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Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị
“Đánh giá tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu chăn nuôi và triển khai các
nhiệm vụ cấp bách 6 tháng cuối năm 2015”
Ngày 09 tháng 7 năm 2015, Bộ trưởng Cao Đức Phát chủ trì Hội nghị
Đánh giá tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu chăn nuôi và triển khai các nhiệm
vụ cấp bách 6 tháng cuối năm 2015. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và chuyên
viên các đơn vị: Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, Vụ Khoa học công nghệ và Môi
trường; Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Cục Chăn nuôi, Cục Thú y, Trung tâm
Khuyến nông quốc gia, Viện Chăn nuôi, Viện Thú y, Tổng Công ty Chăn nuôi
Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam; lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và
PTNT và Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố; đại diện các Hội, Hiệp hội; đại diện
Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
và đại diện các cơ quan truyền thông đến đưa tin.
Sau khi nghe Cục Chăn nuôi, Cục Thú y báo cáo tóm tắt tình hình thực
hiện Đề án tái cơ cấu chăn nuôi và triển khai các nhiệm vụ cấp bách 6 tháng cuối
năm 2015 lĩnh vực Chăn nuôi - Thú y và các ý kiến của đại biểu tham dự, Bộ
trưởng Cao Đức Phát kết luận như sau:
1. Thống nhất quan điểm đẩy mạnh tái cơ cấu ngành chăn nuôi để ngành
chăn nuôi phát triển hiệu quả và bền vững hơn góp phần tăng thu nhập của
người dân và đạt mục tiêu tăng trưởng của toàn ngành. Thời gian qua các tỉnh,
thành phố đã quyết tâm thực hiện tái cơ cấu và phát triển chăn nuôi, đã làm được
nhiều việc và có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, số lượng các địa phương thực
hiện còn ít, mới làm được một số việc và triển khai chưa thực sự mạnh mẽ, chưa
tạo điều kiện để chăn nuôi phát triển.
Trong 6 tháng đầu năm 2015, tăng trưởng của ngành chăn nuôi có cao
hơn nhưng chưa thực sự do tác động của tái cơ cấu chăn nuôi tạo ra. Nguyên
nhân chính là do nhận thức và cách tiếp cận còn chưa phù hợp, chưa thấy rõ
được yêu cầu đặt ra trong tái cơ cấu chăn nuôi; cần nhận thức rõ mục tiêu chính
của tái cơ cấu phát triển chăn nuôi là tăng khả năng cạnh tranh của các sản phẩm
chăn nuôi trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
2. Trong thời gian tới, ngành chăn nuôi cần gấp rút triển khai các biện pháp
để phát triển ngành chăn nuôi sản xuất hàng hóa cạnh tranh quốc tế, trong đó:
a) Cục Chăn nuôi, Cục Thú y phối hợp rà soát, điều chỉnh chiến lược phát
triển chăn nuôi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số
10/2008/QĐ-TTg ngày 16/01/2008.

