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BÁO CÁO 

Về việc phát triển chăn nuôi 
 
 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 
 

Thực hiện công văn số 5062/BNN-CN ngày 30/7/2020 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT về việc báo cáo phát triển chăn nuôi, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Quảng Trị kính báo cáo như sau: 

 1. Tình hình chăn nuôi năm 2019, 6 tháng đầu năm 2020, kế hoạch 6 

tháng cuối năm 2020. 

 1.1. Tình hình chăn nuôi năm 2019. 

Năm 2019, là năm sản xuất chăn nuôi gặp nhiều khó khăn , bất lợi do ảnh 

hưởng của bệnh LMLM gia súc và bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra trên địa 

bàn tỉnh và diễn biến phức tạp gây thiệt hại nặng nề đến tình hình sản xuất chăn 

nuôi trên địa bàn tỉnh. Giá thịt lợn hơi biến động mạnh, 9 tháng đầu năm 2019 

giảm thấp, các tháng cuối năm tăng cao.  

* Tổng đàn gia súc, gia cầm (theo số liệu 01/10/2019 của Cục Thống kê): 

- Đàn trâu: 22.393 con, giảm 7,84 so với năm 2018; 

- Đàn bò: 56.595 con, giảm 10,06 so với năm 2018; 

- Đàn gia cầm: 3.214.800 con, tăng 8,78 so với năm 2018; 

- Đàn lợn: 109.777 con, giảm 54,86 so với năm 2018. 

- Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 41.679 tấn, trong đó:  

+ Trâu đạt 971 tấn; 

+ Bò đạt 2.913 tấn; 

+ Lợn đạt 27.491 tấn; 

+ Gia cầm đạt 10.304 tấn; 

- Trứng gia cầm đạt 40,793 triệu quả. 

* Về chăn nuôi lợn : Do ảnh hưởng của dịch bệnh LMLM type O ở lợn và 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi nên chăn nuôi lợn bị ảnh hưởng nặng nề , tổng đàn 

giảm mạnh, giá thịt lợn hơi trong 9 tháng đầu năm biến động mạnh từ 25.000đ 

- 40.000đ/kg thịt lợn hơi, sang đầu tháng 10 giá thịt lợn hơi tăng mạnh lên mức 

trên 70.000 - 90.000đ/kg. Cơ cấu hình thức sản xuất chăn nuôi lợn vẫn chủ yếu 

là chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ ; chăn nuôi trang trại , mô hình liên kết trong sản 

xuất trong chăn nuôi lợn (như hợp tác xã , trang trại gia công ) vẫn duy trì , tuy 

nhiên quy mô chăn nuôi có xu hướng giảm. Nhìn chung , năm 2019 tình hình 

chăn nuôi lợn gặp nhiều khó  khăn. 

* Về chăn nuôi trâu bò: Tuy tổng đàn giảm nhưng chất lượng đàn bò ngày 

được nâng cao. Chương trình Cải tạo đàn bò đang mang lại hiệu quả thiết thực , 

hình thức chăn nuôi bò thâm canh kết hợp trồng cỏ phát triển khá tốt. Tỷ lệ bò lai 

Zebu năm 2019 đạt 54,8%. 
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* Về chăn nuôi gia cầm: Phát triển mạnh, tổng đàn tăng 8,78% so với năm 

2018; các hình thức chăn nuôi gia cầm theo hướng liên kết phát triển khá tốt, toàn 

tỉnh hiện có 28  trang trại chăn nuôi gà thịt liên kết với các công ty thức ăn chăn 

nuôi với quy mô tư 7.000 - 15.000 con/lứa; đã bước đầu xây dựng được các 

thương hiệu chăn nuôi gà an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh như : gà Tứ Hải , gà 

Cùa Cam Lộ,... một số cơ sở đã thực hiện chăn nuôi gia cầm theo quy trình chăn 

nuôi VietGAPH như Trại gà Trằm ri - của Công ty TNHH MTV Clean (tại xã 

Hải Thượng - huyện Hải Lăng). 

