TỈNH ỦY HÒA BÌNH
*
Số 481 - KL/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hòa Bình, ngày 04 tháng 8 năm 2020

KẾT LUẬN
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XVI
sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 25/7/2017của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn
tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm 2030
------Trong hai ngày 16 và 17/7/2020, Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo sơ kết 03
năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 25/7/2017 của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh về phát triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh Hòa Bình,
giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 (sau đây viết tắt là Nghị
quyết 15-NQ/TU) do Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình; Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh khoá XVI đã thảo luận và thống nhất kết luận như sau:
I- Đánh giá kết quả thực hiện
Qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU đã đạt được
những kết quả tích cực; cấp ủy, chính quyền các cấp, các Sở, Ban, ngành,
Mặt trận tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội đã lãnh đạo, chỉ đạo thúc đẩy
sản xuất chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền
vững nêu ra trong Nghị quyết; công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương,
nội dung của Nghị quyết đến với cơ sở và người dân đã nâng cao được nhận
thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về chủ trương, vai trò, tầm
quan trọng trong phát triển sản xuất chăn nuôi. Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà
soát bổ sung quy hoạch và ban hành các chính sách để cụ thể hóa Nghị quyết;
nhiều cấp ủy đảng đã có những chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt để đưa Nghị
quyết vào cuộc sống, thúc đẩy mạnh mẽ việc sản xuất chăn nuôi bền vững ở
địa phương.
Trong giai đoạn 2017 - 2020, tốc độ tăng trưởng ngành chăn nuôi đạt
bình quân 6,38%, đạt mục tiêu của Nghị quyết. Tổng đàn gia súc, gia cầm
phát triển ổn định, chất lượng và giá trị đàn vật nuôi được tăng lên. Công tác
đảm bảo an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh luôn được các
cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh, hạn chế dịch bệnh xảy ra lây lan ra diện rộng. Chăn nuôi
trong các trang trại đã áp dụng các biện pháp chăn nuôi công nghệ cao, khép
kín, an toàn sinh học chặt chẽ nên đã kiểm kiểm soát được dịch bệnh, không
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có dịch bệnh lớn xảy ra, kể cả trong tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi xảy
ra trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng đã gây thiệt hại rất lớn
cho ngành chăn nuôi, thì các trang trại trên địa bàn tỉnh vẫn đảm bảo an toàn
dịch bệnh, không bị ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Người chăn
nuôi đã chuyển mục đích chăn nuôi trâu, bò cày kéo sang nuôi thâm canh lấy
thịt, sử dụng các nguồn phụ phẩm nông, công nghiệp dự trữ chế biến làm
thức ăn cho trâu, bò; tầm vóc đàn trâu, bò đã bước đầu được cải tạo bằng
phương pháp thụ tinh nhân tạo. Một số doanh nghiệp đã đầu tư chăn nuôi tập
trung và liên kết trồng cây thức ăn cho gia súc. Trên địa bàn tỉnh cơ bản đã
xoá bỏ tập quán chăn nuôi dưới gầm nhà sàn, chăn nuôi thả rông đối với các
vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác bảo tồn và phát
triển một số giống vật nuôi bản địa và xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập
thể sản phẩm các loại vật nuôi có lợi thế của địa phương như nhãn hiệu sản
phẩm: "Gà Lạc Thủy", "Gà lạc Sơn", "Lợn Bản địa Đà Bắc"...được quan tâm;
đã có 3 sản phẩm OCOP chăn nuôi được xếp hạng 4 sao, 3 sao.
Tuy nhiên, trong giai đoạn 2017 - 2020, tổng đàn lợn chưa đạt mục tiêu
Nghị quyết đề ra do thị trường tiêu thụ không ổn định có lúc giá lợn hơi
xuống rất thấp (17.000-18.000 đồng/kg hơi) vào năm 2017-2018; bệnh dịch
tả lợn Châu Phi xảy ra năm 2019 -2020 đã gây thiệt hại lớn cho ngành chăn
nuôi lợn, nên người chăn nuôi đã phá đàn, không tái đàn trở lại; một số dịch
bệnh như Lở mồm long móng, Dịch tả lợn Châu Phi, cúm gia cầm... vẫn còn
tồn tại, có nguy cơ bùng phát xảy ra trong các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, do chưa
đáp ứng các điều kiện đảm bảo an toàn sinh học (nhất là bệnh Dịch tả lợn
Châu Phi, chưa có vắc xin phòng bệnh). Công tác cải tạo đàn trâu bò bằng
phương pháp thụ tinh nhân tạo còn chậm...; các Doanh nghiệp đầu tư vào
chăn nuôi bò tập trung trang trại trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, liên kết sản
xuất chăn nuôi còn rời rạc, sản xuất theo chuỗi mới hình thành song quy mô
còn nhỏ; năng lực ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao chưa nhiều. Một số
hợp tác xã, người chăn nuôi còn tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của các
chương trình, dự án và chính sách của nhà nước nên chưa chủ động trong
việc đổi mới phương thức sản xuất, định hướng sản xuất lâu dài.