b) Điều chỉnh Đề án tái cơ cấu chăn nuôi để khắc phục những điểm chưa
phù hợp cả về mục tiêu, phương hướng và các giải pháp.
c) Cục Thú y cần xác định rõ vai trò và vị trí của ngành thú y trong tái cơ
cấu chăn nuôi, ngành thú y phải đáp ứng được các yêu cầu về hội nhập quốc tế.
d) Các địa phương mặc dù có đề án tái cơ cấu chung về nông nghiệp
nhưng cần có đề án hoặc kế hoạch tổng thể riêng cho chăn nuôi. Cần lựa chọn
đối tượng vật nuôi chính cụ thể phù hợp với từng địa phương để tập trung chỉ
đạo phát triển.
e) Các giải pháp chính để thúc đẩy thực hiện tái cơ cấu chăn nuôi bao gồm:
- Về khoa học công nghệ: rà soát lại danh mục các giống vật nuôi đã có
trong nước, kể cả các giống vật nuôi bản địa. Nhập khẩu các giống vật nuôi có
năng suất và chất lượng tốt về Việt Nam và liên tục cập nhật, cải tiến giống vật
nuôi trong nước, chủ yếu thông qua các doanh nghiệp. Cần tăng cường nghiên
cứu về công nghệ nuôi dưỡng đàn vật nuôi; chất lượng thức ăn chăn nuôi, công
thức phối trộn; đẩy mạnh phổ biến kỹ thuật, chuyển giao công nghệ chăn nuôi
kiểu công nghiệp cho người chăn nuôi.
- Về thú y: cần thay đổi cách thức quản lý để không xảy ra dịch bệnh,
kiểm soát các cơ sở giết mổ hợp vệ sinh và an toàn vệ sinh thực phẩm; tạo điều
kiện thuận lợi cho chăn nuôi hội nhập quốc tế, giúp người chăn nuôi giảm tối đa
giá thành, bảo vệ thị trường trong nước tiến tới xuất khẩu, trong đó xúc tiến,
đàm phán và ký kết các hiệp định thú y nhằm tạo điều kiện pháp lý để xuất khẩu
sản phẩm chăn nuôi.
- Về tổ chức lại sản xuất: tổ chức lại liên kết giữa các khâu trong sản xuất
chăn nuôi theo chuỗi giá trị. Tiếp tục hỗ trợ các hộ chăn nuôi phát triển sản xuất
trở thành các gia trại, trang trại chăn nuôi, liên kết với các doanh nghiệp thông
qua tổ hợp tác, hợp tác xã…
- Về cơ chế chính sách: rà soát lại các tiêu chuẩn/quy chuẩn quản lý thuộc
lĩnh vực chăn nuôi, thú y; việc thực thi các chính sách đã ban hành, đề xuất sửa
đổi bổ sung.
- Về đầu tư công, hạ tầng cơ sở: cần thực hiện tối đa xã hội hóa, hỗ trợ
cho các doanh nghiệp tư nhân phát triển chăn nuôi. Nhà nước tập trung đầu tư hạ
tầng kỹ thuật cho công tác khảo kiểm nghiệm giống vật nuôi, TACN và hỗ trợ
các doanh nghiệp theo Luật định.
- Về đào tạo nguồn nhân lực: tăng cường đào tạo, đào tạo lại khuyến nông
viên, kỹ thuật viên, người chăn nuôi chuyên nghiệp.
- Về quản lý nhà nước: các tỉnh thành lập Chi cục Chăn nuôi - Thú y. Tập
trung tăng cường quản lý quy hoạch, giống, thức ăn và môi trường chăn nuôi. Tổ
chức cập nhật và thông tin thị trường các sản phẩm chăn nuôi thông qua nắm bắt
thông tin từ các doanh nghiệp, xây dựng bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá tái cơ cấu
trình Bộ ban hành.
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- Chú trọng công tác thú y, phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh
xảy ra.
- Triển khai mạnh việc xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh.
- Rà soát và bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính, phí, lệ phí bất hợp lý
trong quản lý chăn nuôi, thú y.
- Thú y tích cực, chủ động sớm có giải pháp để mở rộng thị trường quốc
tế, đưa sản phẩm chăn nuôi xuất khẩu ra các nước, nhất là các thị trường tiềm
năng như: Nga, Malaixia, Trung Quốc, Hồng Kông...
- Tập trung quyết liệt trong công tác giống vật nuôi.
- Tiếp tục siết chặt quản ý thức ăn, giống vật nuôi, quản lý giết mổ và
chống buôn lậu.
Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, và triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vũ Văn Tám (để b/c);
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố;
- Các Cục: CN, TY;
- Các Vụ: KH, TC, KHCN&MT, PC;
- Thanh tra Bộ;
- Các Viện: CN, TY;
- TT khuyến nông QG, Học Viện Nông nghiệp VN;
- Lưu: VT, CN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG PHỤ TRÁCH

(Đã ký)

Trần Quốc Tuấn
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