* Một số vật nuôi khác: Bên cạnh các vật nuôi chủ lực, một số địa phương 

đã phát triển một số giống vật nuôi theo hướng đặc sản như lợn rừng, dê, thỏ, 

ong…. và một số mô hình chăn nuôi mới như hươu, nuôi vịt biển...bước đầu đã 

mang lại những hướng đi mới cho sản xuất chăn nuôi, tận dụng được ưu thế của 

từng địa phương. Trong đó, đối với chăn nuôi hươu toàn tỉnh có gần 200 con. 

1.2. Tình hình chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2020 

Sản xuất chăn nuôi trong 6 tháng đầu năm 2020 gặp nhiều khó khăn , bất 

lợi. Dịch bệnh LMLM gia súc và bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra trên địa 

bàn tỉnh và diễn biến phức tạp. Giá thịt lợn hơi 6 tháng đầu năm tăng cao, nguồn 

cung ứng con giống khan hiếm làm giá con giống cao, gây ảnh hưởng không 

nhỏ đến công tác tái đàn, tăng đàn lợn trên địa bàn tỉnh.  

* Tổng đàn gia súc, gia cầm  
- Đàn trâu: 22.403 con, giảm 0,61 % so với cùng kỳ năm 2018; 

- Đàn bò: 56.568 con, giảm 3,96 % so với cùng kỳ năm 2018; 

- Đàn gia cầm: 3.480.000 con, tăng 2,14 % so với cùng kỳ năm 2018; 

- Đàn lợn: 154.226 con, giảm 28,36 % so với cùng kỳ năm 2018. 

- Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 18.185,2 tấn, trong đó:  

+ Trâu đạt 485,5 tấn; 

+ Bò đạt 1.456,7 tấn; 

+ Lợn đạt 11.091 tấn; 

+ Gia cầm đạt 5.152 tấn; 

- Trứng gia cầm ước đạt 20 triệu quả. 

Trong chăn nuôi lợn , do ảnh hưởng của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi nên 

chăn nuôi lợn bị ảnh hưởng , có xu hướng giảm đàn, giá thịt lợn hơi 6 tháng đầu 

năm dao động mức 85.000 – 90.000đ/kg thịt lợn hơi. Cơ cấu hình thức sản xuất 

chăn nuôi lợn 6 tháng đầu năm 2020 vẫn chủ yếu là chăn nuôi nông hộ ; chăn 

nuôi trang trại , mô hình liên kết trong sản xuất trong chăn nuôi lợn (như hợp tác 

xã, trang trại gia công ) vẫn duy trì , tuy nhiên quy mô chăn nuôi vẫn còn nhỏ. 

Nhìn chung , 6 tháng đầu năm 2020 tình hình chăn nuôi lợn còn gặp nhiều 

khó khăn .  

Trong chăn nuôi bò tuy tổng đàn giảm nhưng chất lượng đàn bò ngày được 

nâng cao. Chương trình Cải tạo đàn bò đang mang lại hiệu quả thiết thực , hình 

thức chăn nuôi bò thâm canh kết hợp trồng cỏ phát triển khá tốt.  

Chăn nuôi gia cầm phát triển ổn định, chăn nuôi gia cầm nông hộ, gia trại an 

toàn sinh học ngày càng phát triển. 

1.3 Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020. 

- Đẩy mạnh công tác tái đàn, tăng đàn lợn, phấn đấu đạt 174.000 con; 
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- Duy trì đàn trâu ổn định 22.400 con; 

- Phát triển đàn bò đạt 58.000 con,  

- Tổng đàn gia cầm đạt 3,6 triệu con; 

- Phấn đấu nâng tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng cả năm đạt 40.500 tấn. 

