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Hữu Lũng, ngày      tháng 7 năm 2021 

 
Kính gửi:    

- Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện; 
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 
- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1237/SNN-CNTY ngày 06 tháng 7 năm 2021 của 

Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường công tác quản lý 

giống vật nuôi thuộc các Chương trình, Dự án hỗ trợ vật nuôi trên địa bàn và 

thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định của Luật Chăn nuôi. 

Trong thời gian qua, được sự giúp đỡ của các tổ chức, doanh nghiệp, các 

nhà hảo tâm và sự hỗ trợ của nguồn vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia về 

phát triển sản xuất đã hỗ trợ giống vật nuôi cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh 

khó khăn trên địa bàn huyện Hữu Lũng. Các chương trình đã góp phần vào việc 

phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập 

cho người dân.  

Tuy nhiên, có một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cung ứng 

con giống vật nuôi chưa chấp hành nghiêm các quy định về điều kiện sản xuất, 

kinh doanh con giống vật nuôi nên đã phát sinh dịch bệnh, làm lây lan ra đàn gia 

súc, gia cầm trên địa bàn huyện. Cùng với đó trong thời gian qua công tác thống 

kê, rà soát, tổng hợp số liệu về tình hình phát triển chăn nuôi và quản lý hoạt 

động chăn nuôi các xã, thị trấn còn nhiều bất cập.  

Để thực hiện tốt công tác quản lý giống vật nuôi từ các Chương trình, Dự 

án trên địa bàn huyện đảm bảo con giống có nguồn gốc rõ ràng, khoẻ mạnh, an 

toàn dịch bệnh trong thời gian tới; đồng thời tăng cường công tác quản lý chặt 

động chăn nuôi từ trang trại tới nông hộ theo quy định của Luật Chăn nuôi, 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực 

hiện một số nội dung sau:  

1. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện 

- Tổ chức, phối hợp triển khai công tác phổ biến, tuyên truyền Luật Chăn 

nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật tới cán bộ, người dân trên địa bàn 

huyện được biết và thực hiện;  
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- Chủ động phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, rà 

soát, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về 

giống vật nuôi; yêu cầu các tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh, cung ứng 

giống vật nuôi phải thực hiện đúng các điều kiện về sản xuất, kinh doanh giống 

vật nuôi theo quy định Luật Chăn nuôi. Đối với các trường hợp vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực giống vật nuôi phải kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.  

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người chăn nuôi trong việc thực 

hiện đầy đủ các quy trình sản xuất, quản lý con giống bảo đảm chất lượng và 

sạch bệnh; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển con giống 

ra, vào địa bàn huyện theo quy định. 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, rà 

soát, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý về giống vật 

nuôi; yêu cầu các tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh, cung ứng giống vật 

nuôi phải thực hiện đúng các điều kiện về sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi 

theo quy định Luật Chăn nuôi. Đối với các trường hợp vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực giống vật nuôi phải kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.  

- Tổ chức, phối hợp triển khai công tác phổ biến, tuyên truyền Luật Chăn 

nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật tới cán bộ, người dân trên địa bàn 

huyện được biết và thực hiện.  

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền về kê khai hoạt 

động chăn nuôi theo quy định của Luật Chăn nuôi. 

- Tổ chức tập huấn chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh,... 

- Hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp kết quả kê khai hoạt động chăn nuôi của 

các xã, thị trấn, báo cáo UBND huyện theo quy định.  

3. UBND các xã, thị trấn  

a) Đối với công tác quản lý giống vật nuôi: 

- Chỉ đạo Ban chỉ đạo sản xuất, công chức phụ trách lĩnh vực và các tổ 

chức đoàn thể các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về các quy 

định của pháp luật đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh về giống vật nuôi để 

các tổ chức, cơ sở chăn nuôi, cá nhân có liên quan nắm bắt kịp thời và chấp 

hành tốt các quy định của nhà nước về quản lý giống vật nuôi;  

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý các trường hợp sản 

xuất, kinh doanh giống vật nuôi kém chất lượng, vi phạm các quy định về giống 

vật nuôi. Yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh, cung ứng con giống vật nuôi 

trên địa bàn phải báo cho cơ quan thú y cấp huyện để phối hợp thực hiện kiểm 

tra, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật theo quy định; 

