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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

Số: 1260/SNN-CNTY 
V/v  phối hợp chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu 

kế hoạch phát triển chăn nuôi 

 năm 2019 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 07 tháng 8 năm 2019 

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố. 
 

 

Căn cứ Văn bản số 5329/BNN-CN ngày 25/7/2019 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT về việc tăng cường một số biện pháp kỹ thuật tổng hợp về an toàn sinh 

học trong chăn nuôi lợn để phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; 

Căn cứ Văn bản số 5169/BNN-TY ngày 22/7/2019 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT về việc hướng dẫn bổ sung một số biện pháp phòng, chống bệnh Dịch 

tả lợn Châu Phi; 

Căn cứ Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 

và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2019. 

Theo ước tính sơ bộ của ngành thống kê tỉnh, tổng đàn gia súc, gia cầm 6 

tháng đầu năm 2019: Đàn trâu 101.866 con, đạt 96,4% kế hoạch; đàn bò 36.720 

con, đạt 97,3% kế hoạch; đàn lợn 559.300 con, đạt 95,2% kế hoạch; đàn gia cầm 

6.284 ngàn con, đạt 84,4% kế hoạch; tổng sản lượng thịt hơi 36.120 tấn, đạt 

51,6% so kế hoạch. Bên cạnh đó tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), 

tiếp tục diễn biến phức tạp, sau hơn 2 tháng phát hiện, đến ngày 06/8/2019, bệnh 

đã phát sinh tại 1.202 hộ thuộc 346 thôn, bản, tổ dân phố của 86 xã/7 huyện, 

thành phố, với số lợn buộc phải tiêu hủy 12.819 con, tương đương gần 666,5 tấn 

lợn hơi. Công tác phòng chống đang được UBND các huyện, thành phố, các cấp, 

ngành từ tỉnh đến cơ sở tập trung thực hiện. Tuy nhiên, do đặc tính của bệnh, 

cùng với việc chưa có vắc xin tiêm phòng và thuốc điều trị, nguy cơ bệnh 

DTLCP tiếp tục phát sinh và tái phát các ổ dịch đã qua 30 ngày rất lớn.  

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

ngành chăn nuôi theo hướng phát triển ổn định, bền vững, gia tăng giá trị, an toàn 

dịch bệnh, đồng thời bù đắp sản lượng thịt hơi dự kiến thiếu hụt do bệnh DTLCP 

gây ra, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2019. Sở Nông nghiệp và 

PTNT đề nghị: 

1. UBND các huyện, thành phố 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Văn bản số 1498/UBND-NLN ngày 

31/5/2019 của UBND tỉnh về chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp vụ mùa, vụ 

đông năm 2019 và các nội dung tại Văn bản số 358/SNN-CNTY ngày 07/3/2019 

của Sở Nông nghiệp và PTNT về triển khai một số giải pháp nhằm thực hiện kế 

hoạch phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh năm 2019. 
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- Rà soát, đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển chăn nuôi 

đối với UBND các xã, phường, thị trấn; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chủ 

động hướng dẫn người chăn nuôi nâng cao hiệu quả sản xuất; tổ chức thực hiện 

các dự án phát triển liên kết theo chuỗi, gắn với tiêu thụ sản phẩm theo Quyết 

định số 282/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh, ưu tiên tập trung phát 

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

chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, hiệu quả, bền vững, nhằm đảm bảo nguồn cung thực 

phẩm, đặc biệt vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. 

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

cường mối liên kết giữa doanh nghiệp và các Hợp tác xã, tổ hợp tác và các trang 

trại chăn nuôi theo chuỗi giá trị; tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách hiện 

có để hỗ trợ phát triển chăn nuôi trên địa bàn; xây dựng kế hoạch thực hiện 

Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh năm 2020. 

- Kịp thời hỗ trợ kinh phí cho người chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy 

và các lực lượng tham gia phòng chống bệnh DTLCP theo quy định của Trung 

ương và của tỉnh. 

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 

26/7/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án phát triển chăn nuôi trâu hàng hóa theo 

chuỗi liên kết, giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn phù hợp, hiệu quả. 

- Hướng dẫn duy trì phát triển chăn nuôi lợn theo hướng an toàn, đồng thời 

mở rộng quy mô các loại vật nuôi khác (trâu, bò, dê, gia cầm, thủy sản), tập trung 

chú trọng áp dụng đồng bộ các giải pháp về kỹ thuật trong chăn nuôi, nâng cao 

năng suất, chất lượng sản phẩm, nhằm bù đắp sản lượng thịt lợn hơi thiếu hụt do 

bệnh DTLCP gây ra. 

1.1. Đối với chăn nuôi lợn  

- Tiếp tục hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi 

an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt; hướng dẫn tái đàn phù hợp tại các cơ 

sở; địa phương chưa có dịch, chăn nuôi an toàn; tăng cường một số biện pháp kỹ 

thuật tổng hợp về an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn để phòng, chống bệnh 

DTLCP theo nội dung Văn bản số 5329/BNN-CN ngày 25/7/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT (có bản phô tô kèm theo). 

- Đối với những hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy, chưa 

thực hiện triệt để công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường, 

dụng cụ chăn nuôi, đồng thời chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp chăn nuôi an 

toàn sinh học để tái đàn, ngay sau nhận được tiền hỗ trợ, có thể tận dụng, cải tạo 

chuồng nuôi, chuyển đổi nuôi các loại vật nuôi khác như: Chăn nuôi gia cầm, 

thủy cầm, chăn nuôi trâu bò vỗ béo để phục hồi sản xuất. 

