
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /BNN-CN Hà Nội, ngày         tháng        năm  

V/v báo cáo phát triển chăn nuôi  

Kính gửi: Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương 

Thực hiện Nghị quyết số 91/NQ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ tại Phiên 

họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2020, để "Chủ động ứng phó với thiên tai, 

dịch bệnh và tổ chức tốt phát triển sản xuất nông nghiệp", Bộ Nông nghiệp và 

PTNT đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

chỉ đạo các ban, ngành và chính quyền các cấp báo cáo các nội dung sau: 

- Tình hình chăn nuôi 2019, 6 tháng đầu năm 2020 (Quý I, Quý II), kế hoạch 

6 tháng cuối năm 2020; sản lượng thịt hơi xuất chuồng (lợn, gia cầm, gia súc ăn 

cỏ…), trứng gia cầm, sản lượng sữa; 

- Cơ cấu đàn lợn tại thời điểm 01/01/2019; 01/01/2020; 01/4/2020 và 

01/7/2020: tổng đàn; đàn nái (trong đó có đàn nái cụ kỵ, ông bà; nái bố mẹ); lợn 

hậu bị; đàn lợn đực (đực khai thác tinh, đực phối trực tiếp); đàn lợn thịt (lợn ngoại, 

lợn nội, lợn lai); lợn con theo mẹ; 

- Tình hình tái đàn và tăng đàn lợn (tái đàn lợn nái, tái đàn lợn thịt); những 

khó khăn, bất cập trong công tác tái đàn, khôi phục sản xuất; 

- Chính sách tái đàn, tăng đàn lợn; 

- Chăn nuôi lợn, gà, vịt: Số lượng cơ sở sản xuất giống, tổng số trang trại 

lớn, tổng số trang trại vừa, tổng số trang trại nhỏ, số cơ sở chăn nuôi nông hộ trong 

đó số lượng cơ sở áp dụng VietGAHP; an toàn sinh học; an toàn dịch bệnh;  

- Những sáng kiến, bài học kinh nghiệm về tái đàn, tăng đàn; 

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

57/2018/NĐ-CP tại địa phương; 

- Kiến nghị và đề xuất. 

(Báo cáo bao gồm cả thông tin của các doanh nghiệp chăn nuôi trong nước 

và nước ngoài trên địa bàn tỉnh). 

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương kịp thời chỉ đạo thực hiện các nội dung nêu trên, gửi 

báo cáo về Bộ trước ngày 05/8/2020 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, 

theo địa chỉ Cục Chăn nuôi, số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội; địa chỉ thư điện tử: 

phonggsn.cn@gmail.com; điện thoại liên hệ: 0983751011./. 
 

       

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, CN. 

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG  

 

 

 

 

Phùng Đức Tiến 
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