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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

Số: 2032/SNN-CNTY 
V/v đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, 

gia cầm và thủy sản bù đắp lượng thịt lợn 

thiếu hụt do bệnh DTLCP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày 31 tháng 12 năm 2019 

 
Kính gửi: UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Văn bản số 3804/UBND-NLN ngày 25/12/2019 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và 

thủy sản bù đắp lượng thịt lợn thiếu hụt do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

Từ tháng 5/2019, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xuất hiện và gây hại 

trên địa bàn tỉnh, đến ngày 26/12/2019, bệnh đã lây lan tại 127/141 xã, phường, thị trấn 

(90% số xã của tỉnh), 738/1.739 thôn và 4.035 hộ trên địa bàn. Sau hơn 7 tháng xảy ra 

dịch bệnh, tổng số lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy là 28.767 con (khoảng 5 % tổng 

đàn lợn của tỉnh), tương đương 1.400.748 kg lợn hơi. Công tác phòng, chống được các 

cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở tập trung thực hiện, đến nay dịch bệnh đã có chiều 

hướng giảm (102/127 xã đã qua 30 ngày không phát sinh dịch). Tuy nhiên, với đặc tính 

của bệnh, cùng với việc chưa có vắc xin và thuốc điều trị, nên bệnh dịch vẫn còn nguy 

cơ phát sinh và gây hại (18 xã đã qua 30 ngày nhưng sau đó lại phát sinh ổ dịch mới). 

 Để tiếp tục thực hiện 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, nhất là dịp Tết 

Nguyên đán và đầu năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị: 

1. UBND các huyện, thành phố 

1.1.Tái đàn trong chăn nuôi lợn 

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người chăn nuôi triển khai 

việc nuôi tái đàn lợn theo quy định hiện hành và Hướng dẫn số 13/BCĐDTLCP 

ngày 19/12/2019 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống bệnh DTLCP (có bản 

phô tô kèm theo); tiếp tục thực hiện tốt các nội dung tại Văn bản số 1812/SNN-

CNTY ngày 14/11/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về một số giải pháp tái đàn 

lợn trên địa bàn tỉnh. 

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

dịch bệnh, đặc biệt chú trọng đối với bệnh DTLCP, ngăn chặn không để dịch lây lan ra 

diện rộng; tăng cường kiểm tra theo dõi đàn lợn, thực hiện các biện pháp phòng bệnh chủ 

động ngay tại chuồng nuôi, hộ chăn nuôi; tiêm phòng đầy đủ đối với các loại bệnh truyền 

nhiễm khác (Lở mồm long móng, Dịch tả, Tụ huyết trùng...); chuồng trại chăn nuôi phải 

bố trí hố khử trùng, tiêu độc trước cửa ra vào chuồng trại, vệ sinh hàng ngày chuồng trại 

và khu vực xung quanh; khử trùng người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi; hạn chế 

tối đa người, động vật (đặc biệt động vật hoang dã) ra vào khu vực chăn nuôi. 

- Tiếp tục hướng dẫn người chăn nuôi đẩy mạnh áp dụng các biện pháp chăn 

nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt (GAHP); hướng dẫn tái đàn phù 
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hợp, xuất bán kịp thời đúng thời điểm, không nên găm hàng chờ giá; 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. 

- Sử dụng nguồn lợn giống tại chỗ, tự có hoặc lợn giống có nguồn gốc rõ ràng, 

sạch bệnh, đáp ứng các quy định tại Hướng dẫn số 4249/HD-BNN-TY ngày 

18/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc kiểm soát vận chuyển lợn để nuôi 

làm giống, nuôi thương phẩm trong và ngoài vùng có bệnh DTLCP. Đối với lợn 

giống nhập từ tỉnh ngoài phải có giấy chứng nhận kiểm dịch hợp lệ nơi xuất phát, 

được xét nghiệm, có kết quả âm tính với bệnh DTLCP, đồng thời thực hiện cách ly ít 

nhất 02 tuần trước khi nhập đàn; tăng cường công tác thụ tinh nhân tạo, không sử 

dụng hoặc hạn chế sử dụng lợn đực giống nhảy trực tiếp dễ làm lây lan dịch bệnh 

- Thực hiện kê khai với chính quyền sở tại trước khi nuôi tái đàn lợn. Trường 

hợp không kê khai và để xảy ra dịch bệnh thì bị xử lý theo quy định và không được hỗ 

trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh theo quy định. 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã tăng cường kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; kiểm dịch, kiểm soát giết mổ; an 

toàn sinh học trong chăn nuôi; quản lý chặt chẽ việc tái đàn lợn trong bối cảnh bệnh 

DTLCP chưa được khống chế hoàn toàn. 

