
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN OAK GLONG Oc 1p - Ttr  do - Hnh phüc 

S: O /KH-UBND Dák Glong, ngàyz4 tháng S nám 2021 

KE HOACH 
Thirc hin Chin lrnyc phát trin chãn nuôi giai domn 2021- 2030, 

A A • A tam nhin 2045 tren dta  ban huyçn Oak Glong 

Thirc hin K hoach s 335/KH-UBND ngày 06/5/202 1 cüa Uy ban nhân 
dan tinh DäkNông ye vic thirc hin Chiên luçic phát triên chän nuôi giai doan 
2021-2030, tam nhIn 2045 trén dja bàn tinh Däk Nông; UBND huyn ban hành 
Kê hoach  thirc hin chiên 1uçic phát triên chän nuôi giai doan  2021- 2030, tam 
nhIn 2045 trên dja bàn huyn Däk Glong, vth nhu'ng ni dung ci the nhu sau: 

I. M1JC TIEU 

1. Miuc tiêu chung 

Trin khai thirc hin dng b, co hiu qua các ni dung K hotch cüa Uy 
ban nhân dan tinh DäkNông ye vic thirc hin Chiên 1uçc phát triên chãn nuôi 
giai doan  2021-2030, tam nhIn 2045 trên dja bàn huyn, dam bão phU hqp vi 
diêu kin kinh tê - xã hi cUa huyn, dat  m11c tiêu dã dé ra. 

- Phát trin chän nuôi bn vüng, an toàn sinh h9c, an toàn djch bnh và 
kiêm soát tot djch bnh, qua do nâng cao süc cnh tranh ngành chãn nuôi cüa tinh. 

- Nâng cao t' 1 san ph.m chän nuôi dixçic san xut trong các trang trai,  h 
chän nuoi, bão dam an toàn sinh hoc, an toàn djch bnh, bão v môi truOng; nâng 
cao t trong san phâm chàn nuôi dixqc giêt mO tp trung cOng nghip, sci ché, ché 
bién dáp irng nhu câu thj trithng trong nixâc và xuât khâu. 

- Hoân thin các chInh sách khuyn khIch thiic dy chän nuôi bn vng, hi 
nhp quôc tê. 

- Da dng boa các loài vt nuôi d phát huy lçii th cüa tüng tiu vüng và 
nhu câu da dng cüa tüng thj tnthng, tp trung chuyên djch c cau dan 4t nuôi 
theo hrncng tang t' trng dan 1cm, dan gia cam, gia sue an có. Chuyên dan tir chän 
nuOi nOng h sang phát triên chän nuôi gia trai,  trang trai; phát triên chän nuôi 
nông h theo hInh thüc cOng nghip và cOng ngh cao; khuyên khIch tO chi'rc san 
xuât khép kin, lien két giüa các khâu trong chuOi giá trj dê cat giám chi phi, tang 
hiu qua và giá trj gia tang. 

- Tm nhIn dn näm 2045: Phát trin chän nuOi trên dja bàn huyn theo 
huâng tiên tin, cong nghip hóa a hâu hêt các khâu tir san xuât, chê biên, báo 
quãn den ket nOi thj tri.thng tieu thi,i san phâm, trong dO: 

+ Dy manh  chän nuôi an toàn sinh h9c nhtm khng ch yà kim soát t& 
các bnh truyên nhim nguy hiêm, các beth truyên nhiêm tü cling vt sang nguai. 
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+ 100% san phm thjt gia siic, gia cm dugc kim soát giêt mô truc khi 
dua ra th tri1ing. Tat ca các san phâm chàn nuôi chInh nhu thjt, tthng, sUa du'çrc 
san xuât dam bâo v sinh an toân th?c phâm và than thin vâi môi triiông. 

+ 100% thjt gia sic, gia cm dugc cung cp tr các co s git mô tp trung, 
cong nghip và trén 50% khôi luçing san phâm chän nuôi chInh dugc qua so chê, 
ché biên cong nghip. 

