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quan đến ngành hàng thịt lợn.

Kính gửi: Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa nhận được công văn số 764/CT-HCT
ngày 10/9/2020 của Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng về việc hỗ trợ cung
cấp thông tin liên quan đến ngành hàng thịt lợn.
Sở Nông nghiệp và PTNT cung cấp các thông tin ngành hàng thịt lợn, cụ
thể như sau:
1. Số liệu thống kê về số hộ chăn nuôi lợn tại địa phương trong năm
2018, 2019, và 06 tháng đầu năm 2020
- Năm 2018: Tổng số đơn vị chăn nuôi trên địa bàn tỉnh là 194.298 đơn vị,
trong đó quy mô trang trại ( >1000 con) là 141 đơn vị, từ 300 – 999 con là 301,
quy mô chăn nuôi từ 30 - 99 con là 2.294, số Doanh nghiệp chăn nuôi, HTX là 14.
Trên địa bàn tỉnh có 109 trang trại liên kết nuôi gia công cho các Công ty chăn
nuôi lớn như C.P, CJ...
- Năm 2019: Tổng số đơn vị chăn nuôi trên địa bàn tỉnh là 176.036 đơn vị,
trong đó quy mô trang trại ( >1000 con) là 182 đơn vị, từ 300 – 999 con là 343,
quy mô chăn nuôi từ 30 -99 con là 2.637, số Doanh nghiệp chăn nuôi, HTX là 14.
Trên địa bàn tỉnh có 121 trang trại liên kết nuôi gia công cho các Công ty chăn
nuôi lớn như C.P, CJ, Newhop, Japfa, Thái Dương...
- Năm 2020: Tổng số đơn vị chăn nuôi trên địa bàn tỉnh là 130.634 đơn vị,
trong đó quy mô trang trại ( >1000 con) là 153 đơn vị, từ 300 – 999 con là 246,
quy mô chăn nuôi từ 30 -99 con là 1.609, số Doanh nghiệp chăn nuôi, HTX là 14.
Trên địa bàn tỉnh có 129 trang trại liên kết nuôi gia công cho các Công ty chăn
nuôi lớn như C.P, CJ...
- Danh sách các trang trại chăn nuôi lớn của tỉnh Thanh hóa.
(có phụ lục kèm theo)
2. Số liệu thống kê về tổng số lượng đầu con, lợn hơi xuất chuồng và
tổng khối lượng thịt hơi xuất chuồng, đàn lợn nái, lợn giống
- Năm 2018: Tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh là1.052.320 con (trong đó lợn
nái, đực giống là 98.250 con, lợn thịt (>15kg) 715.539 con, còn lại là lợn con theo
mẹ); lợn hơi xuất chuồng là 1.620.250 con, sản lượng lợn hơi xuất chuồng là
137.808 tấn. Năm 2018 trên địa bàn toàn tỉnh có 2.300 lợn nái cấp cụ kỵ, ông bà.
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- Năm 2019: Thời điểm trước khi xảy ra bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Tổng
đàn lợn của tỉnh Thanh Hóa là 1.200.103 con; trong đó đàn lợn nái, đực giống (bố
mẹ) là 160.148 con; số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ là 194.581 hộ; trang trại, gia trại là 724
trang trại. Tính đến 31/12/2018 Tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh là: 955.383con (
trong đó lợn nái, đực giống là 96.250 con, lợn thịt (>15kg) 659.133 con, còn lại là
lợn con theo mẹ); lợn hơi xuất chuồng 1.785.000 con sản lượng lợn hơi xuất
chuồng là 142.800 tấn. Năm 2019 trên địa bàn toàn tỉnh có 2.350 lợn giống cấp cụ
kỵ, ông bà.
- Năm 2020: tính đến hết tháng 6 Tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh là:
1.147.000 con ( trong đó lợn nái, đực giống là 115.000 con, lợn thịt (>25kg)
830.540 con, còn lại là lợn con theo mẹ); lợn hơi xuất chuồng 854.300con, sản
lượng lợn hơi xuất chuồng là 75.650 tấn. Năm 2020 tính đến hết tháng 6 trên địa
bàn toàn tỉnh có 5.600 lợn nái cấp cụ kỵ, ông bà.
3. Số liệu thống kê về giá bán và mức tăng giá của lợn giống, lợn hơi
năm 2018, 2019, 06 tháng đầu năm 2020.
- Năm 2018: Mức giá lợn hơi trên địa bàn tỉnh có sự giao động trong
khoảng giá từ 35.000 đồng đến 42.000 đồng/ kg lợn hơi; giá lợn giống giao động ở
mức 1.100.000 - 1.500.000 đồng/ con (đối với lợn ngoại)
- Năm 2019: Mức giá lợn hơi trên địa bàn tỉnh có sự giao động lớn trong
khoảng giá từ 25.000 đồng đến 80.000 đồng/ kg lợn hơi (do tác động của bệnh
