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THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường
tại Hội nghị Thúc đẩy phát triển chăn nuôi lợn
Ngày 06 tháng 5 năm 2020, tại Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ trưởng
Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì Hội nghị "Thúc đẩy phát triển chăn nuôi lợn".
Tham dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ; Bộ Công Thương; Ngân
hàng nhà nước Việt Nam; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Lãnh đạo Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị thuộc Bộ: Vụ Kế hoạch; Vụ Khoa
học Công nghệ và Môi trường; Cục Chăn nuôi; Cục Thú y; Cục Kinh tế hợp
tác và Phát triển nông thôn; Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản;
Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Viện Chăn nuôi; Trung tâm
Khuyến nông Quốc gia; Học viện Nông nghiệp Việt Nam; đại diện lãnh đạo
UBND các tỉnh, TP: Hà Nội, Yên Bái, Đồng Nai và đại diện lãnh đạo của 22
Sở NN-PTNT đại diện cho các vùng, miền; đại diện các doanh nghiệp, hiệp
hội, HTX, trang trại chăn nuôi lợn và các cơ quan truyền thông.
Hội nghị đã nghe Thứ trưởng Phùng Đức Tiến báo cáo đánh giá "Kết quả
công tác phòng, chống dịch bệnh và giải pháp thúc đẩy phát triển chăn nuôi lợn"
và 14 ý kiến tham gia của các đại biểu dự Hội nghị. Kết thúc Hội nghị, Bộ
trưởng Nguyễn Xuân Cường đã kết luận:
Dịch tả lợn Châu Phi là đại dịch lớn nhất đối với ngành chăn nuôi lợn
trong nước và trên thế giới từ trước tới nay, đã gây thiệt hại lớn về kinh tế và
làm xáo trộn nguồn cung, thị trường thực phẩm thế giới; làm chết và tiêu hủy số
lượng lớn về đầu lợn trong sản xuất. Việc khôi phục đàn lợn gặp không ít khó
khăn, ví như Trung Quốc đã đưa ra kế hoạch tổng thể với nhiều chính sách lớn
mới hy vọng sau 3 năm có thể khôi phục lại được đàn lợn trở về thời điểm trước
dịch. Ở nước ta, với sự quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị, bằng các
chính sách phù hợp với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng và đặc
biệt là của doanh nghiệp, người chăn nuôi nên đã kịp thời ngăn chặn và hạn chế
mức thấp nhất thiệt hại do bệnh dịch tả lợn Châu Phi gây ra. Hơn nữa, song song
với chống dịch, chúng ta đã chủ động điều chỉnh kế hoạch chăn nuôi, tăng nhanh
đàn gia cầm, gia súc ăn cỏ, thủy sản và tái đàn lợn ở những địa phương, cơ sở
chăn nuôi an toàn nhằm đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho tiêu dùng trong
nước và duy trì xuất khẩu, hạn chế thấp nhất tác động của vấn đề thiếu hụt thịt
lợn đến thị trường thực phẩm trong nước, nhất là trong dịp Tết Canh Tý.
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Đến nay, đàn lợn trong sản xuất đã khôi phục được khoảng 81% so với thời
điểm trước dịch, tuy nhiên việc khôi phục gần 20% sự thiếu hụt đàn lợn hiện nay
là một thử thách không nhỏ, bởi phần lớn sự thiếu hụt này đang nằm trong khu
vực chăn nuôi nông hộ, các trang trại vừa và nhỏ, HTX chiếm khoảng 60% thị
phần sản phẩm chăn nuôi lợn, trong khi nhóm này đang gặp nhiều khó khăn, do:
thiếu vốn, thiếu giống, thiếu điều kiện cơ sở chuồng trại và kỹ thuật chăn nuôi an
toàn sinh học.
Nhằm khẩn trương khôi phục và thúc đẩy phát triển đàn lợn trong sản
xuất đảm bảo nguồn cung, hạ nhanh giá thịt lợn trên thị trường theo chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các cơ quan chức năng và các địa phương tập
trung chỉ đạo triển khai một số nhóm giải pháp như sau:
1. Đối với các đơn vị thuộc Bộ
- Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia:
+ Tiếp tục cùng với các địa phương tăng cường công tác phòng chống
dịch bệnh, nhất là với bệnh dịch tả lợn Châu Phi; phổ biến phát triển rộng mô
hình chăn nuôi an toàn sinh học trong sản xuất, nhất là đối với khu vực chăn
nuôi nông hộ, trang trại vừa và nhỏ, HTX;
+ Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính, Bộ Công
Thương và Ngân hàng Nhà nước tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn về tài chính, tín
dụng cho công tác hỗ trợ thiệt hại dịch bệnh và khôi phục phát triển chăn nuôi
lợn; kiểm soát các khâu trung gian trong sản xuất, nhập khẩu, lưu thông để giảm
giá mặt hàng lợn thịt và sản phẩm thịt lợn trên thị trường theo chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ.
+ Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tạo điều kiện thuận lợi
nhất cho việc nhập khẩu lợn giống, lợn thịt, thịt lợn đảm bảo an toàn dịch bệnh,
cùng với các biện pháp khôi phục nhanh đàn lợn trong sản xuất sớm đáp ứng đủ
nhu cầu mặt hàng thịt lợn cho thị trường trong nước vào các tháng cuối năm.
- Cục Kinh tế hợp tác và PTNT chủ trì cùng Cục Chăn nuôi, Viện Chính
sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn phối hợp với Liên minh
HTX Việt Nam xây dựng, hoàn thiện chính sách thúc đẩy phát triển nhanh mô
hình HTX chăn nuôi nói chung, nhất là đối với chăn nuôi lợn trong chuỗi liên
kết sản xuất chăn nuôi.
2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có vai trò
rất quan trọng, có tính chất quyết định trong vấn đề khôi phục và phát triển đàn
lợn trong sản xuất hiện nay, đề nghị khẩn trương chỉ đạo triển khai có hiệu quả:
- Rà soát, tháo gỡ các vướng mắc, triển khai dứt điểm công tác hỗ trợ thiệt
hại dịch bệnh cho người chăn nuôi trên địa bàn;
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- Kịp thời công bố hết dịch ở những nơi đã có đủ điều kiện để người chăn
nuôi thuận lợi triển khai công tác tái đàn, khôi phục sản xuất;
- Có chính sách phù hợp để phổ biến và hỗ trợ phát triển rộng mô hình chăn
nuôi ATSH, nhất là với các đối tượng chăn nuôi nông hộ, trang trại vừa, nhỏ và
HTX;
- Chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp chăn nuôi lớn
trên địa bàn và các cơ sở giống đẩy nhanh việc sản xuất, nhập khẩu giống lợn
cung cấp con giống, thức ăn chăn nuôi, dịch vụ kỹ thuật với giá hợp lý cho
người chăn nuôi trên địa bàn;
- Xây dựng đề án tái cơ cấu phát triển chăn nuôi theo chuỗi liên kết, nhất
là đối với chăn nuôi lợn; chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng, cơ quan chức
năng tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, mặt bằng, thủ tục hành chính để khôi
phục, mở rộng quy mô đàn lợn trên địa bàn.
3. Khu vực doanh nghiệp:
- Cần coi trọng việc tái đàn, khôi phục chăn nuôi lợn cho doanh nghiệp
của mình với trách nhiệm hỗ trợ phát triển hệ sinh thái chăn nuôi chung của
nông hộ, trang trại, HTX bằng các dịch vụ vật tư, kỹ thuật chất lượng với giá
phải chăng để thúc đẩy nhanh việc khôi phục đàn lợn trong sản xuất;
- Phải thực sự có trách nhiệm xã hội với đất nước và sự phát triển bền
vững của ngành hàng thịt lợn với doanh số hàng năm tới trên 10 tỷ USD bằng
các biện pháp chăn nuôi hiệu quả, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, giá bán sản
phẩm, ổn định nhanh thị trường mặt hàng thịt lợn theo chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ;
- Các nhà phân phối lớn cần khẩn trương mở rộng hệ thống kết nối thị
trường tới người sản xuất để giảm thiểu khâu trung gian, tránh phát sinh chi phí
làm tăng giá sản phẩm chăn nuôi, nhất là mặt hàng thịt lợn.
4. Hợp tác xã, cơ sở chăn nuôi:
Hộ chăn nuôi, trang trại chăn nuôi phải tham gia trong các chuỗi liên kết
thành mô hình HTX kiểu mới, đây là loại hình kinh tế rất có hiệu quả với đặc
thù chăn nuôi nông hộ, trang trại vừa và nhỏ đang còn phổ biến trong sản xuất
hiện nay của Việt Nam;
5. Đề nghị Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và
PTNT khẩn trương hoàn thiện nội dung tổ chức diễn đàn phát triển mô hình
HTX chăn nuôi trong thời gian sớm nhất của tháng 5 hoặc đầu tháng 6 năm
2020.
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Bộ Nông nghiệp và PTNT thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan
biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- VPCP, các Bộ: TC, CT, NHNN, LMHTX;
- Các Vụ: KH, TC, KHCN&MT (để t/h)
- Các Cục: CN, TY, KTHT, CB&PTTTNS;
TTKNQG (để t/h);
- UBND, Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố;
- Một số doanh nghiệp chăn nuôi;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Văn Thành