2. Miic tiêu ciii the 

- Müc tang truâng giá trj san xut giai domn 2021-2025 trung bInh tr 6-
7%/näm; giai doan  2026 - 2030 trung bInh t11 7-8%/näm. 

- San lu'çing thjt xé các loai: Dn närn 2025 dit 2;500 thn, trong do: thjt !n 
chiêm tr 74% den 78%, thjt gia cam chiêm t11 10% den 12%, thjt gia siic an cO 
chiêm tr 14% den 15%; den näm 2030 dt 5.100 tan, trong do: tht 1cm chiêm tir 
76% dn 80%, thjt gia cam chim tir 13% dn 14%, thjt gia süc an có chiêm 10% 
den 11%. 

- Den näm 2025: T' 1 gia süc vâ gia cm duc git mO tp trung tl.rong 
irng khoâng 70% và 50%; dn nãm 2030: T 1 tuang irng khoáng 80% vâ 60%; 
dn näm 2045: Tt ca gia s1ic, gia cam dêu du'gc giêt mO tp trung và dâ duçc chê 
biên truâc khi dua ra th trumg. 

- Dn nàm 2025: Co 80% CO SY chän nuôi trang trii dam bâo an toàn sinh 
h9c. Den nãm 2030: Co 100% CO SO chan nuOi trang trti dam bão an toàn sinh 
h9C. 

- PhOi hp vi Co quan chuyên mon Cap trên xây drng CO So an toàn dch 
bnh: Den nãm 2025 xây dçrng It nhât 01 CO s; den nãm 2030 xây dtjng It nhât 5 
CO SO an toàn dch bnh dOi vi Cac bnh truyên nhiêm nguy hiêm. 

- Khuyên khich phát trin chän nuôi vi diu kin không vut qua mt d 
Chan nuOi Cua tinh quy djnh tii Phii 111C VI, Nghj djnh sO 13/2020/ND-CP ngây 
21/01/2020 ciia ChInh phü. 

II. NHIM VJ, GIAI PHAP TRQNG TAM 

1. Rà soát, ban hành và phô biên các van ban quy phm pháp 1ut, co' 
chê, chInh sách phát triên chàn nuôi 

- Th1C hiên các quy djnh Lut Chãn nuôi trên dja ban huyn; dê xuât, st'ra 
dOi kjp thOi các chInh sách khuyên khIch phát triên chän nuOi theo chuOi khép 
kin, chãn nuOi hQ'u co, chän nuOi tuân hoân thIch 1rng vii bien dOi khI hu. 

- Tp trung tuyên truyn, ph bin các quy djnh cüa Lut Chän nuôi và các 
van ban quy phm pháp 1ut linh vrc chãn nuOi; to chi.rc các hi ngh, CáC lOp tp 
huân nhäm nâng cao nh.n thrc, thüc chap hành 1ut cüa các dOi tu'çmg lien quan 
den hot dng chãn nuôi. 

- Quãn 1' t& hoat  dng chãn nuOi trên dja bàn, tang cuèng quàn 1', kiêm 
tra dieu kin dOi vâi các co sâ chän nuôi dam bao thirc hin dung các quy djnh 
cüa Lut Chan nuOi nam 2018. Dinh k' kiêm tra diéu kiên chän nuOi dôi vi co 
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sâ chän nuôi trang trai  quy mô vra và nhô theo quy djnh cüa Lutt Chàn nuôi 
nhäm dánh giá dung thirc trtng chän nuoi, vic dáp rng các diêu kin ye chän 
nuôi, bão v môi trung, kjp thii xir 1, chân chinh các vi phtm trong boat  dng 
chãn nuôi... phiic vii cong tác quàn 1', phát triên ngành theo hithng ben v&ng. 