2. Cơ cấu đàn lợn 

Thời gian Tổng đàn 

Nái Đàn lợn đực Lợn thịt 

Lợn con 

theo mẹ Ống, 

bà 
Bố mẹ 

Thụ tinh 

nhân tạo 

Trực 

tiếp 

Lợn 

ngoại, 

lai 

Nội 

01/2019 243.191 06 55.000 80 43 188.062 - - 

01/2020 109.777 06 22.000 10 22 87.739 - - 

4/2020 151.000 06 25.000 10 22 125.962 - - 

7/2020 154.226 06 25.000 21 22 129.177 - - 
 

3. Tình hình tái đàn, tăng đàn lợn, những khó khăn, bất cập trong công 

tác tái đàn, khôi phục sản xuất. 

- Thực hiện Phương án sản xuất số 6002/PA-UBND ngày 27/12/2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức sản xuất chăn nuôi năm 

2020 với mục tiêu huy động, lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực, tập trung 

phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại đảm bảo điều kiện an toàn sinh học, 

an toàn dịch bệnh; Đẩy mạnh việc đổi mới phương thức tổ chức sản xuất nhằm 

khôi phục, ổn định và phát triển sản xuất chăn nuôi; 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tái 

đàn, tăng đàn lợn, bình ổn giá thịt lợn thúc đẩy sản xuất chế biến nông sản; 

- Xây dựng đề án “ Chính sách hỗ trợ khôi phục và tái đàn lợn sau Dịch tả 

lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”; 

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y xây dựng nội dung tờ rơi về quy 

trình chăn nuôi an toàn sinh học và phối hợp cùng chính quyền địa phương 

tuyên truyền, vận động người chăn nuôi thực hiện chăn nuôi ATSH để phòng 

bệnh cho đàn vật nuôi, đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi;  

- Phối hợp cùng đài Tiếng nói việt Nam – VOV, đài Truyền hình Quảng 

Trị, trung tâm Khuyên nông tỉnh thực hiện các phóng sự về công tác tái đàn, 

tăng đàn lợn, những khó khăn vướng mắc và các biện pháp khôi phục và phát 

triển chăn nuôi lợn trong thời gian tới, hướng dẫn chăn nuôi lợn an toàn sinh học 

trong chăn nuôi lợn nhằm chủ động phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

trong tình hình hiện nay. 

- Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi làm tổng đàn lợn 

giảm sâu, hiện nay trên địa bàn tỉnh, đàn lợn nái sinh sản và đàn đực giống làm 

công tác thụ tinh nhân tạo còn quá ít, không đáp ứng được nhu cầu con giống 

trên địa bàn; Nguồn cung ứng con giống khan hiếm, giá thành con giống cao; 

Người chăn nuôi thiếu vốn để đầu tư khôi phục sản xuất; Dịch bệnh trên đàn vật 

nuôi diễn biến phức tạp, đặc biệt và bệnh Dịch tả lợn Châu Phi hiện nay chưa có 

vắc xin phòng bệnh và không điều trị được nên tâm lý người chăn nuôi đang còn 

e ngại việc tái đàn vì tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, công tác tái đàn, tăng đàn để 

khôi phục và phát triển sản xuất chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh vẫn đang gặp 

nhiều khó khăn, tổng đàn lợn hiện nay của tỉnh là 154.226 con. 
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4. Chính sách tái đàn, tăng đàn lợn 

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đang xây 

dựng đề án “ Chính sách hỗ trợ khôi phục và tái đàn lợn sau Dịch tả lợn Châu Phi trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị”; 

5. Số lượng cơ sở sản xuất giống, số trang trại, hộ chăn nuôi 

- Số lượng cơ sở sản xuất giống: Không 

- Tổng số trang trại chăn nuôi: 

+ Quy mô nhỏ: 60 trang trại; 

+ Quy mô vừa: 40 trang trại; 

+ Quy mô lớn: 12 trang trại; 

- Chăn nuôi nông hộ: 65.000 hộ 

- Số cơ sở chăn nuôi VietGAHP: 02 cơ sở. 

- Cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh: Không. 

6. Những sáng kiến, bài học kinh nghiệm về tái đàn, tăng đàn. 

- Xây dựng thành công mô hình chăn nuôi lợn an toàn sinh học trong thời 

điểm bệnh Dịch tả Lợn Châu Phi đang diễn biến phức tạp đê nhân rộng. 

- Phối hợp cùng các cơ quan, ban ngành, cơ quan truyền thông và các địa 

phương đẩy mạnh tuyên truyền đến người chăn nuôi các biện pháp chăn nuôi an 

toàn sinh học khi thực hiện tái đàn, tăng đàn. 

7. Tình hình triển khai Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg và Nghị định số 

57/2018/NĐ-CP tại địa phương 

7.1. Tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg 

Căn cứ Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg, ngày 04 tháng 9 năm 2014 của 

Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ 

giai đoạn 2015-2020; Thông tư 09/2015/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 3 năm 

2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện điểm a) khoản 1 điều 6 

Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg, ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 

2015-2020; Thông tư 205/2015/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài 

chính Quy định về cơ chế tài chính thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg 

ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu 

quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020. Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND 

về việc Ban hành chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 

của Thủ tướng Chính phủ. Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành các văn bản 

chỉ đạo , hướng dẫn việc triển khai thực hiện chính sách , cụ thể : Văn bản số 

792/SNN-KHTC 27/7/2016; Văn bản số 881/SNN-KHTC ngày 16/8/2016; văn 

bản số 887/SNN-KHTC Ngày 16/8/2016; văn bản số 627/SNN-KHTC ngày 

29/5/2017; văn bản số 987/SNN-KHTC ngày 20/7/2017; văn bản số 1542/SNN-

CNTY ngày 03/11/2017; văn bản số 1178/SNN-KHTC ngày 13/10/2016. 

Bên cạnh đó , sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/2016/QĐ-

UBND về việc Ban hành chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị giai đoạn 2016-2020, Sở Nông nghiệp và PTNT cùng UBND các 

huyện, thành phố, thị xã đã chỉ đạo các phòng , ban chuyên môn trực thuộc triển 

khai, phổ biến chính sách đến cá c hộ chăn nuôi và xây dựng kế hoạch thực hiện 
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chính sách tại địa phương. 

* Kết quả thực hiện chính sách 

Trên cơ sở nhu cầu hỗ trợ các địa phương đăng ký , Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã tổng hợp, cân đối nhu cầu hỗ trợ năm 2017 là 19.718.475.000đ (Mười 

chín tỷ , bảy trăm mười tám triệu bốn trăm bảy mươi lăm ngàn đồng chẵn ). 

Ngày 07/03/2017, Sở Tài chính đã ban hành công văn số 465/STC-TCDN về 

việc kinh phí hỗ trợ chăn nuôi năm 2017 trình UBND tỉnh, trình Bộ Tài chính hỗ 

trợ kinh phí thực hiện . Ngày 13/03/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 

914/UBND-TM về việc thực hiện chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ theo QĐ 

số 50/2014/QĐ-TTg trình Bộ Tài chính , Bộ Nông nghiệp và PTNT hỗ tr ợ kinh 

phí thực hiện chính sách. 

