
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN 

 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-KTTH   Ninh Thuận, ngày            tháng 12 năm 2021 

V/v tăng cường quản lý, bình 

ổn thị trường nhằm đảm bảo 

quyền lợi của người chăn 

nuôi và tiêu dùng, ổn định 

sản xuất trên địa bàn tỉnh. 

  

 

 

Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

- Sở Công thương;  

- Sở Giao thông vận tải;  

- Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; 

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Ninh Thuận; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.  

 

Thực hiện Thông báo số 279/TB-VPCP ngày 25/10/2021 của Văn phòng 

Chính về Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp Đánh giá thực 

trạng chăn nuôi, tiêu thụ thịt lợn và giải pháp tăng cường quản lý, bình ổn thị 

trường nhằm đảm bảo quyền lợi của người chăn nuôi và tiêu dùng, ổn định sản 

xuất (gửi kèm), 

Để tăng cường công tác quản lý, bình ổn thị trường nhằm đảm bảo quyền lợi 

của người chăn nuôi và tiêu dùng, ổn định sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan 

triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp sau như sau:  

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, tổng 

hợp số lợn hiện nay còn tồn đọng và khả năng cung ứng trong tỉnh từ nay đến 

cuối năm 2021 và Tết Nguyên đán 2022 để từ đó có căn cứ triển khai các biện 

pháp thích hợp đảm bảo tiêu thụ hiệu quả lượng thịt lợn trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp Sở Công thương và các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm soát 

lưu thông, hạ giá thành, chi phí khâu trung gian, nhất là đối với các sản phẩm thịt 

lợn; thúc đẩy mở cửa thị trường các sản phẩm chăn nuôi. Đồng thời, tăng cường 

quản lý giá bán các sản phẩm đầu vào của ngành, nhất là thức ăn chăn nuôi, thuốc 

thú y; xây dựng kế hoạch tái đàn, chăn nuôi theo tín hiệu thị trường đặc biệt cho 

dịp cuối năm 2021 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.  

- Phối hợp với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương làm việc cụ 

thể với các doanh nghiệp chế biến, các hộ tiêu thụ lớn, các doanh nghiệp có năng 
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lực dự trữ, chế biến để đẩy mạnh tiêu thụ, sử dụng sản phẩm thịt trên địa bàn tỉnh 

nhằm chia sẻ bớt khó khăn với người chăn nuôi. 

- Khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển chăn nuôi an toàn, hiệu quả, có 

giá trị kinh tế cao đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; đồng thời, tham 

mưu xây dựng chiến lược, kế hoạch xây dựng ngành chăn nuôi theo hướng: Tăng 

mạnh đàn vật nuôi trong thời gian tới nhưng đảm bảo cân bằng cung cầu, đảm 

bảo giá cả ở mức hợp lý nhưng không tạo ra dư thừa, thiệt hại cho người chăn 

nuôi. 

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y: 

+ Phối hợp với các phòng chuyên môn của Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố tổ chức giám sát, phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo và xử lý triệt để các 

ổ dịch mới phát sinh, nhất là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; hướng dẫn hộ, trang trại 

chăn nuôi lợn áp dụng các biện pháp chủ động phòng dịch cho lợn; tổ chức tổng 

vệ sinh, khử trùng, tiêu độc, chăn nuôi an toàn sinh học. Hỗ trợ các địa phương 

xây dựng kế hoạch ứng phó dịch tả lợn Châu Phi khi có dịch bệnh xảy ra. 

+ Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật và các 

sản phẩm của chúng; kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm soát giết mổ trên địa bàn; phát 

hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vận chuyển, tập kết, buôn bán động vật, sản 

phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa qua kiểm dịch thú y. 

+ Thường xuyên thông tin kịp thời giá cả thị trường thị trường đến hộ chăn 

nuôi biết có kế hoạch sản xuất; khuyến cáo các hộ chăn nuôi lợn luôn chủ động 

nắm bắt tình hình thị trường để có kế hoạch sản xuất phù hợp, nhằm để bình ổn 

giá thị trường thịt heo, hạn chế thua lỗ. 

+ Rà soát các cơ sở, trang trại chăn nuôi lợn đảm bảo an toàn thực phẩm giới 

thiệu kết nối các điểm tiêu thụ nông sản an toàn thông qua việc cung cấp thông 

tin, đến các hộ kinh doanh, doanh nghiệp thu mua, tiêu thụ nguồn hàng thịt lợn.  

+ Tiếp tục hỗ trợ Công ty Cổ phần chăn nuôi CP chi nhánh tại Ninh Thuận 

và Công ty TNHH CJ điều tiết số lượng lợn xuất chuồng bảo đảm nguồn cung 

hợp lý trên địa bàn; đồng thời, tiếp tục duy trì và mở rộng các chuỗi cửa hàng bán 

thịt lợn sạch của Công ty trên địa bàn tỉnh, nhằm tăng tính cạnh tranh, đảm bảo 

bình ổn giá cho người tiêu dùng. 