2. Xãy dirng các phtro'ng an, chiro'ng trInh u'u tiên thrc hin muc tiêu 
Kê hoach 

- Tip tic trin khai Chucmg trInh cái tin, lai tao  ging bô lai hithng thjt 
trên nên dan bO cái lai Zebu (lai Brahman, lai Sindhi) nhàm nâng cao chat luçing, 
giá trj san xuât. 

- Khuyn khIch t chiErc, cá nhân dAu tu phát trin chän nuOi 1cm, gia cm 
cOng ngh cao theo hrnng xã hi hoá de tn diing nguôn içrc dâu tu vào dja bàn 
huyn. 

- Kêu gçi, thu hut dir an du tu nhà may ch bin thtrc an chàn nuôi; dir an 
xây dirng nha may ché biên phân bón hQ'u Co tiir chat thai chän nuOi trên dja bàn 
huyn dê ho trçr phát triên nông nghip hu'u co; phuo'ng an phát triên chän nuOi 
tuân hoàn theo hthng hiu co gãn vOi xây dirng vüng an toàn djch bnh; phuong 
an drih hung phát triên vñng chàn nuOi, giêt mO tp trung gàn vâi chê biên san 
phâm chän nuOi giai doan näm 2022-2026, djnh hithng den näm 2030. 

3. Dy mtnh vic áp diing các bin pháp k5 th4t thyc hin chán nuôi 
an toàn sinh hçc nhãm phông, chông và kiêm soát tot djch bnh, môi truông 
trong chãn nuôi 

- Thirc hin các bin pháp chän nuôi an toàn sinh hoc, các bin pháp phOng, 
chông djch bnh và các quy dnh cüa Lut Chàn nuOi näm 2018. 

- Hang nãm xây dirng K hoach phOng, chng djch bnh dng vtvà chü 
dng thçrc hin các bin pháp phông, chông djch bnh dng 4t nhäm kiêm soát 
tOt djch bnh, khi có dch bnh xáy ra phài kjp thai triên khai bin pháp chông 
djch hiu qua, không che khOng dê lay lan ra din rng nhäm han  che tOi da thit 
hai do djch bnh gay ra. 

- Tuyen truyn, van dng ngthi chän nuôi xây dimg co sO' chän nuOi an 
toàn dich bnh. 

- Xây dirng và nhân rng các mO hInh phát trin hcm  tác xä, các chui lien 
ket lien quan den linh virc chän nuôi. 

- Dy manh  viêc thuc hiên mO hmnh, dir an chän nuOi; dánh giá kêt qua và 
nhân rng các mO hInh có hiu qua cho nguO'i dan áp ding. 

- Tang cung kiem soát môi trung và nâng cao hiu qua xO' l cht thai 
chãn nuOi, áp dirng cOng ngh khoa h9c trong xir 1 chat thai chãn nuOi d bâo v 
mOi truO'ng, an toàn djch bnh tren dan vt nuOi. 

- Khuyn khIch áp dirng cOng ngh chung tri hin dai  phü hgp vO'i tüng 
loai vat nuOi và loai  hInh chän nuOi de kiem soát tot djch bnh, nâng cao näng 
suit, cht luçing vt nuOi, dam bào mOi truO'ng sinh thai. 
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4. To chfrc quãn 1 san xuãt gn vó'i ch bin vã thj tru'ô'ng 

- T cht'rc và quãn 1 phát trin chän nuôi theo quy hoach, k hoach và tuân 
thu các quy djnh Lut Chän nuôi. 

- Xây dçrng các Ca sâ chãn nuôi antoàn djch bnh cung cp ngun nguyen 
1iu an toàn dáp rng nhu câu thj trumg ye san phârn chãn nuôi an toàn djch bnh 
và an toàn thrc phâm. 

- Nâng cp các ca s gi& m hin có d kiêm soát t6t djch bnh, dng thii 
rà soát, sp xêp li h thông giêt mô giasi1c, giacâm gän vci viing chän nuôi. Xây 
dung chInh sách khuyên khIch phát triên h thông giêt mô dng vt darn bâo an 
toàn thçrc phâm. 

