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THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị trực tuyến
"Triển khai giải pháp phát triển chăn nuôi lợn và tăng cường công tác
quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi", ngày 18/3/2022
Ngày 18 tháng 3 năm 2022, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã chủ trì Hội nghị trực tuyến "Triển khai giải pháp
phát triển chăn nuôi lợn và tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh
doanh thức ăn chăn nuôi". Tham dự Hội nghị có đại diện các đơn vị thuộc Bộ:
Văn phòng Bộ, Cục Chăn nuôi, Cục Thú y, Cục Chế biến và Phát triển thị
trường nông sản, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Viện Chăn nuôi, Học viện
Nông nghiệp Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số UBND tỉnh/thành phố trực
thuộc TƯ, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT và Chi cục chăn nuôi,
Thú y của 63 tỉnh/thành phố; đại diện một số Hiệp hội, hội trong lĩnh vực chăn
nuôi; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, doanh nghiệp/cơ
sở chăn nuôi tại các điểm cầu trực tuyến và các cơ quan truyền thông.
Hội nghị đã nghe Cục Chăn nuôi trình bày báo cáo “Giải pháp phát triển
chăn nuôi lợn bền vững và tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh
doanh thức ăn chăn nuôi”; Viện Chăn nuôi trình bày báo cáo “Một số giải pháp
khoa học - công nghệ sử dụng các nguyên liệu thức ăn sẵn có tại địa phương
nhằm bảo đảm dinh dưỡng cho vật nuôi và hạ giá thành sản phẩm” và Trung tâm
Khuyến nông quốc gia trình bày báo cáo “Hiệu quả mô hình dự án khuyến nông
góp phần phát triển chăn nuôi lợn bền vững”; ý kiến tham gia của một số đại
biểu dự hội nghị. Kết thúc hội nghị, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã kết luận:
1. Thời gian qua, ngành nông nghiệp nói chung, lĩnh vực chăn nuôi nói
riêng gặp nhiều khó khăn, bất lợi do dịch bệnh Covid bùng phát mạnh tại nhiều
địa phương khi Chính phủ thực hiện giải pháp ứng phó linh hoạt. Trong bối cảnh
đó, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tích cực chỉ đạo, đôn
đốc các đơn vị thuộc Bộ, các địa phương cùng với sự phối hợp của các Bộ,
ngành, doanh nghiệp và người dân đã thích ứng nhanh, tháo gỡ khó khăn, duy trì
hoạt động sản xuất chăn nuôi, cân đối nguồn cung, bảo đảm đáp ứng đủ cho nhu
cầu thực phẩm trong nước. Nội dung các báo cáo, ý kiến của đại biểu đã thể hiện
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góc nhìn toàn diện, đánh giá thẳng thắn, nêu tổng thể thực trạng phát triển chăn
nuôi lợn và công tác quản lý thức ăn chăn nuôi hiện nay và đề xuất một số giải
pháp chính tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy phát triển chăn nuôi.
2. Bộ Nông nghiệp và PTNT đánh giá cao sự đồng hành tích cực, sự chia sẻ
của doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân với cơ quan quản lý nhà nước, với ngành
chăn nuôi trong thời gian khó khăn vừa qua, từ đó hình thành nét văn hóa mới của
doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi nói riêng và ngành
nông nghiệp nói chung.
3. Năm 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị
quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2022 về một số nội dung liên quan đến lĩnh vực
chăn nuôi. Nhằm giữ vững tốc độ tăng trưởng, ổn định thị trường sản phẩm,
kiểm soát giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thành phẩm, giá sản phẩm chăn
nuôi lợn và tiếp tục phát triển sản xuất bền vững ngành chăn nuôi để đạt mục
tiêu của ngành đến năm 2025, ngành chăn nuôi cần tăng cường chỉ đạo triển
khai một số nhiệm vụ, giải pháp tổng thể như sau:
a) Về cơ chế, chính sách:
- Tập trung triển khai các nội dung liên quan trong Chiến lược phát triển
nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm
2050 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 150/QĐ-TTg
ngày 28/01/2022); triển khai Luật Chăn nuôi gắn với Chiến lược phát triển chăn
nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 bằng các Đề án, chương trình, các
nhiệm vụ cụ thể với sự tham gia của các địa phương, các thành phần kinh tế và
các cơ quan quản lý nhà nước. Khẩn trương xây dựng và trình Chính phủ phê
duyệt chính sách đầu tư hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi đến năm 2030.
- Ngay sau khi Luật Đất đai sửa đổi được Quốc hội thông qua, các đơn vị
liên quan thuộc Bộ phối hợp với các địa phương cần sớm tham mưu và trình các
cấp có thẩm quyền phê duyệt chính sách về đất cho hoạt động đầu tư, sản xuất
chăn nuôi, đặc biệt trong việc đầu tư xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch
bệnh, vùng chăn nuôi an toàn sinh học.
