UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1514/SNN&PTNT-CNTY

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 8 năm 2020

V/v tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo sản
xuất chăn nuôi gia cầm
trên địa bàn tỉnh

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố
Trong thời gian qua, từ ngày 31/3/2020, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên
địa bàn tỉnh đã được khống chế và không xảy ra dịch bệnh. Thực hiện chỉ đạo
của Trung ương và của tỉnh, các hộ, trang trại đã tích cực thực hiện tái đàn lợn
để từng bước ổn định sản xuất. Đến nay, đàn lợn đã tăng, giá lợn hơi đã và đang
có xu hướng tiếp tục giảm; đàn gia cầm cả nước năm 2019 tăng 17,6% và trong
6 tháng đầu năm 2020 tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2019, đồng thời việc nhập
khẩu thịt và các sản phẩm có nguồn gốc từ gia cầm về Việt Nam tăng so với
năm 2019 đã làm cho giá thịt gia cầm (nhất là thịt gà hơi lông màu) trên địa bàn
cả nước cũng như của tỉnh giảm mạnh và khó khăn trong tiêu thụ.
Để giúp chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh duy trì phát triển bền vững,
Sở Nông nghiệp & PTNT:
1. Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng Nông nghiệp &
PTNT (Kinh tế); các phòng, ban liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn
tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung tại văn bản số
1307/SNN&PTNT-CNTY ngày 30/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT.
Hướng dẫn cho người chăn nuôi gia cầm duy trì số lượng đầu con hợp lý, tránh
xảy ra hiện tượng tăng đàn ồ ạt dẫn đến tình trạng cung vượt quá cầu.
2. Yêu cầu Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Khuyến nông, Trung
tâm Giống nông nghiệp, Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT theo chức
năng, nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi gia cầm áp
dụng nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, thông tin kịp thời về
biến động của giá cả thị trường để người chăn nuôi theo dõi, nắm bắt; đề xuất
kịp thời công tác chỉ đạo phát triển chăn nuôi trong đó có chăn nuôi gia cầm.
Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm,
chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị trực thuộc có liên quan thực hiện tốt nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Phòng NN&PTNT (KT) huyện, thành phố;
- TTKN, TTGNN, TTTT NN&PTNT (t/h);
- Lưu: VT, CNTY.
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