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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Tường, ngày 15 tháng 10 năm 2021

V/v tăng cường chỉ đạo duy trì
ổn định sản xuất chăn nuôi lợn

Kính gửi:
- Phòng Nông nghiệp & PTNT;
- Trung tâm VH-TT-TT;
- Trạm Chăn nuôi & Thú y;
- UBND các xã, thị trấn.
Trong thời gian vừa qua, giá bán lợn hơi giảm thấp hơn so với giá thành
sản xuất, giá dao động ở mức từ 35.000-40.000 đồng/kg làm cho người chăn
nuôi lợn thua lỗ. Nhiều hộ chăn nuôi lợn gặp khó khăn trong đầu tư kinh phí
phải cắt giảm khẩu phần thức ăn cho lợn, sử dụng thức ăn tận dụng, kém chất
lượng; không thực hiện đầy đủ quy trình phòng bệnh nhằm mục đích giảm chi
phí đầu tư chăn nuôi, từ đó dẫn đến giảm sức đề kháng của lợn. Hiện nay đang
trong giai đoạn chuyển mùa, mưa nhiều, độ ẩm không khí cao là điều kiện thuận
lợi để dịch bệnh phát sinh và lây lan.
Để duy trì ổn định sản xuất chăn nuôi lợn, chủ động phòng, chống dịch bệnh
cho đàn lợn và tránh xảy ra tình trạng khan hiếm sản phẩm trước, trong và sau dịp
Tết Nguyên đán Nhâm Dần; UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan,
UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Phòng Nông nghiệp & PTNT
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn thông
tin, tuyên truyền đầy đủ tới các hộ chăn nuôi về tình hình chăn nuôi lợn trong
giai đoạn hiện nay; tuyên truyền, hướng dẫn người dân lựa chọn giống lợn cho
năng suất, chất lượng cao, thực hiện tốt quy trình kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh
học (ATSH), nâng cao năng suất, giảm chi phí, đáp ứng nhu cầu thị trường.
- Cập nhật thường xuyên thông tin về thị trường tiêu thụ thịt lợn, biến động
về giá cả các sản phẩm từ lợn trên địa bàn. Báo cáo, đề xuất với UBND huyện
những giải pháp kịp thời đảm bảo phát triển chăn nuôi lợn ổn định, bền vững.
- Phối hợp với Trạm Chăn nuôi & Thú y, UBND các xã, thị trấn triển
khai công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc
môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 2021 trên địa bàn đảm bảo hiệu quả, chất
lượng, thời gian theo kế hoạch.
2. Trạm Chăn nuôi & Thú y
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT, UBND các xã, thị
trấn tăng cường kiểm tra, nắm bắt chặt chẽ tình hình chăn nuôi, dịch bệnh trên
đàn lợn; hướng dẫn người chăn nuôi lợn các biện pháp chăn nuôi ATSH, phòng
chống dịch bệnh, các giải pháp phát triển đàn lợn phù hợp với nhu cầu thị trường
hiện nay. Thông tin giới thiệu các đơn vị cung ứng giống lợn có uy tín, đảm bảo
chất lượng, an toàn dịch bệnh để người chăn nuôi trong huyện biết, lựa chọn
mua con giống phục vụ sản xuất.
- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT kiểm tra, đôn đốc UBND các
xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi và khử

trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 2/2021 phấn đấu hoàn thành thời gian
theo kế hoạch của huyện đến ngày 31/10/2021.
3. Trung tâm VH-TT-TT: Phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT,
Trạm Chăn nuôi & Thú y tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông
tin đại chúng về các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh ở lợn;
thông tin thị trường, tiêu thụ sản phẩm...để người dân chủ động sản xuất.
4. UBND các xã, thị trấn
- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT, các cơ quan, đơn vị liên
quan triển khai có hiệu quả công tác tuyền truyên, khuyến cáo người chăn nuôi:
+ Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường; thận trọng, tính toán kỹ khi
tái đàn, tăng đàn lợn để tránh xảy ra tình trạng cung vượt quá cầu.
+ Lựa chọn các giống lợn chất lượng cao (thực hiện việc loại thải những
lợn nái kém chất lượng, lợn nái được gây từ lợn thịt; giữ lại những con có chất
lượng tốt trong đàn, đúng phẩm cấp giống; lựa chọn tinh lợn đực giống có năng
suất, chất lượng cao như: Pi-Du, Pi4, Maxter16, Du100, …)
+ Thực hiện tốt các biện pháp giảm chi phí đầu vào cho chăn nuôi như:
Lựa chọn thức ăn chăn nuôi đảm bảo dinh dưỡng và an toàn thực phẩm; tiêm
đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh cho đàn lợn; tiết kiệm các chi phí về nhân
công, điện, nước.... trong sản xuất, đẩy mạnh việc lựa chọn thức ăn trên các
nguyên liệu sẵn có để hạ giá thành sản xuất.
- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh, buôn bán, vận
chuyển, giết mổ lợn và sản phẩm từ lợn, vứt xác lợn chết ra ngoài môi trường
trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật
- Chỉ đạo quyết liệt công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm
và khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 2021 trên địa bàn đạt tỷ
lệ cao; theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn lợn, nhằm phát
hiện nhanh, xử lý kịp thời khi ổ dịch mới phát sinh nhất là đối với bệnh Dịch tả
lợn Châu Phi, Lở mồm long móng, Tai xanh ở lợn, …
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tập trung
chỉ đạo và thực hiện tốt các nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Sở Nông nghiệp & PTNT;
- Chi cục CN&TY;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, NN&PTNT.
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