- Tổ chức cho các hộ sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi thực hiện ký 

cam kết không mua bán, vận chuyển con giống mắc bệnh, nghi mắc bệnh, con 
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giống từ vùng có dịch, không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm 

dịch và phải công bố chỉ tiêu chất lượng con giống theo quy định trước khi xuất 

bán ra thị trường.  

b) Thực hiện công tác tuyên truyền, kê khai hoạt động chăn nuôi theo 

quy định của Luật Chăn nuôi 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn triển khai thực hiện những 

nội dung cơ bản của Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 

Chăn nuôi bằng nhiều hình thức, phương tiện khác nhau để người dân biết và tự 

giác thực hiện; 

- Thực hiện công tác kê khai hoạt động chăn nuôi đối với các tổ chức, cá 

nhân trên địa bàn theo quy định (tại khoản 1, Điều 54 của Luật Chăn nuôi; số 

lượng vật nuôi phải kê khai theo Điều 4, Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT 

ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Thông tư về Hướng dẫn một số 

điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi) theo quy định. 

(Chi tiết tại Phụ lục 01, 02 gửi kèm). 

- Phối hợp với các đơn vị chuyên môn có liên quan của huyện tổ chức 

kiểm tra, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác kê khai hoạt động chăn nuôi 

trên địa bàn; 

- Xử lý nghiêm những trường hợp không thực hiện kê khai hoạt động 

chăn nuôi theo quy định.  

- Tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai hoạt động chăn nuôi trên địa bàn theo 

tháng, quý về UBND huyện (qua Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện).  

UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, 

kịp thời phản ảnh về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp & PTNT) để kịp 

thời giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Sở NN&PTNT tỉnh Lạng Sơn (bc); 

- CT, PCT (KT) UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                Dương Thị Hạnh 



Phụ lục 01 

LOẠI VẬT NUÔI VÀ SỐ LƯỢNG VẬT NUÔI TỐI THIỂU PHẢI KÊ KHAI 
(Ban hành kèm theo Công văn số:       /UBND-NN ngày    /7/2021 của UBND huyện Hữu Lũng) 

 

STT Loài vật nuôi ĐVT Số lượng 

I Gia súc   

1 Trâu Con 01 

2 Bò Con 01 

3 Ngựa Con 01 

4 Dê Con 05 

5 Cừu Con 05 

6 Thỏ Con 25 

7 Lợn thịt Con 05 

8 Lợn nái Con 01 

9 Lợn đực giống Con 01 

II Gia cầm   

1 Gà Con 20 

2 Vịt Con 20 

3 Ngan Con 20 

4 Ngỗng Con 20 

5 Đà điểu Con 01 

6 Chim cút Con 100 

7 Bồ câu Con 30 

III Động vật khác   

1 Hươu sao Con 01 

2 Chim yến  Nhà 01 

3 Ong mật Đàn 15 

4 Chó Con 01 

5 Mèo Con 01 

6 Dông Con 10 

7 Vịt trời Con 20 

8 Dế m2 05 

9 Bò cạp m2 01 

10 Tằm Ổ 50 

11 Giun quế (trùn quế) m2 05 

12 Rồng đất Con 50 

 



Phụ lục 02 

MẪU KÊ KHAI HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI 

(Ban hành kèm theo Công văn số:       /UBND-NN ngày    /7/2021, của UBND huyện Hữu Lũng) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KÊ KHAI HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI 

 

Tên chủ hộ:............................................................... 

Địa chỉ:.................................................................... 

Số điện thoại:............................................................ 

 

Số 

TT 

Loại vật 

nuôi trong 

quý 

Đơn vị 

tính 

Số lượng 

nuôi 

trong 

quý 

Mục đích 

nuôi 

Thời gian 

bắt đầu 

nuôi 

Dự kiến 

thời gian 

xuất 

Số lượng 

vật nuôi 

xuất trong 

quý (con) 

Sản lượng 

vật nuôi 

xuất trong 

quý (kg) 

Ghi chú 

          

          

 ......Ngày      tháng       năm 

Họ và tên chủ hộ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 


		2021-07-22T17:05:49+0700


		2021-07-26T10:35:36+0700


		2021-07-26T10:35:36+0700


		2021-07-26T10:35:36+0700




