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THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến
tại Hội nghị Phát triển chăn nuôi các tháng cuối năm 2022 và thúc đẩy đầu
tư phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị
Ngày 23 tháng 9 năm 2022, tại tỉnh Lâm Đồng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp
và PTNT Phùng Đức Tiến đã chủ trì Hội nghị “Phát triển chăn nuôi các tháng
cuối năm 2022 và thúc đẩy đầu tư phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị”. 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
UBND tỉnh Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT và Chi cục
Chăn nuôi, thú y của các tỉnh/thành phố; đại diện một số Hội, Hiệp hội trong lĩnh
vực chăn nuôi; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, doanh
nghiệp/cơ sở chăn nuôi và các cơ quan truyền thông.
Hội nghị đã nghe đại diện các đơn vị trình bày 03 báo cáo “Thực trạng phát
triển chăn nuôi 8 tháng đầu năm 2022, tình hình thực hiện các chính sách khuyến
khích đầu tư, định hướng và các giải pháp phát triển chăn nuôi bền vững trong
thời gian tới”, “Kết quả công tác phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi các tháng
đầu năm 2022 và kế hoạch trong thời gian tới”, “Tình hình chế biến, tiêu thụ sản
phẩm chăn nuôi và diễn biến thị trường sản phẩm chăn nuôi 8 tháng đầu năm 2022
trong nước và khu vực, dự báo tình hình thị ttrường năm 2023” và ý kiến tham
gia của một số đại biểu dự hội nghị. Kết thúc hội nghị, Thứ trưởng Phùng Đức
Tiến đã kết luận và chỉ đạo:
1. Trong 09 tháng đầu năm 2022, ngành chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do
chịu tác động của dịch bệnh Covid-19 trên người, các dịch bệnh truyền nhiễm
nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm và nhất là sự bất ổn và khó khăn của thị
trường nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Trong bối cảnh đó, Chính phủ, Bộ Nông
nghiệp và PTNT đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Nông
nghiệp và PTNT cùng với sự phối hợp, chia sẻ của các bộ, ngành trung ương, sự
nỗ lực của chính quyền địa phương, sự chủ động của doanh nghiệp và nỗ lực
không ngừng của người dân, ngành chăn nuôi đã thích ứng nhanh, từng bước tháo
gỡ khó khăn: dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được kiểm soát tốt; đà tăng giá vật
tư, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp (xăng dầu, phân bón, thức
ăn chăn nuôi...) được khống chế; sản xuất chăn nuôi ổn định, duy trì tốc độ tăng
trưởng; nguồn cung thực phẩm được cân đối, bảo đảm đáp ứng đủ cho nhu cầu
tiêu dùng trong nước và một phần xuất khẩu.
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2. Để giữ vững tốc độ tăng trưởng, ổn định thị trường, bảo đảm nguồn cung
thực phẩm, hoàn thành kế hoạch năm 2022 và làm tiền đề phát triển sản xuất bền
vững ngành chăn nuôi cho các năm tiếp theo, ngành chăn nuôi cần tăng cường
triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tổng thể như sau:
a) Về cơ chế, chính sách
- Cục Chăn nuôi chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương
hoàn thiện, trình ban hành: Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư nâng
cao hiệu quả chăn nuôi; Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2019/TTBNNPTNT; Thông tư quy định về động vật khác trong chăn nuôi; Tiêu chuẩn,
quy chuẩn kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi; 05 đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược phát
triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045…
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh/thành
phố tích cực tham mưu cơ quan chức năng đề xuất, kiến nghị đưa nội dung đất
chăn nuôi vào Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai.
- Cục Chăn nuôi chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT các
tỉnh/thành phố rà soát kết quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực
chăn nuôi tại địa phương, chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng và trình
ban hành Nghị quyết của HĐND và Quyết định của UBND về khu vực không
được phép chăn nuôi, quy định mật độ chăn nuôi, chính sách hỗ trợ di dời cơ sở
chăn nuôi, kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển chăn nuôi.
b) Về giống vật nuôi:
- Cục Chăn nuôi phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh/thành phố
tăng cường quản lý chặt chẽ đàn giống tại địa phương.
- Các cơ quan liên quan thuộc Bộ chủ động, phối hợp với các cơ sở nghiên
cứu về giống, các doanh nghiệp và địa phương rà soát công tác nghiên cứu về
giống, các bộ giống/dòng hiện có. Chú trọng nghiên cứu bảo tồn, khai thác và
phát triển hiệu quả nguồn gen các giống vật nuôi bản địa; quản lý khai thác tốt
hơn nguồn gen ngoại nhập; ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao để đẩy
nhanh tốc độ cải thiện di truyền giống.
c) Về thức ăn chăn nuôi: Triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thức ăn
chăn nuôi từ Trung ương đến địa phương. Tăng tỷ lệ nội địa hóa, giảm thiểu nhập
khẩu đối với nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có
trong nước, nguồn phế phụ phẩm có nguồn gốc động vật từ chế biết thủy sản, giết
mổ gia súc, gia cầm và một số phụ phẩm nông nghiệp khác. Đồng thời phát triển
các loại nguyên liệu thức ăn thay thế dần nguyên liệu nhập khẩu.
d) Về môi trường và điều kiện chăn nuôi
- Cục Chăn nuôi phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xây
dựng và phổ biến các văn bản hướng dẫn kỹ thuật phòng chống đói, rét cho đàn
vật nuôi; hướng dẫn kỹ thuật phòng chống thiên tai cho đàn gia súc, gia cầm; quy
trình sản xuất trang trại chăn nuôi an toàn sinh học...