Dịch tả lợn Châu Phi, thời điểm từ tháng 3 đến tháng 6 giá lợn giảm sâu xuống
mức 25.000 -30.000/ kg thịt hơi, đến giai đoạn tháng 6 đến tháng10 có sự biến đổi
giá mạnh từ 45.000 đến 55.000/kg thịt hơi, giai đoạn tháng 11 -12 giá lợn lên cao
đạt 80.000 đồng/kg thịt hơi; giá lợn giống (đối với lợn ngoại) giao động ở mức
500.000 - 900.000 đồng/ con trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 6, tăng lên mức
1.200.000 -1.600.000/ con ở giai đoạn tháng 7 đến tháng 10, tăng cao lên
2.450.000/ con ở giai đoạn tháng 11-tháng 12.
- Năm 2020: Mức giá thịt lợn lên cao đỉnh điểm, từ đầu năm đến nay giá thịt
lợn giao động ở mức từ 85.000 đồng đến 100.000 đồng/ kg thịt hơi, trong tháng 8 tháng 9 giá thịt lợn hơi có xu hướng tăng giảm không ổn định,giao động ở mức
72.000 đồng đến 85.000 đồng/ kg thịt hơi, hiện nay giá thịt lợn đang ở mức 75.000
đồng đến 80.000 đồng/kg thịt hơi.
4. Thôn tin về tình hình dịch bệnh tại địa phương
a) Tình hình dịch bệnh
Từ ngày 23/02/2019, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện đầu tiên tại x
ịnh ong, huyện Yên ịnh; t nh đến ngày 13/2/2020, dịch bệnh đ xảy ra tại
25.633 hộ của 2.234 thôn, 457 x của 27 huyện, thị x , thành phố; buộc phải tiêu
hủy 214.204 con lợn, trọng lượng 14.390.219,8 kg; trong đó có 161 trang trại bị
dịch bệnh, tiêu hủy 37.474 con, trọng lượng 2.779.796 kg; đặc biệt là buộc phải
tiêu hủy 39.028 con lợn bố mẹ (nái, đực giống).
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Ngay sau khi dịch bệnh b t đầu xuất hiện Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa
đ l nh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp
để ngăn chặn, khống chế, dập dịch.
ến ngày 13/03/2020 tỉnh Thanh Hóa đ công bố hết bệnh Dịch tả lợn Châu
Phi trên địa bàn toàn tỉnh, các hoạt động chăn nuôi được trở lại bình thường, đặc
biệt là công tác tái đàn, tăng đàn để khôi phục đàn lợn sau dịch được đẩy mạnh.
b) Kinh phí hỗ trợ thiệt hại
Công tác hỗ trợ các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh DT CP để khôi phục
sản xuất được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liêt, đến ngày 06/02/2020 đ
thực hiện 07 đợt hỗ trợ được 487.444 triệu đồng. Trong đó:
- Nguồn ngân sách tỉnh là: 143.543 triệu đồng.
- Ngân sách Trung ương là: 334.934 triệu đồng, trong đó:
+ Ngân sách Trung ương đ cấp cho tỉnh: 161.900 triệu đồng;
+ Kinh ph ngân sách Trung ương cần bổ sung là: 182.001 triệu đồng.
- Tuy nhiên, toàn bộ kinh ph hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi do bệnh
Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh đ được ứng từ nguồn kinh ph dự phòng và
kinh ph dự trữ tài ch nh của tỉnh chi trả kịp thời cho người chăn nuôi để khôi phục
sản xuất.
5. Công tác tái đàn, phục hồi sản xuất sau Dịch tả lợn Châu Phi
a)Công tác chỉ đạo triển khai tái đàn lợn
ể thực hiện công tác tái đàn, khôi phục và tăng đàn lợn của tỉnh sau dịch
bệnh DT CP, ngay từ khi đang xảy ra dịch bệnh UBND tỉnh đ đặc biệt quan tâm
đến công tác tái đàn lợn đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, đảm bảo
phát triển chăn nuôi bền vững. Sở Nông nghiệp và PTNT đ tham mưu kịp thời
cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, các cấp thực
hiện công tác tái đàn, tăng đàn, đặc biệt là Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày
04/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát tái
đàn lợn để phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh; đồng thời áp
dụng đồng bộ các cơ chế, ch nh sách của tỉnh để thúc đẩy mạnh công tác tái đàn,
cụ thể:
- Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 20/4/2015 của BCH ảng bộ tỉnh về Tái
cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 theo hướng
nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền
vững; Quyết định số 287/Q -TU ngày 27/5/2016 của BCH ảng bộ tỉnh về
Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 2020 và đặc biệt là Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/01/2019 của Ban chấp hành
ảng bộ tỉnh về t ch tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn,
công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
- Ch nh sách khuyến kh ch t ch tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất
nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
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đến năm 2025 theo Nghị quyết số 192/2019/NQ-H ND ngày 16/10/2019; Nghị
quyết số 81/2017/NQ-H ND ngày 07/12/2017 về việc ban hành ch nh sách
khuyến kh ch phát triển khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phá trong phát
triển kinh tế - x hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020.
- Ch nh sách thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Quyết định số
5643/2015/Q -UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh; ch nh sách hỗ trợ sản
xuất giống cây trồng vật nuôi trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 5637/2015/Q UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 1229/Q UBND ngày 08/4/2019 về danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực Thanh Hóa,
giai đoạn 2019 - 2024, làm cơ sở để các doanh nghiệp được hỗ trợ ch nh sách; Các
ch nh sách xây dựng nông thôn mới...
- ặc biệt là ch nh sách hỗ trợ bảo vệ đàn giống gốc lợn ông bà trên địa bàn
tỉnh Thanh Hóa: Năm 2019 đ hỗ trợ theo Quyết định 793/Q -TTg ngày
27/6/2019 đ cấp 884.000.000 đồng để hỗ trợ cho các trang trại chăn nuôi duy trì
giống gốc 500.000 đồng/con được 1.726 con; trong năm 2020 tỉnh Thanh Hóa đ
phê duyệt cấp 1.200.000.000 đồng theo Quyết định số 5637/2015/Q -UBND
ngày 31/12/2015 để tiếp tục hỗ trợ đàn lợn giống ông bà sản xuất cung ứng lợn
giống hậu bị bố mẹ đảm bảo chất lượng trên địa bàn tỉnh.
- Sở Nông nghiệp và PTNT đ ban hành các văn bản để phối hợp, hướng
dẫn UBND các huyện tổ chức thực hiện các biện pháp chăn nuôi ATSH, công tác
tái đàn lợn như: Công văn số 2482/SNN&PTNT-TY ngày 03/7/2019 về việc
hướng dẫn kiểm soát vận chuyển lợn để nuôi làm giống, nuôi thương phẩm trong
và ngoài vùng có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Công văn số 3734/SNN&PTNT-CN
ngày 27/9/19 về việc hướng dẫn các điều kiện tái đàn, tiếp tục phát triển chăn nuôi
lợn; Công văn số 3727/SNN&PTNT-CN ngày 27/9/2019 về việc hướng dẫn Chăn
nuôi lợn ATSH để phòng chống bệnh DT CP; Công văn số 308/SNN&PTNTCNTY ngày 6/2/2020 về việc tập trung chỉ đạo thực hiện chăn nuôi an toàn sinh
học, kiểm soát tái đàn lợn; Công văn số 1038/SNN&PTNT-CNTY ngày 25/3/2020
về việc tổ chức hướng dẫn tái đàn, tăng đàn lợn bảo đảm an toàn sinh học.
b) Kết quả công tác tái đàn lợn 06 tháng đầu năm 2020
Ngay từ khi đang xảy ra dịch bệnh dịch tả lợn Châu phi, Tỉnh ủy, UBND
tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đ có đặc biệt quan tâm đến vấn đề phải giữ
bằng được đàn lợn trong hệ thống trang trại, đàn giống, đặc biệt là có cơ chế hỗ trợ
giữ an toàn dịch bệnh và duy trì bằng được đàn lợn ông bà, cụ kỵ để sau khi kết
thúc dịch bệnh sẽ có điều kiện khôi phục lại đàn lợn một cách nhanh nhất. Ch nh
vì vậy, công tác tái, khôi phục đàn lợn của tỉnh cũng thuận lợi và triển khai nhanh;
Tổng đàn lợn được tái đàn, tăng đàn trong quý I năm 2020 toàn tỉnh tăng thêm
được 191.685 con. Trong đó:
- Tổng số lợn nái được tái, tăng đàn là 22.292 con (đặc biệt có 1.208 con
ông bà được nhập từ Canada của Công ty Newhope); lợn thịt tái đàn là 169.393
con. Nguồn gốc nhập từ tỉnh ngoài vào là 53.920 con, còn lại là lợn giống có trên