- Phát trin h thng các ctra hang ban san phrn chän nuôi dam bâo an toàn 
thirc phâm, dáp irng vic truy xuât nguôn gôc san phâm. 

- Khuyn khIch phát trin cong nghip h trçY ngành chän nuoi nhu cong 
nghiêp cci khi, hoa chat va cong nghê sinh hoc de cung cap cac thiêt bi chuông 
tri, giêt mô, chê biên, các lOai hóa chat, chê phârn sinh hQc thay the nguôn nhp 
khâu. U'u tiên phát triên cong nghip chê biên, chê biên sâu các san phâm chän 
nuOi nhàm nâng cao giá trj san phâm chàn nuôi trên dja bàn huyn. 

III. PHAN CONG NHIM VIJ CJ THE 

(Phi lyc chi tié't kern theo) 

IV. KINH PHf THVC Hh1N 

- Hang näm, can ct'r chirc näng, nhirn vii và kinh phi duqc giao, các Phông, 
Ban, dan vj, LJBND các xä triên khai thirc hin hoc lông ghép thirc hin trong 
các chixcing trInh cong tác và các de an, dir an khác cüa dan vi, dja phuang dê 
triên khai thuc hiên. 

Nguôn kinh phi thrc hin: 

+ Ngun ngân sách nhà nuc cp theo quy djnh. 

+ Lng ghép trong các Chuang trInh rniic tiêu quc gia, Chuang trInh m1ic 
tiêu, chuang trInh, kê hoch, dr an khác. 

+ T chirc, cá nhân dâu tu và các nguôn von huy dng khác. 

- Ngân sach nhà nuó'c uu tiên dâu tu xay dirng ca s h tng, xü l môi 
trii6ng, phông chông djch bnh, giông vt nuôi; nâng cao näng hrc quàn 1 ngành 
chàn nuôi, thñ y; kiêm soát djch bnh, v sinh an toàn thrc phâm; bào ton và phát 
triên nguOn gen giông 4t nuôi bàn dja, qu, hiêm. 

- Day mtnh xâ hi hOa, khuyn khich t chirc, cá nhân trong nuc và ngoài 
nithc dâu tu vào các hoat dng san xuât, kinh doanh lTnh vçrc chän nuOi, thu y, ch 
biên và thj trithng tiêu thi san phâm chãn nuôi theo quy dnh cüa pháp lut. 

V. TO CHI5C THVC HI1N 

1. Phông Nông nghip và Phát triên nông thôn 
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Chü tn, phi hçp vi các Phông, Ban, don vj và UBND các xã t chi.irc thirc 
hin các ni dung duçic phân cong trong Ké hoach;  dê xuât, tham mu'u UBND 
huyn nhrng van dê phát sinh, vuç't thâm quyên, bô sung, diêu chinh kê hoch 
phü hpp vi diêu kin thirc tê. 

- Thirc hin t& cong tác quân I nba rnrôc v chän nuôi, thi.'i y theo diling 
quy djnh; cong tác quán l chat lucmg dOi vâi các san phâm lien quan den linh 
virc chãn nuôi. 

- Djnh kST hang nAm, tng kt, dánh giá k& qua trin khai thirc hin và tham 
mlxu UBND huyn báo cáo kêt qua thirc hin ye UBND tinh, S Nông nghip và 
Phát triên nông thôn. 

2. Trung tam Djch vçi k5 thut nông nghip 

- Trin khai thrc hin Chuo'ng trInh cài tin, lai tto giOng bô lai hthng thjt 
trên nên dan bo cái lai Zebu (lai Brahman, lai Sindhi) nhãm nâng cao chat 1ung, 
giá trj san xuât. 

