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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Tường, ngày 10 tháng 8 năm 2020

Kính gửi:
- Phòng Nông nghiệp & PTNT;
- Trạm Khuyến nông, Trạm Chăn nuôi & Thú y;
- Trung tâm VH-TT-TT;
- UBND các xã, thị trấn.
Tính đến hết năm 2019, đàn gia cầm của huyện có 880 nghìn con tăng 2,27
% so với năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm 2020, đàn gia cầm của huyện tăng
18,5% so với cùng kỳ.
Từ sau Tết Nguyên đán đến thời điểm tháng 3 và tháng 4/2020, giá thịt gia
cầm (nhất là thịt gà hơi lông màu) trên địa bàn huyện giảm chỉ còn 40.000 đ/kg.
Tuy nhiên thị trường tiêu thụ sản phẩm thịt gia cầm vẫn gặp khó khăn do số
lượng đàn gia cầm của tỉnh, đặc biệt của huyện tăng mạnh; cùng với ảnh hưởng
của dịch Covid-19, nhu cầu tiêu thụ tại các nhà hàng, các bếp ăn tập thể, trường
học, nhà máy, khu công nghiệp giảm mạnh. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh
Cúm gia cầm diễn biến hết sức phức tạp, từ đầu năm 2020 đến nay, bệnh Cúm
gia cầm đã xảy ra tại 10 tỉnh, thành phố (trong đó có Thành phố Hà Nội giáp
ranh với huyện Vĩnh Tường), nguy cơ dịch bệnh phát sinh và lây lan vào địa bàn
huyện là rất cao. Từ những nguyên nhân đó đã ảnh hưởng rất lớn đến chăn nuôi
gia cầm và tâm lý người tiêu dùng trong việc lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc
từ gia cầm.
Để chăn nuôi gia cầm trên địa bàn phát triển ổn định và bền vững, UBND
huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện
tốt một số nội dung sau:
1. Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trạm Khuyến nông
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 gia cầm
trong giai đoạn hiện nay; tuyên truyền, hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăn nuôi
gia cầm 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 gia cầm, biến
động về giá gia cầm trên địa bàn huyện. Báo cáo, đề xuất với UBND huyện
những giải pháp kịp thời đảm bảo phát triển chăn nuôi gia cầm ổn định, bền vững.
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 gia cầm trên địa bàn huyện; hướng dẫn người chăn nuôi
các biện pháp chăn nuôi ATSH, phòng chống dịch bệnh, các giải pháp phát triển
đàn gia cầm phù hợp với nhu cầu thị trường hiện nay.
3. Trung tâm VH-TT-TT, Cổng Thông tin- Giao tiếp điện tử huyện
phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng
cường công tác thông tin tuyên truyền tới người chăn nuôi gia cầm các biện
pháp kỹ thuật về chọn giống, chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng bệnh. Khuyến cáo
người tiêu dùng tích cực chuyển đổi cơ cấu tiêu dùng thực phẩm để tăng sử dụng
sản phẩm, thực phẩm từ gia cầm, đây là những sản phẩm có nguồn cung lớn trên
địa bàn huyện, chất lượng tốt, giá phù hợp.
4. UBND các xã, thị trấn
- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trạm Chăn nuôi & Thú y
giám sát chặt chẽ tình hình chăn nuôi, dịch bệnh trên địa bàn. Tăng cường
hướng dẫn, khuyến cáo người chăn nuôi gia cầm thực hiện một số nội dung
trọng tâm như sau:
+ Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin thị trường; thận trọng, tính
toán kỹ khi tăng đàn, tái đàn sản xuất chăn nuôi gia cầm với số lượng đầu con
hợp lý để tránh xảy ra tình trạng cung vượt quá cầu.
+ Lựa chọn, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật về giống, quy trình kỹ thuật chăn
nuôi để nâng cao năng suất, chất lượng của gia cầm đẻ trứng, gia cầm thịt từ đó
giúp tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
+ Thực hiện tốt các biện pháp giảm chi phí đầu vào sản xuất như: Con
giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y; tiết kiệm các chi phí về nhân công, điện,
nước, .... và áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, theo VietGAP.
+ Thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho đàn gia cầm; khử
trùng, tiêu độc chuồng trại môi trường chăn nuôi thường xuyên và định kỳ; theo
dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm, kiên quyết không để
dịch bệnh xảy ra, lây lan.
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./.
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