địa bàn tỉnh.
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- Số cơ sở nuôi lợn đ bị dịch tái đàn lợn lại là: 3.585 cơ sở với tổng đàn tái
đàn là 86.845 con; các doanh nghiệp, trang trại quy mô lớn tái đàn, tăng đàn được
104.840 con.
- Số Doanh nghiệp, trang trại quy mô lớn đầu tư vào chăn nuôi lợn mở mới
đi vào hoạt động nuôi lợn là 08 Doanh nghiệp, trang trại, với tổng quy mô 56.600
con; trong đó 50.000 con lợn thịt, 6.600 nái.
- Trong 06 tháng đầu năm 2020, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư
cho 04 Doanh nghiệp chăn nuôi đầu tư dự án chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh
Thanh Hóa với quy mô đàn 244.700 con, có 7.600 con nái, đặc biệt là có Tập đoàn
DABACO với quy mô đăng ký là 156.700 con lợn thịt, 5.600 nái.
- Số cơ sở chăn nuôi lợn đ bị dịch chuyển đổi sang chăn nuôi vật nuôi khác
là: 2.162 cơ sở với đàn gia cầm là 437.867 con, 189 trâu bò, 1462 con dê và 2500
con thỏ.
c) Những khó khăn, bất cập trong công tác tái đàn
- Khó khăn lớn nhất cản trở việc tái đàn, tăng đàn khôi phục sản xuất là việc
nguồn cung cấp con giống đảm bảo chất lượng, an toàn dịch bệnh; do ảnh hưởng
của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi số lượng đàn nái sinh sản giảm mạnh dẫn đến
nguồn cung cấp lợn con rất khan hiếm; qua 01 năm dịch bệnh DT CP bùng phát
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa số lượng nái, đực giống bị bệnh buộc phải tiêu hủy là
39.028 con, nhưng những con nái cùng chuồng, cùng khu vực có dịch cũng bị phá
đàn, đàn nái, đực giống giảm so với trước dịch tới 70.000 con phải mất thời gian
rất lâu mới khôi phục được.
- Cơ cấu chăn nuôi lợn của tỉnh tuy có số lượng lớn nhưng tỷ lệ chăn nuôi ở
nông hộ, áp dụng chăn nuôi an toàn còn hạn chế, kỹ thuật chăn nuôi và vốn đầu tư
cũng khó khăn nên công tác tái đàn, tăng đàn còn gặp khó khăn, chủ yếu tại các
Doanh nghiệp, trang trại.
- Tâm lý lo sợ dịch bệnh tái diễn nên một số chủ trang trại, doanh nghiệp
còn cân nh c chưa mạnh dạn đầu tư. Tình hình dịch bệnh trên đàn lợn trên địa bàn
cũng mới chỉ khống chế hoàn toàn từ ngày 13/3/2020, nên việc tái đàn lợn vẫn cần
thận trọng, phải đảm bảo đầy đủ các biện pháp an toàn dịch bệnh.
d) Bài học kinh nghiệm
- Bài học kinh nghiệm lớn nhất để công tác tái đàn, khôi phục đàn lợn sau
dịch nhanh đó là tự chủ được con giống. Muốn vậy, ngay từ khi tỉnh Thanh Hóa
đang bị dịch bùng phát mạnh nhất, tỉnh đ có các giải pháp, ch nh sách cụ thể để
bảo vệ, duy trì đàn lợn ông bà, bố mẹ, Với quan điểm “phải giữ bằng được không
để dịch bệnh xâm nhập vào trang trại, vào cơ sở giống và đặc biệt duy trì được đàn
lợn ông bà, cụ kỵ của tỉnh; vì nếu mất trang trại, mất cơ sở giống là mất đàn lợn
của tỉnh”. Công tác này phải triển khai ngay từ khi mới b t đầu có dịch, chứ không
phải chờ đến lúc công bố hết dịch mới triển khai.
- Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp ngăn chặn, khống chế dịch
bệnh hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra, từ đó tạo môi trường an
toàn cho người chăn nuôi đầu tư tái sản xuất; chủ động phát hiện, xử lý các trường
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hợp lợn không rõ nguồn gốc, không được kiểm dịch từ các tỉnh bị dịch vào địa bàn
tỉnh (tỉnh Thanh Hóa đ duy trì 02 trạm và 05 chốt kiểm soát liên ngành hoạt động
liên tục trong 13 tháng từ ngày 01/3/2019-31/3/2020).
- Tăng cường chú trọng công tác hướng dẫn kỹ thuật cho các cơ sở chăn
nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; tăng cường công tác kiểm
tra, giám sát các cơ sở chăn nuôi, nhất là công tác tái đàn, tăng đàn; kiên quyết
không thực hiện tái đàn, tăng đàn đối với các cơ sở chăn nuôi không đủ các điều