1.2. Đối với chăn nuôi gia súc ăn cỏ (Trâu, bò, dê) 

 Tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ phát triển chăn nuôi trâu, bò, dê vỗ béo 

theo hình thức nuôi nhốt kết hợp chăn thả, hoặc nuôi nhốt; đẩy mạnh mối liên 

kết giữa các hợp tác xã chăn nuôi trâu hiện có trên địa bàn trong và ngoài tỉnh 

trong việc cung ứng con giống nuôi vỗ béo (khoảng 2.500 con trâu, bò) và bao 

tiêu sản phẩm. Tập trung tại các huyện Chiêm Hóa; Hàm Yên, Yên Sơn; Na 
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Hang, Lâm Bình; tiếp tục nhân rộng các mô hình thụ tinh nhân tạo trâu hiện có 

trên địa bàn. 

1.3. Chăn nuôi gia cầm, thủy cầm 

 Tại các huyện tập trung phát triển chăn nuôi gia cầm, thủy cầm theo 

hướng liên kết, gắn với tiêu thụ sản phẩm, trọng tâm phát triển đàn gà, vịt vì đây 

là đối tượng vật nuôi phổ biến, thị trường tiêu thụ rộng, đặc biệt trong những 

tháng cuối năm, có thể tăng tối đa số lứa nuôi từ 2 lứa trở lên, để góp phần bù 

đắp sản lượng thịt lợn hơi, đồng thời đảm bảo nhu cầu thực phẩm thay thế. 

Ngoài việc chủ động nguồn sản xuất giống tại chỗ theo phương thức truyền 

thống, cần khuyến khích các cơ sở sản xuất giống gia cầm, thủy cầm, các hợp 

tác xã, các trang trại chăn nuôi gia cầm, thủy cầm trên địa bàn tăng quy mô sản 

xuất, đảm bảo cung ứng đủ gà, vịt giống nuôi thương phẩm cung cấp cho người 

chăn nuôi. Mở rộng liên kết với các doanh nghiệp ngoài tỉnh, như: DABACO, 

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam...  từ việc cung ứng con giống, hỗ trợ kỹ 

thuật, thức ăn đến bao tiêu sản phẩm.  

1.4. Đối với chăn nuôi thủy sản 

Các huyện có thế mạnh về diện tích mặt nước như Yên Sơn, Sơn Dương, 

Na Hang, Lâm Bình, Chiêm Hóa tập trung phát triển tăng thêm về sản lượng 

thủy sản, bằng các đối tượng thủy sản có thời gian nuôi ngắn như: Cá trắm cỏ, 

diêu hồng, rô phi đơn tính,..., với sản lượng ước tăng thêm khoảng trên 230 tấn. 

1.5. Về công tác thú y 

- Tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống, khống 

chế bệnh DTLCP, ngăn chặn không để dịch lây lan ra diện rộng; tổ chức tiêm 

phòng vụ Thu - Đông cho đàn gia súc, gia cầm đảm bảo đạt tỷ lệ theo kế hoạch. 

- Tiếp tục hướng dẫn thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát vận chuyển 

lợn để nuôi làm giống, nuôi thương phẩm trong và ngoài vùng có bệnh DTLCP, và  

một số biện pháp về quản lý, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ lợn và các sản phẩm từ 

lợn khi có bệnh DTLCP để người chăn nuôi, giết mổ, thu gom, kinh doanh, buôn 

bán biết, thực hiện; hướng dẫn bổ sung một số biện pháp phòng, chống bệnh Dịch 

tả lợn Châu Phi, theo nội dung Văn bản số 5169/BNN-TY ngày 22/7/2019 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT (Có bản phô tô Hướng dẫn số 5169/HD-BNN-TY ngày 

22/7/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT gửi kèm). 

1.6. Về hoạt động của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 

Sớm ổn định bộ máy tổ chức để Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp đi vào hoạt 

động theo chức năng nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 128/QĐ-

UBND ngày 04/5/2019, đồng thời thực hiện tốt các nội dung theo quy chế phối hợp 

giữa Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND các huyện, thành phố. 

2. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Sở 

- Trung tâm Khuyến nông: Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng 

(Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Tuyên Quang) tuyên truyền phổ biến 

tới người chăn nuôi các biện pháp chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, an 

toàn dịch bệnh, chăn nuôi theo hướng VietGAHP; xây dựng các mô hình chăn 



 4 

nuôi áp dụng tiến bộ kỹ thuật, chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học, mô 

hình chăn nuôi liên kết...làm cơ sở nhân rộng. 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, 

thành phố và các đơn vị liên quan chủ động triển khai thực hiện các nội dung 

trên; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện 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 để phối hợp giải quyết./. 
 

 

  Nơi nhận: 
- Như trên (Phối hợp); 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Các cơ quan khối đoàn thể tỉnh                  (Phối hợp); 

- Đài phát thanh và TH; Báo Tuyên Quang 

- Giám đốc Sở  (Báo cáo); 

- Các Phó GĐ Sở;   

- Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở; 

- Chi cục CNTY, TT Khuyến nông (Thực hiện);  

- Lưu: VT, CNTY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Đại Thành 
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