- Về tín dụng: Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Ngân hàng Nhà
nước có chính sách và chỉ đạo các Ngân hàng thương mại nâng cao dư nợ, giãn
nợ, giảm lãi suất để người chăn nuôi có điều kiện phục hồi sản xuất phù hợp với
chu kỳ sản xuất chăn nuôi;
- Chính sách thương mại: các địa phương chủ động, quyết liệt trong việc
xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển chăn nuôi trên địa bàn dựa trên cơ sở
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tiềm năng, dư địa chăn nuôi, quy mô, công suất phù hợp và tăng cường xúc tiến
tiêu thụ sản phẩm trên thị trường trong nước và định hướng xuất khẩu.
b) Về phòng, chống dịch bệnh: tập trung cao độ nguồn lực, tranh thủ thời
gian để sớm công bố vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi; tăng cường công tác phòng,
chống dịch bệnh, bảo đảm chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học.
c) Về khoa học - công nghệ: để tiệm cận với năng suất, chất lượng giống
của thế giới, nhiệm vụ khoa học - công nghệ phải thực sự quyết liệt, cập nhật,
đáp ứng được yêu cầu thực tiễn sản xuất, cần đẩy mạnh:
- Triển khai đồng bộ việc nghiên cứu kết hợp với nhập khẩu giống làm
tươi máu, nâng cao năng suất sinh sản, sinh trưởng của giống vật nuôi.
- Tập trung nguồn lực, thời gian trong công tác nghiên cứu dinh dưỡng
thức ăn, nghiên cứu về công nghệ sinh học, nghiên cứu giải pháp môi trường
chăn nuôi.
- Thường xuyên cập nhật, tăng cường chuyển giao công nghệ, kỹ thuật
tiên tiến trên thế giới cũng như trong nước về con giống, cũng như về quy trình
nuôi, khuyến khích doanh nghiệp tham gia, nâng cao vai trò của doanh nghiệp
trong khâu chuyển giao, áp dụng khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất
chăn nuôi; đẩy nhanh việc áp dụng đồng bộ công nghệ thông tin trong các
khâu...
- Tăng cường giải pháp nâng cao chất lượng dinh dưỡng, hạ giá thành sản
phẩm thức ăn chăn nuôi: thông qua việc đẩy mạnh nghiên cứu đánh giá dinh
dưỡng thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu bằng phần mềm phân tích chuyên dụng;
sản xuất thức ăn hỗn hợp dựa trên phân tích chỉ tiêu dinh dưỡng áp dụng vào các
đối tượng ở các vùng, miền... Giao Viện Chăn nuôi thường xuyên cập nhật trên
trang web, phương tiện truyền thông để công bố rộng rãi các kết quả nghiên cứu
như vi lượng thay thế, nghiên cứu sử dụng các nguồn protein trong nước (vỏ
hàu, bột đá...).
d) Về giết mổ, chế biến:
- Cần theo dõi, bám sát xu hướng, diễn biến thị trường trong nước cũng
như thị trường quốc tế; cần chuẩn bị “từ sớm, từ xa” để chủ động định hướng
sản xuất, cung ứng sản phẩm ra thị trường, cân đối nhu cầu, tránh tình trạng
thiếu, thừa gây bất ổn trị trường.
- Các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện thể chế, quy định để thúc đẩy
phát triển công nghiệp hỗ trợ xử lý môi trường chăn nuôi; đầu tư thiết bị hỗ trợ...
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đ) Về đào tạo nguồn nhân lực: trong những năm gần đây, công tác đào tạo
rất được quan tâm, đạt kết quả nhất định cả về số lượng và chất lượng; nhiều
đơn vị, tổ chức đầu tư hợp tác chặt chẽ. Cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị
chức năng thuộc Bộ, các tập đoàn, doanh nghiệp và địa phương để xây dựng kế
hoạch đạo tạo cụ thể, hợp lý, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực trong quản lý,
điều hành sản xuất, kỹ thuật... của ngành chăn nuôi trong bối cảnh mới.
e) Về đổi mới tổ chức sản xuất: nâng cao vai trò quản lý nhà nước, tăng
cường sự tham gia của đa dạng các đối tượng nhất là khuyến khích hình thức
chăn nuôi theo hợp tác xã, tổ hợp tác với doanh nghiệp là hạt nhân nòng cốt; đổi
mới tổ chức sản xuất phù hợp đối với từng địa bàn sinh thái.
g) Về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số:
- Cần phải cải cách nhanh, mạnh, tập trung tạo môi trường thuận lợi; tăng
cường chức năng quản lý nhà nước song hành hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, tồn tại
và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.
- Các đơn vị thuộc Bộ phối hợp với địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết
thực hiện chuyển đổi số trong chăn nuôi; triển khai đồng bộ giải pháp tăng
cường áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động sản xuất chăn nuôi.
h) Bộ Nông nghiệp và PTNT khuyến khích và kêu gọi các tập đoàn,
doanh nghiệp lớn hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi tiếp
tục đồng hành với Bộ, chung tay hỗ trợ người chăn nuôi; có kế hoạch, giải pháp
sản xuất phù hợp, có lộ trình từng bước để kiểm soát giá sản phẩm thức ăn chăn
nuôi thành phẩm, tránh gây thêm khó khăn cho người chăn nuôi và gây ra biến
động lớn về giá thức ăn chăn nuôi trên thị trường.
Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và
thực hiện./.
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