kiện chăn nuôi an toàn sinh học, vì nếu tái đàn phát sinh dịch bệnh, dịch chồng
dịch làm người chăn nuôi không dám tái đàn thậm ch bỏ nghề chăn nuôi; đối với
các hộ chăn nuôi lợn đ bị dịch không đủ điều kiện để tái đàn khuyến kh ch
chuyển đổi vật nuôi cho phù hợp với điều kiện thực tế; để chủ động trong công tác
phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ đàn lợn trên địa bàn, tỉnh Thanh Hóa đ đẩy mạnh
công tác xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh, kết quả trong năm 2019 đ có 35 cơ sở
chăn nuôi lợn được công nhận là cơ sở an toàn dịch bệnh là tỉnh đứng đầu khu vực
B c trung bộ trong xây dựng cơ sở ATDB.
- Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý con giống trên địa bàn; chỉ đạo
UBND cấp x tổ chức triển khai thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi lợn, trường
hợp đưa lợn mới mua vào chăn nuôi phải báo cáo, kê khai với UBND x ; chỉ đạo,
hướng dẫn các cơ sở sản xuất lợn giống tại địa phương tăng cường nhân giống,
cung ứng con giống có chất lượng, đảm bảo an toàn dịch bệnh cho người chăn
nuôi để thực hiện việc tái đàn, tăng đàn.
6. Các giải pháp trong thời gian tới
ể thực hiện hiệu quả công tác tái đàn, tăng đàn, khôi phục đàn lợn sau dịch
bệnh, nhằm phát triển sản xuất chăn nuôi lợn, cung cấp thực phẩm cho người dân
nhưng cũng phải kiểm soát bệnh DT CP, đảm bảo cho ngành chăn nuôi của tỉnh
phát triển bền vững, cần thực hiện tốt các giải pháp sau:
(1) Giải pháp về con giống
- Khuyến kh ch đầu tư sản xuất con giống, giới thiệu các cơ sở sản xuất con
giống có chất lượng, an toàn dịch bệnh, có giấy chứng nhận kiểm dịch cho các cơ
sở chăn nuôi. Hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi chọn mua con giống rõ nguồn gốc từ
các cơ sở sản xuất giống có uy t n, có chất lượng; được xét nghiệm âm t nh với
bệnh DT CP. Thực hiện việc kiểm dịch, lấy mẫu giám sát định kỳ; đồng thời,
thường xuyên kiểm tra chất lượng con giống, tinh lợn đực giống nhằm đảm bảo
các cơ sở cung cấp tinh lợn đực giống trên địa bàn tỉnh cung cấp nguồn tinh có
chất lượng cho người chăn nuôi.
- Tổ chức thống kê, rà soát lại đàn lợn giống, tập huấn các kỹ thuật chăn
nuôi heo giống, lồng ghép vào các chương trình tập huấn chung về chăn nuôi
ATSH, tiến hành kiểm tra định kỳ chất lượng con giống, khả năng sản xuất con
giống, khả năng cung cấp tinh lợn cho người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.
(2) Giải pháp về kêu gọi liên kết, gắn sản xuất với tiêu thụ
- Kêu gọi, hỗ trợ các công ty, doanh nghiệp thực hiện đầu tư trong lĩnh vực
sản xuất chăn nuôi lợn bằng cách liên kết, hợp tác đầu tư dưới hình thức cung cấp
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con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, v c-xin phòng chống dịch bệnh, trang
thiết bị phục vụ chăn nuôi...
- Kêu gọi, hỗ trợ các công ty, doanh nghiệp có đủ năng lực đầu tư vào các
lĩnh vực giết mổ, chế biến g n liên kết sản xuất với tiêu thụ, nhằm nâng cao giá trị
sản phẩm.
- Tổ chức hội thảo, tọa đàm kết nối cung cầu nhằm giới thiệu các công ty,
doanh nghiệp với các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn, các hợp tác x , tổ hợp tác chăn
nuôi trên địa bàn tỉnh liên kết sản xuất và tiêu thụ.
(3) Giải pháp hướng dẫn chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học
- Khuyến cáo người chăn nuôi không tái đàn lợn khi chưa công bố hết dịch
Dịch tả lợn Châu Phi và điều kiện chăn nuôi chưa đảm bảo theo yêu cầu chăn nuôi an
toàn sinh học (ATSH).
- Thực hiện tái đàn theo Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 04/11/2019 của Chủ
tịch UBND tỉnh về chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát tái đàn lợn để phòng,
chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh
- Tăng cường công tác tuyên truyền về chăn nuôi ATSH, tiếp tục tập huấn
cho người dân chăn nuôi lợn phương pháp chăn nuôi ATSH, thực hành chăn nuôi
tốt; xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh.
- ịnh kỳ tổ chức các đợt vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi
trên toàn tỉnh, các khu vực có nguy cơ cao mang t nh lây lan mầm bệnh như: các ổ
dịch cũ, các chợ, điểm buôn bán, giết mổ lợn và chế biến các sản phẩm từ thịt lợn.
- Hướng dẫn về phương pháp vệ sinh, tiêu độc, khử trùng thường kỳ đối với
các cơ sở, trại, chuồng nuôi vào các chương trình tập huấn cho người chăn nuôi,
cũng như đối với các phương tiện, dụng cụ sử dụng trong quá trình chăn nuôi, con
người ra vào khu vực chăn nuôi và các vấn đề vệ sinh phòng dịch;
- Phổ biến việc ứng dụng các tiến bộ về công nghệ chuồng trại, nuôi lợn
trang trại, áp dụng các quy trình chăm sóc nuôi dưỡng tiên tiến; chuyển giao quy
trình kỹ thuật về xây dựng các kiểu chuồng trại.
(4) Giải pháp về chính sách
- Tiếp tục triển khai thực hiện các ch nh sách khuyến kh ch, thúc đẩy phát
triển chăn nuôi bền vững theo quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh như ch nh sách
tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong đó có hỗ trợ hạ tầng khu trang trại chăn nuôi
tập trung quy mô lớn; ch nh sách hỗ trợ sản xuất giống cây trồng, vật nuôi trong
đó có hỗ trợ đàn lợn giống gốc, ông bà.
- Ban hành ch nh sách hỗ trợ di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực
không được phép chăn nuôi thuộc nội thành phố, thị x , thị trấn, khu dân cư tập
trung trên địa bàn tỉnh.
- Ban hành ch nh sách hỗ trợ tiêm phòng v c xin cho đàn gia súc, gia cầm
tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh. Nhằm chủ động ngăn chặn, từng
bước đẩy lùi và khống chế hiệu quả các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên gia súc,
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gia cầm, đảm bảo chăn nuôi phát triển bền vững; ban hành ch nh sách hỗ trợ đàn
lợn nái bố mẹ trên địa bàn tỉnh để khôi phục đàn lợn sau dịch bệnh.
- ề xuất Ch nh phủ ban hành các ch nh sách để hỗ trợ việc tái đàn, đồng
thời khuyến kh ch phát triển chăn nuôi quy mô lớn, tập trung đáp ứng đầy đủ
các yêu cầu về ATSH như: ch nh sách hỗ trợ vay vốn ưu đ i để mua con giống tốt
đáp ứng yêu cầu sản xuất (rõ nguồn gốc, chất lượng tốt, sạch bệnh...); ch nh sách
hỗ trợ đối với các hộ chăn nuôi ATSH, an toàn dịch bệnh...
(5) Giải pháp về xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung
- Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng chăn nuôi, g n liên kết sản xuất với
tiêu thụ bao gồm: hệ thống chăn nuôi công nghiệp hay bán công nghiệp g n với
xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung, quy mô lớn nhằm tạo thành chuỗi liên kết từ
sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng đảm bảo
an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường.
- Ban hành ch nh sách khuyến kh ch các tổ chức, cá nhân đầu tư cơ sở giết
mổ để đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. UBND huyện, thị x ,
thành phố chủ trì phối hợp với sở, ngành chuyên môn tổ chức thẩm định, đánh giá
dự án đầu tư cơ sở giết mổ và đề xuất hỗ trợ theo các chính sách hiện hành.
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa đề nghị Cục Cạnh tranh và bảo vệ
người tiêu dùng tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- ưu: VT, CNTY(2).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Viết Thái
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PHỤ LỤC: THÔNG TIN CÁC DOANH NGHIỆP CHĂN NUÔI TRONG NƯỚC
VÀ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Công văn số 3733 /SNN&PTNT-CNTY ngày 25 tháng 9 năm 2020

