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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số:4152 /SNN&PTNT-CNTY

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 10 năm 2020

V/v rà soát, tính toán cụ thể mật độ chăn
nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015;
Căn cứ Khoản 5, Điều 53 Luật Chăn nuôi quy định “Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh căn cứ vào mật độ chăn nuôi của vùng quy định mật độ chăn nuôi của tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương”.
Căn cứ Điều 22, Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính
Phủ về việc Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi, trong đó quy định các nội dung:
- Điểm c, Khoản 2, quy định: “Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
Bộ, gồm các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng
Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên,
Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận”;
- Khoản 3, Điều 22 quy định: “Mật độ chăn nuôi của vùng áp dụng đối với
địa phương thuộc vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung Bộ được quy định
tại Phụ lục VI, theo đó quy định mật độ chăn nuôi của vùng là 01 đơn vị vật nuôi/01
ha đất nông nghiệp”;
- Khoản 4, Điều 22 quy định: “Căn cứ chiến lược phát triển chăn nuôi, công
nghệ chăn nuôi và môi trường sinh thái, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mật
độ chăn nuôi của địa phương nhưng không vượt quá mật độ chăn nuôi vùng quy
định tại khoản 3 Điều này”.
Căn cứ các quy định nêu trên và tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh năm
2020 và giai đoạn 2020-2030. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa
đã triển khai, xây dựng Dự thảo Tờ trình và Quyết định mật độ chăn nuôi trên địa
bàn tỉnh Thanh Hóa, đến năm 2030; đã thực hiện lấy ý kiến của các huyện, thị xã,
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thành phố; các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và
Đầu tư, Xây Dựng và Sở Tư pháp.
Sau khi hoàn thiện, Sở Nông nghiệp và PTNT đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh
tại Tờ trình số 158/TTr-SNN&PTNT ngày 07/8/2020 về việc ban hành Quyết định
mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đến năm 2030.
Ngày 18/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 11322/UBND-NN
về việc giao rà soát, tính toán cụ thể mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã
ban hành Công văn: Số 3458/SNN&PTNT-CNTY ngày 07/9/2020 gửi Sở Tài
nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp thông tin các dự án
chăn nuôi đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và diện tích đất nông nghiệp trên
địa bàn tỉnh; Số 3459/SNN&PTNT-CNTY ngày 07/9/2020 gửi UBND các huyện,
thị xã, thành phố về việc rà soát tổng đàn gia súc, gia cầm và diện tích đất nông
nghiệp trên địa bàn; Phối hợp với Tổng cục thống kê Thanh Hóa rà soát tổng đàn
chăn nuôi trên địa bàn tỉnh kỳ 01/7/2020.
Sở Nông nghiệp và PTNT xin báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung, cụ
thể như sau:
1. Tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh năm 2020
Qua rà soát, tính toán cụ thể: (1)trên cơ sở báo cáo của các huyện, thị xã,
thành phố; (2)tổng hợp số liệu tổng đàn chăn nuôi kỳ 01/7/2020 của Tổng cục
Thống kê Thanh Hóa; (3)Công văn số 5768/SKHĐT-KTĐN ngày 28/9/2020 của Sở
Kế hoạch và Đầu tư về cung cấp thông tin các dự án chăn nuôi đã được chấp thuận
chủ trương đầu tư; (4)Công văn số 6498/STNMT-CSĐĐ ngày 18/9/2020 về cung
cấp thông tin hiện trạng sử dụng và định hướng đến năm 2030 đất nông nghiệp trên
địa bàn tỉnh và Quyết định số 503/QĐ-STNMT ngày 02/11/2019 về việc Công bố
kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2018 tỉnh Thanh Hóa của Sở Tài Nguyên và
Môi trường.
Tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, cụ thể là:
- Đến kỳ báo cáo 01/7/2020, đàn bò 250.319 con, đạt 94,46% so với KH, đạt
100,3% so với cùng kỳ; Trong đó: Đàn bò lai 159.340 con đạt 95,41%, đàn bò sữa
10.120 con, đạt 140,2 % so với cùng kỳ, bò thịt chất lượng cao 70.200 con (tăng
39.400 con so với năm 2019. Đàn trâu 177.523 con, đạt 91% KH, đạt 98,3% so với
cùng kỳ; Đàn lợn ước đạt 910.125 con, đạt 107% KH, đạt 114,5% so với cùng kỳ
(trong đó đàn lợn ngoại hướng nạc đạt 653.828 con, chiếm 71,83% so với tổng đàn);
Đàn gia cầm 20.931.000 con, đạt 99,7% KH, đạt 105,1% so với cùng kỳ; con nuôi
đặc sản ước đạt 2.168.000 con.