- Công bố kịp thời theo quy định đối với những địa phương hết bệnh DTLCP; 

phối hợp với cơ quan thú y tổ chức kiểm tra, xác nhận điều kiện nuôi tái đàn để giúp 

người chăn nuôi chủ động, cân nhắc trong việc tái đàn. 

- Đối với các địa phương chưa công bố hết bệnh DTLCP: Chỉ thực hiện nuôi tái 

đàn lợn tại các cơ sở chăn nuôi tập trung được chứng nhận là cơ sở an toàn dịch bệnh, 

VietGAHP, GlobalGAP, đồng thời được chính quyền địa phương, cơ quan thú y kiểm 

tra, xác nhận đáp ứng đủ yêu cầu nuôi tái đàn. 

1.2. Sản xuất chăn nuôi gia súc khác, gia cầm, thủy sản 

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung tại Văn bản số 1003/SNN-

CNTY ngày 21/6/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về một số giải pháp phát triển 

chăn nuôi bền vững, gia tăng giá trị, đảm bảo nguồn cung thực phẩm, đặc biệt tập trung 

trong dịp Tết Nguyên đán và các tháng đầu năm 2020, cụ thể: 

+ Chăn nuôi gia cầm, thủy cầm: Tại các huyện tập trung phát triển chăn nuôi 

gia cầm, trọng tâm phát triển đàn gà, vịt có thể tăng tối đa quy mô, để góp phần bù 

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

+ Chăn nuôi trâu, bò vỗ béo: Ngoài đẩy mạnh chăn nuôi gia cầm, tăng cường 

nuôi trâu, bò, dê vỗ béo, với hình thức tăng quy mô, áp dụng đồng bộ kỹ thuật, 

tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Tập trung tại các huyện Chiêm Hóa, Hàm 

Yên, Yên Sơn, Na Hang, Lâm Bình. 

+ 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 hướng dẫn, chỉ đạo 

khai thác triệt để diện tích mặt nước ao, hồ, đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản; áp dụng 

đồng bộ, hiệu quả các giải pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, sản lượng thủy sản. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành lĩnh vực chăn 

nuôi theo hướng an toàn, bền vững, hiệu quả, gắn với tiềm năng, phù hợp lợi thế từng 
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địa phương; dần chuyển đổi cơ cấu chăn nuôi theo xu hướng giảm chăn nuôi nhỏ lẻ, 

từng bước hình thành vùng chăn nuôi tập trung, khép kín theo hình thức trang trại, ứng 

dụng công nghệ cao, an toàn sinh học, có kiểm soát, bảo vệ môi trường; đảm bảo an 

toàn dịch bệnh; vận dụng linh hoạt các chính sách hiện có cho phát triển chăn nuôi. 

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

dịch bệnh động vật, bảo vệ an toàn phát triển đàn vật nuôi; chỉ đạo kiểm tra, giám sát 

chặt chẽ tình hình dịch bệnh đàn vật nuôi và dịch bệnh thủy sản; xây dựng vùng, 

cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh. 

- Nhân rộng các mô hình chăn nuôi liên kết hiện có; khuyến khích hình thức 

hợp tác, liên kết sản xuất với vai trò trung tâm của doanh nghiệp, Hợp tác xã (HTX) 

để phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị; tiếp tục củng cố, đổi mới, phát triển các 

HTX, Tổ hợp tác theo Luật HTX năm 2012. Đổi mới toàn diện phương thức sản xuất 

nhỏ lẻ, phân tán sang liên doanh, tạo ra các chuỗi liên kết đảm bảo truy xuất nguồn 

gốc, an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao năng lực quản trị, mở rộng thị trường. 

- Đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm; mở rộng mạng lưới tiêu thụ; 

kiểm soát chặt chẽ, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu, từng bước xây 

dựng thương hiệu các sản phẩm từ chăn nuôi. 

2. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Sở 

- Trung tâm Khuyến nông: Tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tin đại 

chúng (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang,...) tuyên truyền phổ 

biến, khuyến cáo tới người chăn nuôi các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an 

toàn dịch bệnh, chăn nuôi theo hướng VietGAHP; xây dựng các mô hình chăn 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 Phát triển nông thôn: Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, 

kết nối thị trường, cập nhật thông tin, làm tốt công tác dự báo giá cả thị trường, 

giúp người chăn nuôi có kế hoạch phát triển đàn phù hợp. 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

hướng dẫn điều kiện nuôi tái đàn lợn, chủ động triển khai thực hiện các nội dung nêu 

trên, kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm phát triển chăn nuôi trong giai 

đoạn hiện nay; 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 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); 

- Giám đốc Sở 

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

- Đài Phát thanh và TH; Báo Tuyên Quang 

- Các Phó GĐ Sở; 

- Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở; 

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

- Lưu: VT, CNTY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 
 

Nguyễn Đại Thành 
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