của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa)

TT

Tên cơ sở

Địa chỉ

1

Công ty TNHH hai
thành viên bò sữa
thống nhất Thanh
Hoá
Công ty TH
Truemilk

Khu 1, Thị trấn
Thống Nhất
huyện Yên
ịnh,
Yên Mỹ Nông
Cống
ồng ợi,
huyện Triệu
Sơn.
am Sơn, Minh
Tiến, Minh sơn,
Kiên Thọ-Ngọc
ặc và Xuân
Châu, Q PhúThọ Xuân
iên kết các cơ
sở chăn nuôi
trên địa bàn tỉnh
iên kết các cơ
sở chăn nuôi
trên địa bàn tỉnh
iên kết các cơ
sở chăn nuôi
trên địa bàn tỉnh

2
3

Công ty TNHH
Dream F Vina

4
Công ty TNHH
2TV F C am Sơn

5

6

7

8

9

10

11

Công ty cổ phần
chăn nuôi C.P việt
nam
Công ty TNHH
Jafaa comfeed Việt
Nam
Công ty cổ phần
chăn nuôi MaVin
Việt Nam
Công ty TNHH sản
xuất và chăn nuôi
Dũng Vinh.

ông Quang,
ông Sơn

Chủ cơ sở; Điện
thoại liên hệ
Phạm Thanh âm
0984.101.217

Bò Sữa

ặng Hồng Tính
0936580422

Bò thịt chất
lượng cao

Lê Văn Mẫn
0938802315

SX rau AT, rau
cao cấp, CN bò
thịt, lợn thịt

oàn Văn Thiệu
0983.278.414

ợn, Gà

Liên
kết

Phạm Thị Thanh
Bình
0913219469

ợn, Gà

Liên
kết

Nguyễn Văn Sỹ
0982.521.853

Chăn nuôi lợn

Nguyễn Văn Dũng
0982.366.232

Chăn nuôi tổng
hợp

Vương Huy Hùng
0912431155

Chăn nuôi lợn

Công ty CP ầu tư
và PT chăn nuôi
giống việt Nam
Công ty TNHH
Agri Phú Nguyễn

T Hợp Giang
Quảng Hợp
Hợp, Quảng
Xương
Thôn Ao, Xã
Cẩm Tâm, Cẩm
Thủy
X Tế ợi,
Nông Cống

Trần Văn Vương
0972.448.788

Chăn nuôi lợn

Nguyễn Hồng Vinh
0983.833.968

Công ty TNHH SX
va TM Mạnh Thiệp

Yên Bái, Tế ợi
Nông cống

Nguyễn Huy Mạnh
0911427678

Trang trại chăn
nuôi tổng hợp
TT chăn nuôi
lợn thương
phẩm kết hợp
nuôi trồng thủy
sản

Công ty CP Trung
Tuấn Phong

ồng Danh,
Cẩm Tú, Cẩm

Công ty TNHH
Chăn nuôi TTH

Ghi
chú

Bò Sữa

Thái Hương
1800545440

12

13

Sản phẩm sản
xuất, kinh
doanh

Lê Thành Chung
0914462777

Chăn nuôi lợn

10

14

Công ty TNHH
DPP

15

Công ty TNHH
MTV chăn nuôi
APPE

16

17

18

19

20
21

22

23

24

25

26

27

28

29

Công ty TNHH
MTV chăn nuôi
RTD
Công ty TNHH
MTV chăn nuôi
APPE AC
Công ty TNHH
MTV chăn nuôi
T.I.G.E.R
Công ty TNHH
Kinh doanh vật tư
tổng hợp Trường Sa
Công ty TNHH
New Hope Hà Nội
Công ty CP Xây
dựng Hạ tầng Ngọc
Sơn
Công ty CP Xây
dựng Hạ tầng Ngọc
Sơn
Công ty CP XD và
ầu tư PTNT Miền
tây

Thủy
ồng Mau nhì,
ịnh Hòa, Yên
ịnh.
xã Giao An và
xã Trí Nang,
huyện ang
Chánh
xã Giao An và
xã Trí Nang,
huyện ang
Chánh

Chăn nuôi lợn

Trần Văn Ch n

Chăn nuôi lợn

0987704377

Trần Văn Ch n
0987704377

Chăn nuôi lợn

xã Giao An,
Lang Chánh

Trần Văn Ch n

Giao An, Lang
Chánh

Trần Văn Ch n

Hoằng Th ng,
Hoằng Hóa

ê ăng Hoàng
0988790776

Chăn nuôi lợn

Thạch Tượng,
Thach Thành

Văn Sỹ Hào
0912.756.407

Chăn nuôi lợn

Thành Minh,
Thạch thành

Nguyễn Xuân Hòa
0913297659

Chăn nuôi lợn

Thành Minh,
Thạch thành

Nguyễn Xuân Hòa
0913297659

Chăn nuôi lợn

Xuân Phú, Thọ
xuân

Ninh Quang vinh
0918670586

Chăn nuôi, sản
xuất rau quả
sạch

ê Thị Phương
0975,791,963

Chăn nuôi lợn

Trịnh Thị Diệu Hằng
0974301888

Chăn nuôi lợn

Trần ức Hải
0946333668

Chăn nuôi lợn

Nguyễn Quốc Cường
0938802315

SX rau AT, rau
cao cấp, CN bò
thịt, lợn thịt
CLC

Quảng Trung,
Thạch Quảng
Thạch thành
Công ty TNHH
Thanh Tiến, x
Thương Mại Song
Thanh Xuân,
Dương
Như Xuân
Công ty TNHH đầu Ninh Dụ,
tư XD và NN
Quảng Ninh,
Phong Vân
Quảng Xương
am Sơn, Minh
Tiến, Minh sơn,
Công ty TNHH
Kiên Thọ-Ngọc
2TV F C am Sơn
ặc và Xuân
Châu, Q PhúThọ Xuân
T ồng Trình,
Công ty CP Lam
xuân hòa, Như
Sơn Như Xuân
Xuân
Công ty TNHH
T ồng Mưa,
ầu tư TT Ao Trời Xuân Khang,
Công ty TNHH
chăn nuôi Bình Sơn

ê ình Chuân
0913.557.198

0987704377

0987704377

ê Văn Tiến
0985.333.101
Võ Thị an
0913.092.936

Chăn nuôi lợn

Chăn nuôi lợn

Tổ hợp trang
trại CN công
nghiệp CNC
TT CN CNC
và trồng cây

11
Như thanh
àng Trạc x
Phúc Thịnh
Ngọc lặc

30

Công ty CP PT NN
Sạch KP Phúc
Thịnh

31

Công ty TNHH XD
Hà Lan, Tx.
và TN Thiên An
Bỉm Sơn
Minh

32

33

Công ty TNHH xây
dựng thương mại
Giang Thái Sơn

Hoằng Xuân,
Hoằng Hóa.

