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NGHỊ QUYẾT 
Về một số giải pháp và cơ chế, chính sách phát triển chăn nuôi 

gia súc, gia cầm theo hướng bền vững trên địa bàn thành phố Lào Cai  
giai đoạn 2009 - 2011 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI 

KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 12 
 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND 
ngày 03/12/2004; 

Xét Tờ trình số 280/TTr-UBND ngày 16/12/2008 và báo cáo của UBND 
thành phố Lào Cai về phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng bền vững trên địa 
bàn thành phố Lào Cai, giai đoạn 2009 - 2011. Báo cáo thẩm tra số 45/BC-
BKT.XH ngày 22/12/2008 của Ban kinh tế - xã hội HĐND thành phố và ý kiến 
của các đại biểu HĐND thành phố dự  kỳ họp HĐND thành phố Lào Cai khoá 
XVII - kỳ họp thứ 12, 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Nhất trí với nội dung Tờ trình số 240/TTr-UBND, ngày 16/12/2008 
của UBND thành phố Lào Cai về phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng bền 
vững, giai đoạn 2009 - 2011 trên địa bàn thành phố Lào Cai. 

I - MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM ĐẾN 
2011: 

1. Phát triển đàn lợn: 

- Tổng đàn lợn đạt 50.000 con, sản lượng thịt hơi đạt 3.500 tấn. Tập trung 
phát triển các mô hình chăn nuôi hộ gia đình, trang trại, HTX và doanh 
nghiệp..., trong đó 110 mô hình hộ chăn nuôi bình quân từ 100 con lợn/hộ/năm 
và 10 mô hình trang trại chăn nuôi bình quân trên 200 con lợn/trang trại/năm trở 
lên; 02 doanh nghiệp và 05 HTX chăn nuôi trên 500 con lợn/năm trở lên. 

- Phát triển mạng lưới sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi đảm bảo đáp 
ứng trên 50% nhu cầu tại địa phương. Củng cố 2 cơ sở giết mổ gia súc tập trung 
hiện có, đầu tư xây dựng mới 2 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại các 
phường phía nam thành phố, đảm bảo trên 70% số gia súc được giết mổ tại các 
cơ sở tập trung. 



- Tạo việc làm cho khoảng 3.000 - 5.000 lao động trong lĩnh vực chăn nuôi 
lợn có mức thu nhập ổn định từ 1.500.000 - 2.000.000 đ/người/tháng. 

2. Phát triển đàn gia cầm: 

- Tổng đàn gia cầm (gà) đạt 270.000 con, sản lượng gà thương phẩm đạt 
675.000kg. Tập trung phát triển các mô hình chăn nuôi quy mô lớn, trong đó 50 
mô hình hộ gia đình nuôi bình quân trên 1.000 con/hộ/năm; 03 doanh nghiệp, 
HTX chăn nuôi bình quân nuôi trên 5.000 con/năm trở lên. 

- Tạo việc làm cho khoảng 2.000 - 3.000 lao động, có mức thu nhập ổn định 
từ 1.500.000 - 2.000.000đ/người/tháng. 

3. Phát triển đàn trâu, bò: 

- Tổng đàn trâu, bò đạt: 6.000 con, trong đó: Đàn trâu 4.000 con, bò 2.000 
con. Ưu tiên phát triển chăn nuôi tại các xã nông nghiệp. Quy hoạch 10 khu 
chăn thả tập trung có diện tích từ 10 - 15 ha/khu. 

- Đảm bảo 100% hộ chăn nuôi trâu, bò có chuồng nuôi kiên cố và dự trữ 
thức ăn khô trong mùa đông. 

II - MỘT SỐ GIẢI PHÁP, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT 
TRIỂN CHĂN NUÔI: 

1. Giải pháp về điều kiện chăn nuôi: 

* Chăn nuôi lợn: Ưu tiên phát triển chăn nuôi tại các xã, phường: Vạn Hoà, 
Đồng Tuyển, Cam Đường, Tả Phời, Hợp Thành, Thống Nhất, Xuân Tăng và 
khu vực có sản xuất nông nghiệp tại các phường: Duyên Hải, Lào Cai, Phố Mới, 
Bắc Cường, Nam Cường và Bình Minh. Không khuyến khích phát triển chăn 
nuôi tại các phường Cốc Lếu, Kim Tân và khu vực đông dân cư tại các phường 
nội thành khác. 

