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V/v một số biện pháp phát triển chăn
nuôi lợn và kiểm soát giá thịt lợn

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thực hiện Nghị quyết số 85/2019/QH14 của Quốc hội về "Kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội năm 2020", trong đó có các giải pháp nhằm kiểm soát tốc
độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân dưới 4%; theo Thông báo kết luận
số 132/TB-VPCP ngày 29 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ tại cuộc
họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 20 tháng 3 năm
2020 về giải pháp bình ổn giá thịt lợn, thúc đẩy sản xuất và chế biến nông sản,
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cần đảm bảo chủ động nguồn
cung thực phẩm cho tiêu dùng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị
đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
chỉ đạo các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp quyết liệt triển khai một số
biện pháp sau:
1. Tổ chức kiểm soát tốt dịch bệnh, nhất là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
(DTLCP). Khẩn trương hoàn thành hồ sơ và chi trả kịp thời kinh phí hỗ trợ thiệt
hại do DTLCP cho người chăn nuôi.
2. Rà soát, công bố kịp thời hết bệnh DTLCP theo quy định, tạo điều kiện
thuận lợi cho việc tái đàn, tăng đàn. Cần có chính sách hỗ trợ cho tái đàn, chính
sách về tín dụng, ưu đãi về lãi suất, chính sách về đất đai để phát triển chăn nuôi
trang trại.
3. Chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn tích cực nhập giống cụ kỵ, ông
bà để tăng đàn lợn nái, tăng cường nhân giống và cung ứng lợn giống có chất
lượng và an toàn dịch bệnh cho người chăn nuôi; đẩy mạnh việc xây dựng các
chuỗi, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học.
4. Chỉ đạo các doanh nghiệp và các cơ sở chăn nuôi lợn trên địa bàn đồng
loạt giảm giá bán lợn thịt ở mức 70.000 đ/kg tiến tới thấp hơn cùng với 15 doanh
nghiệp chăn nuôi lợn quy mô lớn, vừa để giảm chỉ số giá tiêu dùng, vừa để
chung tay cùng Chính phủ và người dân trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.
5. Tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống kênh phân phối,
cơ sở giết mổ và đầu mối bán buôn, bán lẻ đối với mặt hàng thịt lợn tính từ lợn
xuất chuồng đến người tiêu dùng; phối hợp với cơ quan liên ngành, Ban Chỉ đạo
389 chỉ đạo, tổ chức kiểm tra ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động xuất, nhập
khẩu lợn thịt và các sản phẩm thịt lợn trái phép.

6. Tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, ở nhiều
cấp độ, nhất là thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở về tái đàn, tăng đàn lợn,
các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; tránh tình trạng
găm lợn, đẩy giá tăng cao; bảo đảm hài hòa lợi ích của người chăn nuôi, người
phân phối và người tiêu dùng; tuyên truyền để người tiêu dùng tăng cường sử
dụng các thực phẩm thay thế cho thịt lợn như thịt gia súc khác, thịt và trứng gia
cầm, thủy sản với nguồn cung dồi dào và giá cả hợp lý.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời chỉ đạo thực
hiện các nội dung nêu trên./.
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