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- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan
liên quan, các địa phương tăng cường rà soát, tham mưu xây dựng cơ chế, chính
sách tạo điều kiện phát triển công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo lĩnh vực chăn nuôi,
nhất là hỗ trợ doanh nghiệp có năng lực đầu tư thiết kế, xây dựng chuồng trại chăn
nuôi, xử lý môi trường chăn nuôi.
- Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về lĩnh vực chuồng trại và công nghệ
chăn nuôi nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chuyên môn cho các tổ chức, doanh
nghiệp, cơ sở chăn nuôi.
đ) Về phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi: Cục Thú y chủ trì, phối hợp
với Cục Chăn nuôi, các đơn vị liên quan và địa phương tăng cường công tác kiểm
soát, phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là dịch tả lợn
Châu Phi, các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi... triển khai áp dụng chăn
nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học.
e) Về quản lý giết mổ, chế biến
- Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản rà soát, tổng hợp danh mục
đầu tư trong và ngoài nước vào khâu giết mổ, chế biến lĩnh vực chăn nuôi.
- Triển khai đồng bộ giải pháp tăng cường công tác quản lý, kiểm soát cơ
sở giết mổ tại địa phương.
g) Về hợp tác quốc tế, xúc tiến thương mại
- Cục Chăn nuôi phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị có liên
quan rà soát, đánh giá hiệu quả các chương trình hợp tác hiện nay trong lĩnh vực
chăn nuôi; tận dụng, phát huy tối đa nguồn lực hỗ trợ từ các cơ quan, tổ chức nước
ngoài trên tinh thần hợp tác minh bạch, không phụ thuộc lẫn nhau để tăng cường
năng lực công tác quản lý ngành; thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng cường xuất
khẩu sản phẩm chăn nuôi.
- Cục Thú y chủ trì, phối hợp với Cục Chăn nuôi, Cục Chế biến và Phát
triển thị trường nông sản và các đơn vị/hiệp hội liên quan rà soát, đẩy nhanh tiến
độ đưa sản phẩm chăn nuôi xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường tiềm năng
đối với từng mặt hàng cụ thể: xúc tiến thương mại đối với sản phẩm từ tổ yến sang
thị trường Trung Quốc; sản phẩm thịt gà sang thị trường Nhật Bản, Châu Âu; thịt
lợn mảnh sang thị trường Hàn Quốc; nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi thành phẩm
và các sản phẩm xuất khẩu có lợi thế trên thị trường (lợn sữa, trứng muối, sữa và
các sản phẩm từ sữa, mật ong...).
h) Về khoa học - công nghệ
- Các viện nghiên cứu, trường đại học cần xác định nghiên cứu khoa học công nghệ phải theo thị trường, chú trọng tính hiệu quả, tập trung nghiên cứu gắn
với nhu cầu thực tiễn, đặt hàng của các doanh nghiệp.
- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng thuộc Bộ với
các bộ, ngành liên quan, các tập đoàn, doanh nghiệp và địa phương để xây dựng
kế hoạch đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quản lý, điều hành
sản xuất, kỹ thuật... của ngành chăn nuôi trong bối cảnh mới.
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i) Về đầu tư: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ khẩn trương, tập trung nguồn
lực, phối hợp với địa phương sớm triển khai các dự án giống vật nuôi đã được phê
duyệt (Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ).
k) Về chuyển đổi số: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ tăng cường 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.
l) Về thông tin, tuyên truyền: Tập trung tuyên truyền những giải pháp trọng
tâm từ nay đến cuối năm để đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho dịp Lễ, Tết sắp
tới; thông tin kịp thời về giá cả, thị trường sản phẩm chăn nuôi.
3. Đối với UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
- Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật Chăn
nuôi và các văn bản hướng dẫn Luật, Chiến lược phát triển chăn nuôi trên địa bàn;
căn cứ vào quy hoạch ngành nông nghiệp, quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của
tỉnh/thành phố, quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng để xác định cơ
cấu các loại vật nuôi phù hợp nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh và có kế
hoạch sản xuất và phát triển chăn nuôi bền vững.
- Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan
chuyên môn ở địa phương; chỉ đạo chính quyền các cấp trực thuộc tăng cường
phòng, chống dịch bệnh, phát triển chăn nuôi; rà soát quỹ đất và các quy định hiện
hành để thực hiện chuyển đổi nhanh diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang
trồng cây thức ăn chăn nuôi.
- Kiểm tra, rà soát cơ sở giết mổ và đầu mối bán buôn, bán lẻ đối với mặt
hàng thực phẩm, bảo đảm lợi ích của người chăn nuôi, người cung ứng và người
tiêu dùng; kiểm tra ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động xuất, nhập khẩu con
giống, các sản phẩm chăn nuôi trái phép.
4. Đối với doanh nghiệp, hiệp hội: Bộ Nông nghiệp và PTNT khuyến khích
và kêu gọi các tập đoàn, doanh nghiệp lớn hoạt động 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. Chủ động phối hợp với cơ quan liên quan của các bộ, ngành để
từng bước tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và người chăn nuôi.
Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT thông báo để các cơ quan, đơn vị có
liên quan biết và thực hiện./.
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