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Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

Hiện nay, tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh có trên 200.000 con; trong đó có 

khoảng 18.000 con được nuôi theo hình thức tập trung (chiếm 8,6% tổng đàn 

lợn toàn tỉnh). Phương thức chăn nuôi đang từng bước chuyển đổi từ chăn nuôi 

nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung với 04 trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn, 15 

trang trại quy mô vừa, 16 trang trại quy mô nhỏ. Toàn tỉnh, hiện có 04 doanh 

nghiệp và 19 Hợp tác xã có hoạt động chăn nuôi lợn, 42.250 hộ chăn nuôi lợn 

nhỏ lẻ. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 6 tháng đầu năm đạt trên 6.000 tấn, 

dự ước cuối năm đạt 11.600 tấn. Tuy nhiên, tình hình chăn nuôi lợn trên địa bàn 

tỉnh thời gian qua vẫn còn một số bất cập như: Chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ lệ cao, 

khả năng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phòng chống dịch bệnh còn hạn 

chế; số lứa quay vòng trên năm còn thấp, giá trị kinh tế chưa cao, khả năng cạnh 

tranh kém, chủ yếu tiêu thụ trong nội tỉnh... Dự báo những tháng cuối năm tình 

hình chăn nuôi lợn còn có thể gặp một số khó khăn như: giá thức ăn công nghiệp 

tăng, thị trường tiêu thụ không ổn định, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi còn diễn biến 

phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phố. 

Thực hiện Công văn số 5172/BNN-CN ngày 08/8/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc tổ chức phát triển chăn nuôi lợn bền 

vững và chủ động đảm bảo nguồn cung thực phẩm. Để phát triển chăn nuôi lợn 

bền vững theo hướng tập trung, chăn nuôi an toàn sinh học, đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm; ổn định giá cả thị trường, đáp ứng nhu cầu thực phẩm của 

người dân những tháng cuối năm và dịp tết Nguyên đán năm 2023. Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

Giám đốc các sở, ban, ngành có liên quan, tập trung triển khai thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát về tổng đàn lợn, sản lượng 

thịt lợn hơi xuất chuồng, số cơ sở chăn nuôi lợn tập trung trên địa bàn để có kế 

hoạch, định hướng chăn nuôi, điều tiết số lượng tổng đàn hợp lý tránh tình trạng 

thừa nguồn cung do tổng đàn tăng cao hoặc thiếu nguồn cung do tổng đàn thấp. 

Tổng hợp, thống kê các cơ sở giết mổ; đầu mối bán buôn, các quầy hàng 

bán lẻ thịt lợn không để đầu cơ, trục lợi đẩy giá lên cao; kiểm tra, kiểm soát, xử 
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lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán lợn sống và 

các sản phẩm thịt lợn không rõ nguồn gốc, không có Giấy chứng nhận kiểm dịch 

động vật, vận chuyển qua biên giới. 

Đẩy mạnh tái đàn, tăng đàn lợn, nhất là tại những cơ sở, hộ chăn nuôi tập 

trung, chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, đảm bảo các điều 

kiện theo quy định; đưa các giống có năng suất cao vào sản xuất nhằm tăng số 

lứa quay vòng trên năm, nâng cao sản lượng thịt hơi xuất chuồng để chủ động 

nguồn cung thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 

Tuyên truyền, vận động người dân tận dụng triệt để các nguồn nguyên liệu, 

các phụ phẩm nông nghiệp sẵn có tại địa phương nhằm giảm thiểu chi phí trong 

sản xuất. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền cơ sở đánh giá 

thực địa, xây dựng kế hoạch chuyển đổi diện tích đất sản xuất nông nghiệp kém 

hiệu quả sang trồng cây thức ăn cho chăn nuôi như: ngô, khoai, sắn... 

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân 

thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, chủ động tiêm vắc xin 

phòng các loại dịch bệnh nguy hiểm cho đàn vật nuôi, đặc biệt là tiêm vắc xin 

phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi nhằm tạo miễn dịch chủ động cho đàn vật 

nuôi, giảm thiểu thiệt hại trong sản xuất; thực hiện các quy định về chăn nuôi an 

toàn sinh học; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 

Duy trì, phát triển nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi các giống lợn bản địa, 

đặc sản của địa phương theo hướng tập trung, hàng hóa, an toàn dịch bệnh; hình 

thành các chuỗi liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố tăng cường tuyên truyền người dân chuyển đổi phương thức chăn 

nuôi, thực hiện các biện pháp chăn nuôi theo quy trình chăn nuôi an toàn sinh 

học; phòng, chống dịch bệnh theo quy định. 

Phối hợp với các địa phương rà soát số lượng tổng đàn lợn, các cơ sở chăn 

nuôi lợn tập trung, cơ sở giết mổ, các quầy bán lẻ thịt lợn; theo dõi, đôn đốc các 

huyện, thành phố tổ chức triển khai các biện pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất 

nhất là việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022 theo Quyết định số 

1686/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh. 

Phối hợp với Sở Công thương theo dõi diễn biến giá bán thịt lợn hơi trên 

địa bàn tỉnh; giá con giống, thức ăn chăn nuôi so với các tỉnh trong khu vực; 

nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất chăn nuôi lợn và nguồn cung 

thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, kịp thời tham mưu, đề xuất, kiến nghị các 

giải pháp nhằm kiểm soát việc tăng giá đột biến mặt hàng thịt lợn. 

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, vệ sinh an toàn thực 

phẩm; các cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm.  
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Đôn đốc, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực 

hiện nội dung Kế hoạch số 3794/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh 

về phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản, quan trắc môi trường trong nuôi 

trồng thủy sản tỉnh Lai Châu năm 2022. Tăng cường theo dõi diễn biến tình hình 

dịch bệnh, kiểm soát tốt dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi. 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện gói thầu: “Thiết lập hệ thống quản lý dữ liệu 

chăn nuôi và thủy sản trên địa bàn tỉnh” để sớm đưa hệ thống quản lý dữ liệu 

chăn nuôi, thủy sản vào hoạt động, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia nhằm 

từng bước chuyển đổi số trong chăn nuôi. 

3. Sở Công thương 

Cập nhật, thông tin, tuyên truyền về thị trường tiêu thụ, giá cả lợn hơi; biến 

động giá con giống, thức ăn chăn nuôi giúp người dân, chính quyền địa phương 

nắm bắt được tình hình, có kế hoạch điều chỉnh chăn nuôi cho phù hợp với tình 

hình thực tế và nhu cầu của thị trường. 

4. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu 

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh có 

chính sách ưu tiên tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp 

cận nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi để đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm vật tư, 

máy móc, thiết bị để từng bước thúc đẩy việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công 

nghệ thông tin vào quá trình sản xuất; hỗ trợ người chăn nuôi có kinh phí để mua 

thức ăn, con giống phục tái đàn, tăng đàn nhằm duy trì, phát triển đàn lợn góp 

phần ổn định nguồn cung thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. 

5. Các sở, ban, ngành tỉnh 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để tổ chức thực 

hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nội dung nêu trên. 

Căn cứ nội dung công văn, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công 

Thương, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu, các sở, ban, ngành tỉnh 

có liên quan tổ chức triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- U1, U2, U3, U4; 

- VP UBND tỉnh: V1, V3, CB;  

- Lưu: VT, Kt1, Kt9. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Hà Trọng Hải 
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