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- Căn cứ Báo cáo số 115/BC-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về việc
báo cáo tình hình thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020 và
xây dựng kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai
đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030: Ước tính đến hết năm 2020, tổng đàn
chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cụ thể như sau: Đàn bò 265.000 con, đạt
100% so với KH, trong đó: Đàn bò lai 166.950 con, đàn bò sữa 15.000 con, bò thịt
chất lượng cao 70.200 con. Đàn trâu 198.000 con, đạt 100% KH; Đàn lợn đạt
1.200.000 con, đạt 141,1%. Đàn gia cầm 23.000.000 con, đạt 109,5% KH; con nuôi
đặc sản ước đạt 2.170.000 con.
- Hiện nay, tình hình chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh chiếm tỷ lệ cao (cụ
thể: Đàn lợn chiếm 66,8%, đàn trâu chiếm 99,8%, đàn bò chiếm 94,4%, đàn gia cầm
chiếm 42,6% tổng đàn chăn nuôi) chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung còn
chiếm tỷ lệ thấp, có 16 doanh nghiệp lớn đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi, hình
thành32 khu/cụm trang trại chăn nuôi tập trung, 1912 trang trại trên địa bàn toàn
tỉnh, gồm: 13 trang trại chăn nuôi bò,1227 trang trại chăn nuôi lợn; 672 trang trại
chăn nuôi gia cầm.Trong đó, có 70 trang trại chăn nuôi (gồm có: 42 trang trại chăn
nuôi lợn, 15 trang trại chăn nuôi gà, 10 trang trại chăn nuôi bò và 03 trại trại chăn
nuôi tổng hợp) đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2015 đến
nay, các trang trại hoạt động hiệu quả (theo Báo cáo số 5768/SKHĐT-KTĐN ngày
28/9/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư).
- Tích tụ tập trung đất đai phục vụ chăn nuôi được khoảng 7.836,4 ha/
909.766,08 ha diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh (theo Quyết định số
503/QĐ-STNMT ngày 02/11/2019 của Sở Tài Nguyên và Môi trường về việc Công
bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2018 tỉnh Thanh Hóa).
2. Định hướng chăn nuôi và diện tích đất nông nghiệp, đến năm 2030.
- Căn cứ Báo cáo số 115/BC-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về việc
báo cáo tình hình thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020 và
xây dựng kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai
đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Định hướng đến năm 2030, Ước tổng
đàn bò 400.000 con, đạt 156,25% so với năm 2020, trong đó: đàn bò lai 247.000
con, tăng 80.050 con, đàn bò sữa 75.000 con, tăng 60.000 con, bò thịt chất lượng
cao 75.000 con, tăng 4.800 con; Đàn trâu 200.000 con, đạt 101% so với năm 2020 ;
Đàn lợn ước đạt 1.200.000 con, duy trì ổn định so với năm 2020; Đàn gia cầm
28.000.000 con đạt 121,7% so với năm 2020; con nuôi đặc sản ước đạt 2.640.000
con, tăng 470.000 con so với năm 2020.
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- Căn cứ Công văn số 6498/STNMT-CSĐĐ ngày18/9/2020 của Sở Tài
nguyên và Môi trường về việc Cung cấp thông tin hiện trạng sử dụng và định hướng
đến năm 2030 đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Diện tích đất nông nghiệp ước đến
năm 2030: 859.649,38 ha.
3. Mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, đến năm 2030.
- Căn cứ Phụ lục V, Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của
Chính Phủ về việc Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.
Sở Nông nghiệp rà soát, tính toán cụ thể mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh
năm 2020 và định hướng đến năm 2030 cụ thể là:
- Mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh ước đạt đến năm 2020 là: 0,63 Đơn vị vật
nuôi /01ha diện tích đất nông nghiệp (cụ thể: Tổng đơn vị vật nuôi là 571.440,59
ĐVN/909.766,08 ha diện tích đất nông nghiệp)
- Mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh ước đạt đến năm 2030 là: 0,79 Đơn vị vật
nuôi /01ha diện tích đất nông nghiệp (cụ thể: Tổng đơn vị vật nuôi là 677.639,71
ĐVN/859.649,38 ha diện tích đất nông nghiệp)
(có phụ lục chi tiết từng đối tượng vật nuôi kèm theo)
Như vậy, Quyết định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm
2030 là 1,0 đơn vị vật nuôi/01ha diện tích đất nông nghiệp, không vượt quá so với
quy định của Chính Phủ tại Phụ lục VI, Nghị định 13/2020/NĐ-CP, phù hợp với
định hướng phát triển chăn nuôi, công nghệ chăn nuôi và môi trường sinh thái; diện
tích đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.
Trên đây là kết quả rà soát, tính toán cụ thể mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh
Thanh Hóa.
Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định mật độ chăn nuôi trên
địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Phòng Nông nghiệp UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh
- Lưu VT, CNTY (02).
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