2. Sở Công thương: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai có hiệu quả 

Kế hoạch số 6012/KH-UBND ngày 03/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về bình 

ổn thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch 

6577/KH-UBND ngày 03/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về khôi phục chuỗi 

cung ứng xuất khẩu và đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu nông, thủy sản sau COVID-

19 trên địa bàn tỉnh. 

- Cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Công 

Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đảm bảo kết nối lại các chuỗi 

cung ứng và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi theo nguyên tắc “mở đến đâu chuỗi nối 
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lại tới đó”. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi sát 
diễn biến cung cầu, giá cả thị trường thực phẩm; chủ động tiếp tục tháo gỡ khó 

khăn cho sản xuất chăn nuôi, giết mổ động vật, chế biến, lưu thông và tiêu thụ, có 

phương án bình ổn giá cả thị trường, nhất là dịp cuối năm 2021 và dịp tết Nguyên 

đán Nhâm Dần 2022. 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn triển khai 

mở lại chợ truyền thống, chợ đầu mối khi bảo đảm an toàn dịch bệnh Covid-19 

để kịp thời tổ chức tiêu thụ đồng bộ, có hiệu quả chuỗi cung ứng thịt.   

- Phối hợp với địa phương và các sở, ngành liên quan để xây dựng kế hoạch 

và triển khai hoạt động bình ổn giá đối với các sản phẩm chăn nuôi. 

- Hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sản phẩm chăn nuôi 

tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, hỗ trợ đẩy 

mạnh tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi tại thị trường trong nước và xuất khẩu. 

3. Sở Giao thông vận tải: Chủ trì, nắm rõ thêm tình hình hệ thống lưu 

thông, vận tải, tránh tình gây khó khăn cho bà con trong tiếp cận thị trường 

(phương tiện chuyên chở khó đến với bà con) đảm bảo vận chuyển hàng hóa kịp 

thời cho nông dân, doanh nghiệp; chủ động hướng dẫn, thông báo kịp thời các 

quy định thuộc lĩnh vực ngành quản lý và tham mưu các chính sách hỗ trợ chủ 

xe, lái xe để giảm chi phí vận chuyển, tiêu thụ nông sản và lưu thông vật tư đầu 

vào trong chăn nuôi, các loại thuốc, vắc xin thú y 

4. Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (Cục Quản lý thị trường): Tăng 

cường công tác quản lý thị trường, kiểm tra, giám sát thị trường trong đó có mặt 

hàng thịt lợn, nhằm ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh thịt lợn không rõ 

nguồn gốc, xử lý và giám sát chặt chẽ việc đầu cơ, trục lợi khi giá lợn hơi đã 

giảm sâu nhưng giá bán lẻ còn quá cao. 

5. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Ninh Thuận: Tiếp tục đẩy mạnh các 

giải pháp tháo gỡ khó khăn thông qua việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên 

nhóm nợ, miễn, giảm, hạ lãi suất cho vay; tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận 

vốn tín dụng cho các doanh nghiệp chế biến giết mổ chăn nuôi. 

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

- Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, 

tổng hợp tình hình chăn nuôi lợn của nông hộ, trang trại tại địa phương; chủ động 

xây dựng kế hoạch sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, không để đứt gẫy chuỗi 

sản xuất, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân và thúc đẩy tăng trưởng. 

- Tăng cường công tác giám sát tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là 

bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn, có biện pháp phòng chống, xử lý kịp thời, 

không để lây ra diện rộng. 

- Tăng cường quản lý kiểm tra kiểm soát giết mổ; việc vận chuyển, buôn 

bán động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, đặc biệt trong các tháng cuối năm nhằm đảm bảo nguồn thực 
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phẩm an toàn thực phẩm và ổn định thị trường. 

- Theo dõi, cập nhật thông tin thị trường nông sản (thịt lợn) trên các kênh 

thông tin, khuyến cáo các hộ cơ sở sản xuất chăn nuôi lợn có phương án sản xuất 

cho phù hợp, đảm bảo phòng, chống dịch an toàn và và đáp ứng nguồn cung cho 

thị trường; ưu tiên hỗ trợ phát triển chuỗi ngành hàng nông lâm thủy sản, các 

chính sách khuyến khích đầu tư vào chế biến, bảo quản gắn với thị trường tiêu 

thụ sản phẩm. 

- Chủ động, phối hợp với Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn liên hệ kết nối cung cầu với các đơn vị kinh doanh, thu mua thịt lợn 

trong nước và xuất khẩu, các doanh nghiệp chế biến nông sản thực phẩm để liên 

kết, ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm, đảm bảo kết nối lại các chuỗi cung ứng và 

tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi.  

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nội chỉ đạo trên. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các Sở, ngành, địa 

phương và đơn vị liên quan kịp thời phản ánh, đề xuất gửi Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét giải quyết./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT. UBND tỉnh;  

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- VPUB: LĐ, KTTH;   

- Lưu: VT.     HC 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 
Lê Huyền 
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