- Thrc hin t& các bin pháp phông, chng djch bnh trên dan 4t nuOi vâ 
các quy djnh cüa Lut Chän nuOi näm 2018. 

3. Phông Tài ChInh - Kê hotch 

- Kêu gçi, hithng dn thu tic du tu cho các t chic, cá nhân có nhu cu du 
tu vào linh virc chän nuOi trên dja ban huyn; dê xuât nhQng chInh sách lien quan 
den ho trq doanh nghip, trang tri, hp tác xâ chàn nuOi dê thçrc hin có hiu qua 
các ni dung Ké hoach. 

- Can di ngun kinh phi tIc hin các chInh sách khuyn khIch, M trg v 
chãn nuôi theo các chu'o'ng trInh, ke hoch, de an dã duçc phê duyt. 

- Chü trI, phi hçip vth Phông Nông nghip và Phát trin nông thôn tng hcp, 
lông ghép các chi tiêu phát triên chän nuOi vào ke hoch phát triên kinh tê - xã hi 
cüa huyn. 

- Hang närn, can di, tham mtru UBND huyn b trI vOn tiir ngân sách nhà 
nuc và các nguOn von hp pháp khác dê thirc hin hiu qua các ni dung cüa K 
hoach. 

4. Phông Kinh t - Ht tang 

- Chu trl, phôi hcp vOi Phông Nông nghip và Phát tnin nông thOn t chüc 
các chuang tnInh xñc tiên thuo'ng mi; thOng qua vic to chüc tham gia các hi 
chq ho tnçY gii thiu các san phâm chän nuôi tnên dja bàn huyn. 

- Phi hçip vâi các don vj lien quan thrc hin hithng dn xây drng thuo'ng 
hiêu, nhãn hiu hang boa cho mt sO san phâm chän nuOi. Két nOi giâi thiu và 
chuyen giao các tien b khoa h9c k thut trong linh vuc chän nuOi, thu y. IJu tiên 
b tn các d tài nghiên ciru, ung dung, chuyen giao khoa h9c cOng ngh trong xü' 
1,2 chat thai, nuc thai chän nuôi. 
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5. Phông Tài nguyen và Môi trtrông 

- Chü trI, phéi hçip vvi Phông Nông nông nghip và Phát trin nông thôn 
hrnng dn các dja phuang 1p phu'ong an quy hoach,  kê hoach si:r dyng dat, bô trI 
qu' dt cho chän nuôi và chInh sách ye dat dai cho to chtrc, cá nhân thuê phát 
trin chän nuôi, xây dirng c s giêt mô, bâo quán, chê biên cong nghip và kiêrn 
soát ô nhim môi truông trong chän nuôi. 

- Hung dn các tO chrc, cá nhân có hoat dng chãn nuôi các bin pháp xir 
1 chit thai trong chän nuôi dam bão diing quy djnh. 

6. Phông Lao dng - Thuo'ng binh và Xã hi 

Phi hçp vi Phông Nông nghip và Phát trin nông thôn xây dimg và chi 
dao trin khai chuong trInh dào tao  nghê, chuyên dôi nghê cho ngu'i chän nuôi 
và chInh sách h trçi chuyn di ngh cho nh&ng ngi.thi chän nuôi không con khã 
nàng chän nuôi hoc có nhu câu chuyên dôi sang linh vrc san xuât kinh doanh 
khác thuân loi hcin. 

7. Phông Van hóa - Thông tin 

Phi hcip vth Phông Nông nghip va Phát triên nông thôn, UBND các xã 
day manh  cOng tác thông,  tin, tuyên truyên các quy djnh ye chãn nuoi, thñ y, các 
chInh sách cüng nhu' quyên cüa ngithi chän nuôi dê ngu'i dan biêt chap hành tOt 
các quy djnh ye chän nuôi; quáng bá, giâi thiu các san phâm ye chãn nuOi trên 
dja bàn, các san phâm chü 11rc, dc trung cUa huyn dê nhân dan biêt. 

