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CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 220 /UBND-NN&PTNT

Sông Lô, ngày 22 tháng 02 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai một số biện pháp cấp bách
duy trì phát triển chăn nuôi

Kính gửi:
- Các cơ quan: Phòng Nông nghiệp &PTNT,
Trạm Khuyến nông, Trạm Chăn nuôi và Thú y,
Trung tâm Văn hóa,thông tin, thể thao;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Văn bản số 264/SNN&PTNT-CNTY ngày 09/02/2021 của Sở
Nông nghiệp &PTNT tỉnh Vĩnh Phúc về việc một số biện pháp cấp bách duy trì
phát tiển chăn nuôi;
Để giúp chăn nuôi duy trì ổn định, phát triển bền vững, UBND huyện Sông
Lô yêu cầu các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một
số nội dung sau:
1. Tiếp tục tổ chức triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh động vật theo chỉ đạo của UBND huyện tại văn bản số 52/UBNDNN&PTNT ngày 14/01/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh
động vật vụ Đông Xuân.
2. Tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung
hỗ trợ phát triển sản xuất Nông nghiệp năm 2021trong đó có hỗ trợ chăn nuôi đã
được HĐND tỉnh ban hành tại các Nghị quyết: Số 86/2019/NQ-HĐND ngày
11/12/2019 về quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; số 87/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 về chính
sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên
địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025; số 20/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 về
chính sách hỗ trợ cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân
tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.
3. Các cơ quan liên quan:
3.1. Phòng Nông nghiệp &PTNT
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên
truyền, hướng dẫn hộ chăn nuôi thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh; chăn nuôi theo hướng hữu cơ bằng việc ứng dụng chế phẩm sinh học
trong thức ăn, nước uống và đệm lót chuồng nuôi; xây dựng các cơ sở chăn nuôi an
toàn dịch bệnh, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao.
Thông tin giới thiệu các đơn vị cung ứng giống gia súc, gia cầm có uy tín,
đảm bảo chất lượng, an toàn dịch bệnh để người chăn nuôi biết, lựa chọn mua con
giống phục vụ sản xuất
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3.2. Trạm Chăn nuôi và Thú y
Phối hợp với Phòng Nông nghiệp &PTNT, UBND các xã, thị trấn giám sát
tình hình dịch bệnh GSGC và thủy sản đến thôn, xóm, hộ chăn nuôi; kiểm tra, rà
soát, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi lợn đủ điều kiện về ATSH để thực hiện tái đàn.
Khuyến cáo hộ chăn nuôi thực hiện đầy đủ quy trình kỹ thuật chăn nuôi, đặc
biệt tiêm phòng đầy đủ các loại văc xin cho GSGC đến tuổi tiêm phòng theo quy
định.
3.3. Trạm Khuyến Nông, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho người chăn nuôi tiếp tục
thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống các loại dịch bệnh truyền nhiễm
nguy hiểm theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn, trọng tâm là chăn nuôi an
toàn sinh học.
4. UBND các xã, thị trấn:
Hướng dẫn, khuyến cáo người chăn nuôi một số nội dung trọng tâm sau:
- Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường; thận trọng, tính toán kỹ khi tăng
đàn, tái đàn sản xuất chăn nuôi để tránh xảy ra tình trạng cung vượt quá cầu.
- Thực hiện tốt các biện pháp giảm chi phí đầu vào cho chăn nuôi như: Lựa
chọn con giống tốt; thức ăn chăn nuôi đảm bảo dinh dưỡng và an toàn thực phẩm;
tiêm đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; tiết kiệm các chi
phí về nhân công, điện, nước.... trong sản xuất và áp dụng quy trình chăn nuôi an
toàn sinh học, theo VietGAP.
- Đẩy mạnh liên kết trong sản xuất chăn nuôi theo mô hình Tổ hợp tác, Hợp
tác xã; liên kết sản xuất sản phẩm theo chuỗi giá trị để chủ động trong sản xuất và
tiêu thụ sản phẩm. Phát triển chăn nuôi các đối tượng vật nuôi phù hợp với tiềm
năng, lợi thế sẵn có của vùng, địa phương để giúp phát huy lợi thế, tạo sản phẩm
cạnh tranh.
- Đối với chăn nuôi lợn:Áp dụng nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi an toàn
sinh học để nuôi tái đàn lợn, tăng đàn lợn. Không tái đàn lợn khi chưa đảm bảo
các điều kiện về an toàn sinh học trong chăn nuôi.
UBND huyện yêu cầu các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo,
thực hiện tốt các nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Sở Nông nghiệp &PTNT;
- TT Huyện ủy - HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như kính gửi (t/h);
- Lưu: VT, NN&PTNT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Khang

3