- Các hộ chăn nuôi bình quân từ 100 con trở lên và các mô hình trang trại 
doanh nghiệp, HTX phải đảm bảo có mặt bằng tối thiểu từ 500m2 trở lên, khu 
vực nuôi cách xa khu dân cư từ 100m trở lên. Quy mô chuồng trại phải được 
thiết kế, xây dựng phù hợp, có hệ thống xử lý phân, chất thải bằng bể khí Biôga, 
không được thải trực tiếp ra môi trường xung quanh. 

- Các hộ chăn nuôi phân tán, nhỏ lẻ xen kẽ trong khu dân cư đô thị, chỉ 
được nuôi khi có đất một mặt đường, có chuồng nuôi phía sau nhà; chuồng nuôi 
phải được xây dựng kiên cố, có hệ thống xử lý phân, chất thải bằng bể khí Biôga 
và liền kề với đất sản xuất, đất đồi, núi, ao hồ. Diện tích chuồng nuôi tối thiểu 
10m2/chuồng và chỉ nuôi không quá 10 con lợn thịt hoặc 2 lợn nái sinh sản. 
Khoảng cách tối thiểu từ chuồng nuôi tới hộ dân liền kề phải từ 10m trở lên. 

* Chăn nuôi gia cầm: Ưu tiên phát triển chăn nuôi gà tại các xã, phường: 
Vạn Hoà, Đồng Tuyển, Cam Đường, Thống Nhất, Xuân Tăng và khu vực có sản 
xuất nông nghiệp tại các phường: Duyên Hải, Lào Cai, Phố Mới, Bắc Cường, 
Nam Cường và Bình Minh. Không khuyến khích phát triển chăn nuôi gia cầm 
tại các phường Cốc Lếu, Kim Tân và khu vực đông dân cư tại các phường nội 
thành khác. 



- Các hộ, các doanh nghiệp, HTX chăn nuôi với quy mô từ 1.000 con gia 
cầm trở lên phải đảm bảo có mặt bằng và cách xa khu dân cư từ 50m trở lên. 
Chuồng trại phải được thiết kế, xây dựng phù hợp, có hệ thống xử lý phân, chất 
thải, không được thải trực tiếp ra môi trường xung quanh. 

- Các hộ chăn nuôi nhỏ, xen kẽ trong khu dân cư đô thị, chỉ được nuôi khi: 
Có đất một mặt đường, chuồng nuôi phải được xây dựng phù hợp, che kín và 
giữ vệ sinh sạch sẽ ở phía sau nhà và liền kề với đất sản xuất, đất đồi, núi, mặt 
nước nuôi trồng thuỷ sản. Khoảng cách tối thiểu từ chuồng nuôi tới hộ dân liền 
kề phải từ 10m trở lên. 

* Chăn nuôi trâu, bò: Ưu tiên phát triển chăn nuôi trâu, bò tại các xã. 
Không khuyến khích phát triển chăn nuôi trâu, bò tại các phường. 

- Các hộ chăn nuôi trâu, bò phải xây dựng chuồng trại kiên cố, có hố ủ phân 
được che đậy kín và cách xa nhà ở tối thiểu từ 20m trở lên, có đất để trồng cỏ 
làm thức ăn dự trữ cho trâu, bò. 

* Tất cả các hộ, trang trại, cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn 
phải thường xuyên theo dõi, quản lý và thực hiện phòng chống dịch bệnh gia 
súc, gia cầm theo đúng quy định. 

2. Chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư chăn nuôi: 

- Từ năm 2009 đến năm 2011, bình quân mỗi năm hỗ trợ từ 200 con lợn nái 
giống hậu bị thuần chủng cho các mô hình chăn nuôi lợn nái sinh sản tại các xã 
ngoại thành (có dự án được thành phố phê duyệt) để cải tạo đàn giống, với mức 
hỗ trợ không quá 20 con/1 dự án. 

- Hỗ trợ 30% kinh phí lắp đặt hệ thống Biôga, nhưng tối đa không quá 3 
triệu đồng cho mỗi mô hình trang trại, hộ chăn nuôi lợn tại khu vực ngoại thành; 
có quy mô nuôi tối thiểu từ 100 con lợn thịt, hoặc 20 con lợn nái trở lên đối với 
khu vực nội thị. 

- Hỗ trợ 100% kinh phí mở các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn 
nuôi; sản xuất chế biến thức ăn gia súc; kỹ thuật trồng, chăm sóc cỏ voi. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố giao cho 

1. UBND thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị 
quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND thành phố chịu 
trách nhiệm giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND thành phố Lào Cai khoá XVII, kỳ họp thứ 12 
thông qua ngày 26/12/2008./. 

 

     CHỦ TỊCH 

     (đã ký) 

        Cao Đức Hải 

 