8. Chi nhánh Ngân hang ChInh sách — Xã hi; Ngân hang Nông nghip 
và Phát triên nông thôn 

Dy mnh cho vay d phát trin chàn nuOi theo quy djnh tai  Nghj djnh so 
55/2015/ND-CP ngày 09/6/2015 cüa ChInh phü ye chInh sách tin dung phic vii 
phát triên nOng thôn, Nghj djnh sO 116/201 8/ND-CP ngay 07/9/2018 cüa ChInh 
phü sira dôi, bô sung mt sO diêu cüa Nghj djnh so 55/2015/ND-CP ngày 
09/6/2015 cüa ChInh phü ye chInh sách tin dçing phiic vi phát trien nông nghip, 
nông thOn, các van bàn thay the khác (neu có) và các quy djnh khác cüa pháp 1u.t. 

9. Be ngh Uy ban Mt trn To quc Vit Nam huyn và các tO chüc 
doãn the chInh trl  - xã hi huyn 

- TIch circ phi hcTp các ngânh chirc näng yà dja phrnmg cüng cp t chirc 
tuyen truyen, yãn dng hi vien, doàn yien, ngithi chAn nuôi thirc hin tot quy 
djnh khOng duqc phép chän nuôi trong khu vuc ni thành, ni th; ving nuôi chim 
yen theo quy djnh; trngbuâc thay dOi nhn thtiirc và cac thói quen khOng phü hgp 
trong chàn nuOi, giêt mO, che bien và tieu dung san phâm chän nuôi. 

- Giám sat qua trInh trin khai thirc hin k hoach, phân ánh kjp thO'i nhu'ng 
kiên cüa ngithi dan cüng nhu bào v quyên, igi Ich chinh dáng cüa ngui dan 

lien quan den các boat dng chän nuOi. 

10. Uy ban nhãn dan các xä 

- Lông ghép thirc hin vi các dir an, d an khác dang và sê trin khai trên 
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dja bàn d thirc hin các ni dung cüa k hoch dam báo dt chi tiêu phát trin 
chàn nuôi. 

- Can cir K hoch trin khai thirc hin, dng thñ rà soát, diu chinh ca cu 
san xuât theo hu&ig tp trung, phát triên các 1oti v.t nuôi lçii the, có khà näng 
cnh tranh; tto diêu kin thun lçyi h trg ye dat dai, cO cci chê ho trçY t1r nguôn 
von ngân sách da pht.ro'ng nhàm khuyên khIch phát triên san xuât kp thai và hiu 
qua. Tuyên truyên, vn dng, thu h& các doanh nghip tham gia dâu tu vào chãn 
nuôi, giêt mô, chê biên thjt và các san phâm tr thjt. 

Djnh kS'  hang näm, tnró'c ngày 20/11 các Phông, Ban, dan vi có lien quan; 
UBND các xã tong hcp, báo cáo kêt qua thrc hin các nhim viii, giâi phap cüa 
Kê hoch nay ye UBND huyn (thông qua Phông Nông nghip và Phát triên nông 
thôn) dê tong hcp, báo cáo theo quy djnh. 

Trên day là K hoch thirc hin Chin lugc phát trin chän nuôi giai doin 
2021 - 2030, tam nhIn 2045 trên dja bàn huyn Dak Glong. Yêu câu các Phông, 
Ban, dan vj, UBND các xã to chüc thirc hin, trong qua trInh thirc hin, nêu có 
kho khãn, v1thng mac, báo cáo, dê xuât UBNID huyn (thông qua Phông Nông 
nghip và Phát triên nông thôn) dê xir 

No'i n/i In: 
- So' Nông nghip Va PTNT; 
- TT RU, TT HDND huyn; 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- Các PhOng, Ban, do'n vj; 
- Trung tam DVKT nông nghip; 
- UBND các xã; 
- Lu'u: VT. 

