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BÁO CÁO
Hiện trạng phát triển chăn nuôi đại gia súc năm 2020-2021
trên địa bàn huyện Yên Châu
Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thực hiện Công văn số 757/SNN-CTYTS ngày 18/3/2022 của Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La về việc báo cáo hiện trạng phát triển
chăn nuôi đại gia súc năm 2020-2021; Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu báo cáo
hiện trạng phát triển chăn nuôi đại gia súc năm 2020-2021 trên địa bàn huyện như
sau:
1. Cơ cấu đàn vật nuôi, sản lượng sản phẩm chăn nuôi, hỗ trợ phát
triển chăn nuôi đại gia súc, mô hình chăn nuôi có hiệu quả
1.1. Năm 2020
- Tổng đàn đại gia súc trên thực hiện: Là 33.220 con, trong đó: trâu 11.790
con; bò 21.180 con; Ngựa 250 con
- Sản lượng thịt hơi xuất chuồng: 637 tấn trong đó: Trâu 259 tấn; bò 375
tấn; Ngựa 3 tấn.
1.2. Năm 2021
- Tổng đàn đại gia súc thực hiện: Là 33.537 con, trong đó: trâu 10.081 con;
bò 23.206 con; Ngựa 250 con
- Sản lượng thịt hơi xuất chuồng: Là 843 tấn trong đó: Trâu 280 tấn; bò 560
tấn; Ngựa 3 tấn.
(có phụ lục 1, 2 chi tiết kèm theo)
1.3. Kết quả hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc
a) Năm 2020
- Chương trình hỗ trợ mô hình nuôi bò cái sinh sản thuộc tiêu dự án 2Chương trình 135 tại các xã Chiềng Đông, Tú Nang với tổng số hộ được hỗ trợ là
24 hộ với tổng số vốn hỗ trợ là 247.000.000 đồng.
- Dự án hỗ trợ nhân rộng mô hình nuôi bò cái sinh sản xã ngoài 30a và
chương trinh 135 Viêng Lán, Chiềng Khoi, , Chiềng Pằn, Yên Sơn với tổng số hộ
được hỗ trợ là 90 hộ với tổng 948.000.000 đồng
b) Năm 2021
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- Năm 2021 trên địa bàn huyện không có các chương hỗ trợ phát triển chăn
nuôi đại gia súc
(Chi tiết có phụ lục 3 kèm theo)
1.4. Mô hình chăn nuôi có hiệu quả
- Mô hình phát triển chăn nuôi có hiệu quả trên địa bàn huyện 9 hộ chăn
nuôi bò thưởng phẩm và bò cái sinh sản quy mô từ 10 -100 con/ hộ tổng thu
nhập bình quân từ 120.000.000 đồng - 500.000.000 đồng.
(Chi tiết có phụ lục 4 kèm theo)
2. Thức ăn chăn nuôi đại gia súc
- Diện tích cây thức ăn năm 2020: là 638 ha trong đó diện tích trồng cỏ là
360 ha diện tích trồng ngô dày là 278 ha
- Diện tích cây thức ăn năm 2021: là 663 ha trong đó diện tích trồng cỏ là
360 ha diện tích trồng ngô dày là 303 ha
(Chi tiết có phụ lục 5 kèm theo)
- Trên địa bàn huyện không có cơ sở chế biến sản xuất thức ăn chăn nuôi
công nghiệp.
3. Hình thức sản xuất chăn nuôi
- Chăn nuôi nông hộ: Tổng số hộ chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn huyện
là 7.225 hộ.
- Chăn nuôi trang trại: Chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại công nghiệp
cũng đã được hình thành, tuy nhiên với số lượng không lớn. Số hộ chăn nuôi quy
mô từ 10-100 con trâu, bò hiện có 9 hộ.
4. Tình hình quản lý giống vật nuôi và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi
trên địa bàn
Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã,
thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và yêu cầu các cơ sở sản xuất, đơn
vị cung ứng giống vật nuôi phải công bố chỉ tiêu chất lượng con giống trước khi
nhập và cung ứng vào địa bàn. Xác định cụ thể cơ cấu giống vật nuôi phù hợp với
tình hình phát triển chăn nuôi của địa phương; khuyến khích, tạo điều kiện cho
các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất giống vật nuôi, ứng dụng
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi. Chú trọng đảm bảo an toàn dịch bệnh,
an toàn sinh học”.
5. Kế hoạch phát triển chăn nuôi, trong đó trọng tâm chăn nuôi đại gia
súc trên địa bàn
Tập trung phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng nông hộ, gia trại, trang
trại để khai thác và phát triển các giống bò địa phương, đàn lợn đen bản địa, lợn
nái; phát triển gia cầm theo phương thức thâm canh, chuyên canh trong chuồng
trại.
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- Hằng năm Ủy ban nhân dân huyện giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã, thị trấn,
các cơ quan chuyên môn trên cơ sở chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển
khai thực hiện phát triển chăn nuôi trên địa bàn huyên. Chỉ đạo các ban ngành,
đoàn thể tổ chức tuyên truyền, tập huấn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật,
huy động mọi nguồn lực xây dựng triển khai các mô hình chăn nuôi theo kế hoạch
đã đề ra.
- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành trong việc tiến hành
triển khai thi hành Luật Chăn nuôi đạt hiệu quả.
6. Kiến nghị, đề xuất
- Tiếp tục đầu tư kinh phí xây dựng các mô hình sản xuất chăn nuôi, đặc
biệt là các mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.
- Tiếp tục có các chính sách đầu tư kinh phí mua trâu, bò cái nền sinh sản
hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Yên Châu.
Trên đây là Báo cáo hiện trạng phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn
huyện Yên Châu năm 2020-2021./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Chủ tịch, các phó CT UBND huyện;
- Cổng TT điện tử huyện;
- Chuyên viên Khối;
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