Ngày 04/04/2017, Bộ Tài chính ban hành văn bản số 4488/BTC-NSNN 

về việc kinh phí thực hiện Quyết định 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của 

Thủ tướng chính phủ ; qua đó Bộ Tài chính cho tỉnh Quảng  Trị tạm ứng số tiền 

6.900.000.000 đồng (sáu tỷ chín trăm triệu đồng ) tương ứng 70% tổng ngân 

sách trung ương hỗ trợ của 50% kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ ). Sau khi 

được Trung ương tạm ứng 6,9 tỷ, UBND tỉnh đã có Quyết đ ịnh số 885/QĐ-

UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí cho các địa 

phương; trên cơ sở kinh phí được tạm ứng , các địa phương đã xây dựng kế 

hoạch phân bổ số lượng , hạng mục hỗ trợ cho các xã phường , thị trấn. Theo báo 

cáo của các huyện , thành phố , thị xã tính đến 15/10/2017 số lượng hạng mục 

thực hiện hỗ trợ toàn tỉnh như sau: 

- Hỗ trợ tinh phối giống nhân tạo cho lợn nái: 508 liều. 

- Hỗ trợ trâu đực giống: 11 con. 

- Hỗ trợ bò đực giống: 49 con. 

- Hỗ trợ công trình khí sinh học Biogas: 137 công trình. 

- Hỗ trợ đệm lót sinh học: 2 mô hình. 

- Tổng kinh phí hỗ trợ tương ứng (tính đến 15/10/2017): 1.381.002.000 

đồng.  

7.2. Tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP 

Thực hiện tuyên truyền, quán triệt đến Đảng viên, cán bộ - công chức, viên 

chức thuộc cơ quan, đơn vị mình về nội dung  các hoạt động xúc tiến, hỗ trợ các 

doanh nghiệp. Chủ động lồng ghép các chương trình , kế hoạch , chính sách do 

đơn vị thực hiện gắn liền với hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức sản xuất , kinh 

doanh. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng các đề án, chính sách nhằm thu hút, tạo 

điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực chăn nuôi như: Quyết định 

3158/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quy 

hoạch lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, định 

hướng đến năm 2040; Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2025, định hướng năm 

2030.  

- Năm 2018, thực hiện hỗ trợ 01 Dự án “Liên kết phát triển chăn nuôi lợn 
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an toàn theo tiêu chuẩn VietGap”, tổng kinh phí hỗ trợ 300 triệu đồng (các hạng 

mục hỗ trợ chủ yếu gồm giống lợn, thức ăn chăn nuôi, tập huấn chăn nuôi liên 

kết và VietGap). Kết quả đã hỗ trợ HTX Đoàn Kết – Cam Nghĩa – Cam Lộ tổ 

chức sản xuất chăn nuôi lợn theo chuỗi liên kết, áp dụng quy trình nuôi lợn theo 

tiêu chuẩn VietGap và đã được cấp giấy chứng nhận VietGap;  

- Năm 2019, thực hiện hỗ trợ Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tổng hợp 

Phước Trình lập, triển khai, thực hiện dự án liên kết phát triển chăn nuôi lợn an 

toàn sinh học với tổng kinh phí 300 triệu đồng và đạt kết quả tốt trong điều kiện 

bệnh dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp. 

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực Chăn nuôi 

và Thú y, Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định nhanh và hiệu quả các dự án của 

các doanh nghiệp để được cấp giấy chứng nhận đầu tư. 

* Các cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông 

nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. 

- Quyết định 3158/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về việc Quy hoạch lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Quảng Trị đến năm 

2030, định hướng đến năm 2040;  

- Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực 

có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 – 2020, định 

hướng đến năm 2025; 

 - Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và 

nông nghiệp hữu cơ; khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2025, định hướng năm 2030 

8. Kiến nghị và đề xuất. 

- Trung ương có chính sách hỗ trợ tái đàn, tăng đàn lợn khôi phục sản xuất 

chăn nuôi; 

- Có chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh Dịch 

tả lợn Châu Phi của năm 2020 và các năm tiếp theo. 

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị kính báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- UBND tỉnh (báo cáo) ; 

- GĐ Sở (B/c); 

- Các PGĐ Sở; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y ; 

- Lưu: VT, HSCV, KHTC. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Huân 

 


		2020-08-06T16:41:30+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Văn Huân<nguyenvanhuan@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-08-06T17:17:26+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




