTYTS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Xuân Hùng 
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