Một số cơ chế, chính sách của Trung ương ban hành còn khó áp dụng
và vận dụng ở địa phương nên chưa phát huy được hiệu quả; một số chính
sách phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, đầu tư hỗ trợ từ ngân sách
tỉnh còn hạn hẹp, thiếu nguồn lực để triển khai thực hiện. Một số cấp ủy cơ
sở chưa thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết; công
tác tuyên truyền đã được triển khai nhưng chưa sâu rộng nên quá trình sản
xuất không phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của địa phương; người chăn
nuôi vẫn còn chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn
gia súc, gia cầm. Nhận thức của người chăn nuôi về công tác cải tạo giống
còn hạn chế, một số địa phương vẫn còn tập quán thả rông gia súc chưa có sự
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quản lý, chưa kiểm soát được chất lượng con giống. Nguồn nhân lực quản lý
nhà nước chuyên ngành về Chăn nuôi & Thú y còn thiếu (hiện nay không còn
hệ thống quản lý về chăn nuôi & thú y huyện và cơ sở) nên một số nhiệm vụ
trong công tác phòng chống dịch bệnh ở cơ sở chưa được kịp thời.
II- Phương hướng nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết thời gian tiếp theo
Để tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra
trong Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 15/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh về phát triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn
2021-2025, định hướng đến năm 2030, cần tập trung thực hiện tốt một số
nhiệm vụ, giải pháp sau:
1- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho người chăn nuôi
thực hiện áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi hữu
cơ... sản xuất chăn nuôi theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm; tuyên
truyền để người chăn nuôi chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh
cho đàn gia súc, gia cầm (nhất là trong bối cảnh bệnh dịch tả lợn Châu Phi
khó kiểm soát vì chưa có thuốc điều trị và vắc xin phòng bệnh); tăng cường
công tác dự báo thị trường để khuyến cáo các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ
hợp tác, hộ nông dân điều chỉnh kế hoạch sản xuất chăn nuôi, phù hợp với
nhu cầu của thị trường.
2- Triển khai hiệu quả Luật Chăn nuôi, rà soát, xác định các vùng, khu
chăn nuôi tập trung công nghiệp phù hợp với tái cơ cấu ngành nông nghiệp
và chương trình phát triển nông thôn mới.
3- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông
nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển chăn nuôi bền vững
trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021- 2025.
4- Đẩy mạnh các chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chăn
nuôi, giết mổ, chế biến sản phẩm chăn nuôi; ưu tiên các dự án phát triển
ngành chăn nuôi, đầu tư chăn nuôi hàng hóa tập trung quy mô lớn, theo chuỗi
liên kết khép kín từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; chủ động nguồn
lực triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi
của Trung ương và địa phương.
5- Chủ động bố trí nguồn lực tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả
Nghị quyết số 15/NQ/TU ngày 25/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
và Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân
tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.
6- Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 357/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của
Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 54-KL/TW
ngày 07/ 8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung
ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận số 264-
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KL/TU ngày 28/11/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về định hướng phát
triển nông nghiệp đến năm 2025.
7- Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia
cầm; xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh thú y, vệ
sinh môi trường.
8- Ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác cải tạo giống vật nuôi
bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo và sử dụng con giống có năng suất, chất
lượng cao để cho lai cải tạo đàn giống địa phương.
9- Khuyến khích xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu các sản phẩm chăn
nuôi bản địa, liên kết với các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân phát triển
các cửa hàng nông sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
III- Tổ chức thực hiện
Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã
hội từ tỉnh đến cơ sở căn cứ nội dung Kết luận này triển khai thực hiện phù
hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế tại đơn vị.
Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực
hiện Kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, giám sát việc thực hiện Kết luận, Báo cáo
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh kết quả kiểm tra, giám sát theo quy định.
Kết luận này phổ biến đến chi bộ.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng,
- Văn phòng TW Đảng,
- Ban Kinh tế TW Đảng,
- Các đảng bộ trực thuộc,
- Các cơ quan tỉnh,
- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
- Lãnh đạo VPTU+CV,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy (D.L).
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PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
Người ký: Trần Đăng Ninh
Email: PBTTT@TUHOABINH
Cơ quan: Tỉnh ủy Hòa Bình
Chức vụ: Phó Bí thư Thường
trực Tỉnh ủy
Trần Đăng Ninh