KT. CHU TICH 
PHO CHU TCH 

 

Nguyen Van Hqp 



Phii 1ic1: 
DII MEN CHi TIEU PHAT TRIEN CHAN NUOI MQT SO LOAI VT NUOI CH!NH GIAI DO4LN 2021-2030 

(Ban hành kern theo K hogch s  g  /KH-UBND ngàyz4 /572021 cia UBND huyn Dák Glon, 

Ké 
hoch 
näm 

Loi vt nuôi 

Do'n vl 

Tong 
Quäng Khê Dak Plao Däk Som Oak Ha Quäng Son Oak Rmang Quäng Hôa 

Näm 
2021 

Trâu (con) 20 10 15 43 103 185 180 556 

Bô (con) 410 225 50 245 455 256 690 2.331 

Lcin (con) 660 350 1.520 9.200 5.400 1.850 750 19.730 

Gia cm (con) 32.250 6.125 26.901 56.000 58.350 6.505 16.054 202.185 

Dé (con) 370 440 230 439 408 125 193 2.205 

Näm 
2025 

Trâu (con) 25 13 20 53 123 226 220 680 

Bô (con) 454 271 97 310 524 330 814 2.800 

Lcm (con) 1.050 750 2.040 12.240 10.355 2.200 960 29.595 

Gia cm (con) 33.600 8.750 28.200 57.404 67.350 8.500 18.600 222.404 

Dé (con) 400 480 280 520 586 180 254 2.700 

Den 
näm 
2030 

Trâu (con) 25 13 20 53 123 226 220 680 

Bô(con) 462 278 130 342 557 341 820 2.940 

Lçin (con) 2.544 1560 3.780 17.240 31.526 3.400 2.100 62.150 

Gia cm (con) 54.824 14.520 31.850 78.520 167.417 17.587 35.608 400.326 

Dê (con) 1.050 620 690 1.234 1.886 690 580 6.750 



Phu luc 2: 
PHAN CONG NHIEM VU 

(Ban hành kern theo Ké' hoqch so' /KH-UBND ngày14 / /2021 cza UBND huyn Dàk Gb 

Stt Nhim vii Giái pháp Do'n vj cliii trI Don v phôi hqp Thbi gian 

Phô biên các vim 
bin quy phim phip 
Iut, co chê, chInh 
sich phit triên chin 
fbi 

Tuyên truyên, ph bin cic quy djnh cia Lut Chän 
nuôi 2018 và các van bin quy phirn pháp 1ut thuc 
linh viic chin nuôi cho dôi tixçmg CO lien quan 

UBND cic Xa 

PhOng Nông nghip 
và Phát triên nông 
thôn; các Phông, 

Ban, dcn vj CO lien 
quan 

Thuing 
xuyên 

2 
Xây dl)ng phiro'ng 
in, chiro'ng trInh tm 
tiên 

Phuung in phit trin chin nuôi tuAn hoàn theo 
huâng h1tu c gn vii xay dirng cic ving an toàn 
djch bnh dng vet. 

Phông Nông nghip 
vi Phit triên nông 

thôn 

Cic co si chin nuôi 
va cic di tung có 

lien quan 
2022-2025 

Phixcing in djnh huóng phit trin ving chin nuôi, 
git mô tp trung gn vii ch bin sin phrn chin 
nuôi giai doan 2022-2026, djnh huing dn 2030 

PhOng Nông nghip 
vi Phát triên nông 

thôn 

Cic PhOng, Ban, 
don vi có lien quan; 
Cic co si chin nuôi 
vi cic dôi tu9rng cO 

lien quan 

2022-2026 

Kêu gui, thu hit du tu "Dir in nhà may ch bin 
phin bón hi:ru co tir chit thu chin nuôi trén dja bàn 
huyn d h trçY phit trin nông nghip huu ccY". 

