
 

 

BÁO CÁO  

                       Kết quả công tác quản lý Nhà nước về chăn nuôi 

I. Về tổng đàn vật nuôi, cơ cấu đàn giống hiện nay 

1. Chăn nuôi lợn:  

Tổng số cơ sở nuôi 250 cơ sở, tổng số con 1201 con.  

Trong đó 

- Lợn nái ông bà: Nái sinh sản  0 con, nái hậu bị 0 con 

- Lợn nái bố mẹ: Nái sinh sản 215  con, nái hậu bị 68 con 

- Lợn đực khai thác tinh để thụ tinh nhân tạo: 0 con 

- Lợn đực phối giống trực tiếp: 2 con 

2. Chăn nuôi gia cầm:  

Tổng số cơ sở nuôi 1098 cơ sở, tổng số con 16851 con 

Trong đó 

- Gà giống ông bà: Gà mái sinh sản 0 con, gà đực giống 0  con 

- Gà giống bố mẹ: Gà mái sinh sản 3757  con, gà đực giống 557 con 

- Vịt giống ông bà: Vịt mái sinh sản0 .con, vịt đực giống 0  con 

- Vịt giống bố mẹ: Vịt mái sinh sản 2820 con, vịt đực giống 235  con 

3. Chăn nuôi trâu:  

Tổng số cơ sở nuôi 39  cơ sở, tổng số con 117 con 

4. Chăn nuôi bò:  

Tổng số cơ sở nuôi 10  cơ sở, tổng số con 32 con 

5. Chăn nuôi ngựa, dê, cừu, thỏ, hươu sao và vật nuôi khác:  

Tổng số cơ sở nuôi 0 cơ sở, tổng số con 0 con 

6. Chăn nuôi dông, dế, bò cạp, giun quế, rồng đất:  

Tổng số cơ sở nuôi 0  cơ sở, tổng số con 0  con 

II. Về kê khai hoạt động chăn nuôi quý I năm 2022 

- Tổng số cơ sở chăn nuôi:   cơ sở 

- Tổng số cơ sở thuộc diện kê khai hoạt động chăn nuôi:435 cơ sở 

- Tổng số cơ sở đã kê khai hoạt động chăn nuôi: 412 cơ sở 

* Hình thức tổ chức kê khai hoạt động chăn nuôi (Cán bộ xóm, thôn, TDP 

đến tận cơ sở để chủ cơ sở chăn nuôi thực hiện kê khai hay chủ cơ sở chăn nuôi 

chủ động lên xã, TT để thực hiện kê khai) cán bộ xóm  
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III. Về thực trạng quản lý chất thải chăn nuôi 

Tổng số cơ sở chăn nuôi …  cơ sở.  

1. Hồ sơ môi trường 

- Số cơ sở có báo cáo đánh giá tác động môi trường:……………… cơ sở 

- Số cơ sở có giấp phép môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường: 

….......... cơ sở 

2. Biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi 

- Số cơ sở xử lý chất thải chăn nuôi bằng bể bioga:36 cơ sở 

- Số cơ sở xử lý chất thải chăn nuôi bằng đệm lót sinh học:200 cơ sở 

- Số cơ sở xử lý chất thải chăn nuôi bằng cách ủ/bán/cho (làm phân bón cho 

trồng trọt:100  cơ sở 

- Số cơ sở xử lý chất thải chăn nuôi bằng các biện pháp khác (chế phẩm 

sinh học, máy ép phân…) 200 cơ sở. 

III. Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai 

các nội dung quản lý nhà nước về chăn nuôi: 

1. Về thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi 

 Người dân chưa tích cực tham gia. Chủ yếu những khu vực  trang trại đều 

kê khai, trong khu nông họ đa phần còn chưa ý thức  đến nay kết quả còn thấp. 

2. Về quản lý môi trường chăn nuôi 

Chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa quy hoạch theo lộ trình, không đủ điều kiện tài 

chính để thực hiện đầu tư, vận hành công trình sử lý chất thải đạt quy chuẩn môi 

trường  

3. Về quản lý điều kiện chăn nuôi 

Giá nguyên liệu thức ăn tăng cao, chưa được tiêm đầy đủ vắc xin . 

IV. Đề xuất, kiến nghị  

- Các cấp có thẩm quyền Hỗ trợ các loại vắc xin . 

- Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ thú y và người chăn nuôi để nâng 

cao năng lực và hiệu quả về công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là bệnh cúm 

gia cầm, lở mồn long móng và bệnh dịch tả lợn châu phi nhằm hạn chế dịch 

bệnh sẩy ra . 

 - Phát triển chăn nuôi an toàn sinh học . 

UBND xã Xuân Tân trân trọng báo cáo./. 
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