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THÔNG BÁO 

Kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị trực tuyến triển khai  

công tác phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi vụ Đông-Xuân 2021-2022  

các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc và Bắc Trung bộ 

Ngày 14 tháng 12 năm 2021, tại Hà Nội, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã chủ 

trì Hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi vụ 

Đông-Xuân năm 2021-2022 các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc và Bắc Trung bộ. 

Tham dự Hội nghị có đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ; các Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y các tỉnh Trung du 

miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ và các cơ quan thông tấn, báo chí. Sau khi nghe báo 

cáo tham luận và phát biểu của các đại biểu tham dự, Thứ trưởng kết luận như sau:  

1. Trong năm 2021, Ngành nông nghiệp nói chung và Ngành chăn nuôi nói 

riêng đã trải qua nhiều khó khăn, thách thức. Dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức 

tạp, khoảng 70% chuỗi cung ứng sản xuất đứt gãy, giá cả đầu vào thức ăn chăn 

nuôi tăng cao, trong khi sức tiêu thụ sản phẩm của thị trường trong nước giảm làm 

giá sản phẩm chăn nuôi thấp hơn giá thành sản xuất trong thời gian dài. Ngoài 

thách thức do dịch bệnh trên người, vật nuôi, biến động thị trường, Ngành chăn 

nuôi còn chịu ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, với sự nỗ lực 

cao, quyết tâm vào cuộc một cách đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị, đặc 

biệt là sự nỗ lực, cố gắng của người chăn nuôi, doanh nghiệp, ngành chăn nuôi 

năm 2021 vẫn duy trì tăng trưởng tương đối tốt. Tổng sản lượng thịt các loại 

khoảng 6,2 triệu tấn, trong đó: thịt lợn đạt khoảng 3,82 triệu tấn (tăng 6,1%), thịt 

gia cầm đạt khoảng 1,7 triệu tấn (tăng 105,8%), thịt gia súc ăn cỏ đạt khoảng 0,68 

triệu tấn (tăng 6%), sản lượng trứng khoảng 16 tỷ quả (tăng 7,5%), sản lượng sữa 

khoảng 1,2 triệu tấn (tăng 11,5%). Những kết quả này của Ngành chăn nuôi cùng 

với Ngành Thú y góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của Ngành nông 

nghiệp năm 2021. Hiện nay, Ngành Chăn nuôi, Thú y đã có hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật tương đối hoàn thiện,  đồng bộ, cùng với sự chỉ đạo sát sao của 

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và việc tổ chức triển khai tích 

cực của các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

và sự chuẩn bị chủ động của bà con chăn nuôi các tỉnh Trung du miền núi phía 

Bắc, Bắc Trung bộ để có những phương án chủ động, tích cực trong phòng chống 

đói rét, dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững hơn.  

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao báo cáo tham luận 

về triển khai công tác phòng chống đói rét cho vật nuôi vụ Đông-Xuân của các 

tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Thanh Hóa. Mỗi tỉnh có điều kiện 

khác nhau, mỗi tỉnh triển khai khác nhau đều thể hiện rõ quyết tâm cao trong 

nhận thức và hành động về phòng, chống đói, rét cho vật nuôi, ở đó tỉnh Lào Cai 

là một mô hình tương đối toàn diện từ lập kế hoạch, bố trí nguồn lực, tổ chức, 



 

 

triển khai, kiểm tra, hướng dẫn. Bên cạnh những mặt đã làm được, chúng ta vẫn 

còn có bước bị động với kế hoạch triển khai phòng chống đói rét, dịch bệnh cho 

vật nuôi. Đề nghị trong quá trình triển khai thực hiện chiến lược phát triển kinh 

tế, xã hội của tỉnh gắn với chiến lược chăn nuôi, kế hoạch quốc gia về thú y vào 

triển khai phát triển đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.  

 3. Để triển khai hiệu quả hơn các biện pháp phòng, chống đói, rét cho vật 

nuôi vụ Đông-Xuân 2021-2022, các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc và Bắc Trung 

bộ cần triển khai tốt hơn và đồng bộ hơn một số giải pháp kỹ thuật như sau: 

- Về chăn nuôi: cần xây dựng quy trình hướng dẫn phòng chống đói, rét cho 

vật nuôi. Trong đó có hướng dẫn cụ thể các nội dung về giống vật nuôi, thức ăn 

dinh dưỡng, chuồng trại, thời gian nhốt và chăn thả khi xảy ra rét đậm, rét hại cho 

người chăn nuôi; 

- Về thú y: cần chủ động lên kế hoạch tiêm phòng vacxin cho đàn vật nuôi. 

Đồng thời, sớm hoàn thiện hệ thống tổ chức theo các Nghị quyết, Quyết định của 

Chính phủ, Thủ tướng chính phủ để tạo nguồn lực góp phần vào phát triển chăn nuôi, 

phòng chống đói rét, dịch bệnh trên đàn vật nuôi; 

- Về công tác khuyến nông: thực hiện nhân rộng mô hình, truyền thông, 

tiếp tục khẳng định một số mô hình hiệu quả như mô hình kinh tế tuần hoàn, 

nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ. Xây dựng các mô hình thu gom, chế 

biến, sử dụng phụ phẩm nông nghiệp, công nghiệp làm thức ăn chăn nuôi cho 

đàn gia súc để giảm chi phí đầu vào, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm. 

Đồng thời, thực hiện điều chỉnh mô hình phù hợp với điều kiện, tập quán chăn 

nuôi của từng vùng miền, dân tộc, hình thức, quy mô chăn nuôi khác nhau; 

- Về tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: đề nghị các tỉnh quan 

tâm hơn nữa về đóng góp ý kiến cho dự thảo sửa đổi Nghị định số 02/2017/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông 

nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Trong đó lưu 

ý việc cập nhật đầy đủ đối tượng hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ cho phù hợp với thực tế; 

- Năm (05) Đề án thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi đã hoàn thành 

dự thảo, chuẩn bị xin ý kiến Bộ, ngành và trình Thủ tướng chính phủ ký, ban hành. 

Đề nghị các tỉnh có bước chuẩn bị, xây dựng kế hoạch để triển khai đồng bộ, hiệu 

quả Đề án. 

Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và triển 

khai thực hiện./.   
 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để b/c); 

- TT. Phùng Đức Tiến (để b/c); 

- Các Vụ: KH, TC, KHCN&MT; 

- Tổng cục PCTT; các Cục: CN, TY;  

- VP Bộ; TTKNQG; TT Tin học & TK; 

- Các viện, trường có liên quan; 

- Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố  

khu vực TDMNPB, BTB; 

- Lưu: VT, TH. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Lê Văn Thành 
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