PhOngTai chInh - 
Kê hoach 

PhOng Nông nghip 
vi Phát triên nông 
thôn, cic dorn vj CO 

lien quan 

202 1-2025 
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Stt Nhim viii Giái pháp Do'n vl  chü trI Don vl phôi hç'p Thôi gian 
Kêu gui, thu hut dAu tu "Dr an dàu tu nhà may ch 
bin thüc an chän nuôi". 

Xây drng K hoch chi tit trin khai th?c hin 
Chucmg trmnh phát trin ging bô lai huàng thjt trên 
dja bàn huyn Däk Glong giai doan 202 1-2025, 
djnh huàng dn 2030. 

Phông Nông nghip 
va Phát triên nông 

thôn 

Trung tam DVKT 
nông nghip; 
UBND các xã 

2021-2025 

3 

Dy manh áp dung 
các bin pháp k5 
thuât thtrc hin 
chãn nuôi an toan 
sinh hQc nhàm 
phong, chng Va 
kim soát tt dlch 
bnh, môi tru*ng 
trong chän flUÔI 

Thirc hin các bin pháp chän nuôi an toàn sinh 
hçc, cãc bin pháp phOng, chng djch bênh 
quy djnh cüa Lust  Chän nuôi näm 2018 cho các dja 
phirong d trin khai thrc hin dung quy djnh. 

PhOng Nông nghip 
và Phát triên nông 

thôn 

UBND các xã, cac 
don vi có lien quan 

2021 

Dinh k' kim tra diu kiên chän nuôi di vâi cor sâ 
chän nuôi trang trai quy mô vra và nhó theo quy 
djnh cüa Lut Chän nuôi nhm dãnh giá dung thirc 
trtng chän nuôi, vic dáp ung các diu kin v chãn 
nuôi, bão v môi tn.rng; kjp th?yi xü l, chin chinh 
các vi phm trong hott dung chän nuôi... phic vi 
cong tác quãn l, phát trin ngành theo huOng bn 
vfrng. 

Phông Nông nghip 
va Phát triên nông 

thôn 

UBND các xã; các 
Phông, don vj Co 

hen quan; Các Co sâ 
chãn nuôi 

Hang näm 

Tuyên truyn, 4n dng ngui chän nuôi xay dung 
cor s chän nuôi an toàn djch bnh. 

PhOng NOng nghip 
và Phát triên nông 

thôn 

UBND các xä; các 
dcm vi cO lien quan 

Thu.rerng 
xuyên 

Xây thrng và nhân rng các mô hinh phát trin hçip 
tác xä, các chui lien kt lien quan dn linh vrc 
chän nuôi. 

PhOng Nông nghip 
va Phát triên nông 

thôn 

UBND các xa; các 
PhOng, don vj cO 

lien quan 
202 1-2030 

4 
T1ichfrcquan1sán 
xuãt gän vOi ch 
bin và th trurolig 

Quãn 1 phát triên chän nuôi theo quy hoach, kê 
hoch và tuân thi các quy djnh cUa Lust  Chän nuoi. 

PhOngNôngnghip 
và triên nông 

thôn 

UBND các xà; các 
PhOng, don v Co 

lien quan; các Co s 
chan nuôi 

202 1-2030 



11 

Stt Nhim vii Giái pháp Don vj chü trI Don vj phi hçp Thôi gian 

Phi hçp vâi Co quan chuyên mon cAp trén hi.ràng 
dn cac t6 chirc, Ca nhân xay drng Co s chän nuôi 
an toãn djeh bnh 

Phông Nông nghip 
vã Phát triên nông 

thôn 

UBND các xä; Các 
Phông, don vj có 

lien quan 
Hang näm 

Khuyn khIch phát trin các cüa hang ban san phAm 
chãn nuôi an toàn dam bão an toàn thirc phAm, dáp 
üng vic truy xuât nguôn gôc 

Phông Kinh tê - H 
tang 

các PhOng, don vj cO 
lien quan 

2021-2030 
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