Công ty CP dịch vụ
P. B c Sơn, Tx
truyền thông KC
Bỉm Sơn
Việt Nam
Công ty CP PT NN
Sạch Thanh Xuân
Công ty TNHH Tư
vấn DT TP Việt
Nam
Công ty CP ầu tư
Quốc tế ASEAN
Công ty CP T NN
CNC ương Sơn
Công ty CP dầu tư
và chăn nuôi Sơn
ong Như Xuân
Công ty CP tập
đoàn DaBaCo Việt
Nam
Công ty CP đầu tư
thương mại và Chăn
nuôi Yên Phong

Thanh Xuân,
Như Xuân

41

Công ty TNHH CN
Trường ộc

ộc Thịnh,
Ngọc ặc

42

Công ty TNHH XD Cẩm Phú, Cẩm
vận tải Thành T n
Thủy

43

Công ty TNHH
chăn nuôi ương
Trung
Công ty cổ phần
Hoàng Tuấn Farm
Công ty cổ phần
đầu tư và xây dựng
Xuân Th ng

34
35

36
37
38

39

40

44
45

Thanh Tân,
Như Thanh
Thanh Sơn,
Như Xuân
ương Sơn,
Thường Xuân
Xuân Hòa, Như
Xuân
Thạch Tượng,
Thạch âm,
Thạch Thành
ộc Thịnh,
Ngọc ặc

ương Trung,
Bá Thước

Hà Hải Phong
0910922999
Vũ Thị Kim an
0913.232.126

Trịnh Văn Hà
0913218998

Phạm Thị Ninh
0989135679
Hà Hải Phong
0910922999

dược liệu tổng
hợp
TT sản xuất
kinh doanh NN
khép kín CNC
TT CN ợn,
NT Thủy sản
và cây cảnh
dược liệu
Trang trại chăn
nuôi, nuôi
trồng thủy sản
và trồng cây ăn
quả
Trang trại chăn
nuôi lợn sản
kết hợp cây ăn
quả, cây dược
liệu KC VN
Chăn nuôi hỗn
hợp

Nguyễn Tuấn Anh
0936.236.233

Chăn nuôi lợn

ê Văn Sơn

Chăn nuôi lợn

0919914368

Trần Quang Trung
0913.289.255

Chăn nuôi lợn

Mai ình Cận

Chăn nuôi lợn

Nguyễn Như So
0222.3826095

Chăn nuôi lợn

Nguyễn Thị Minh
ài
0988190055
Lê Văn Trường
0936.226.322
Nguyễn Thành
Lương
0373.529.048
Lê Thị Phương
02373.156.256

Chăn nuôi lợn
Chăn nuôi lợn
Chăn nuôi lợn
Chăn nuôi lợn

ương Trung,
Bá Thước

Phạm Hoàng Tuấn
0912.115.234

Chăn nuôi lợn

ương Trung,
Bá Thước

Lê Mạnh Th ng
0437569839

Chăn nuôi lợn

12

46
Công ty cổ phần lợn Dân Quyền,
giống Dân Quyền
Triệu Sơn

Nguyễn ăng Dung
0913.390.228

47
Công ty TNHH
Master Poultry

48

Công ty cổ phần
nông sản Phú Gia

49

Công ty TNHH xây
dựng thương mại
Giang Thái Sơn

50

Công ty CP XD và
ầu tư PTNT Miền
tây
Công ty TNHH
TM&XD Tuấn
Hiền

51

52

Công ty TNHH
MTV Tấn Thịnh
Phát

Cao Ngọc,
Ngọc ặc
Xuân Phú, Thọ
Xuân, Ngọc
ặc
Thôn Nga Phú
1, x Hoằng
Xuân, huyện
Hoằng Hóa.

ào Trung Kiên
0354.859.999

Phạm Thanh Hà
0903450779

Trang trại
trồng cây ăn
quả, kết hợp
nuôi gà ông
Tảo
dự án Trại
chăn nuôi gà
phục vụ chế
biến xuất khẩu
công nghệ cao
4A-Cao Ngọc
Chăn nuôi gà

Trịnh Văn Hà
0913218998

Trang trại chăn
nuôi, nuôi
trồng thủy sản

Xuân Phú, Thọ
xuân

Nguyễn Quang vinh
0918670586

Trang trại
Chăn nuôi, sản
xuất rau quả

Hải ĩnh, Nghi
Sơn.

Hoàng Thị Hiền
0915.799.666

Trang trại chăn
nuôi tổng hợp

Phạm Huy Tấn
0913.543.582

Trang trại
trồng cây ăn
quả, kết hợp
nuôi gà ông
Tảo

Xuân Du, Như
Thanh

Liên
kết

Liên
kết

