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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng  

tại cuộc họp với các doanh nghiệp chăn nuôi lợn 

 

Ngày 30 tháng 3 năm 2020, tại trụ sở của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã Chủ trì cuộc họp với 

các doanh nghiệp chăn nuôi lợn lớn tại Việt Nam. Tham dự cuộc họp có Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường; đại diện 

Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam, Tổng cục Thống kê; đại diện Lãnh đạo 15 doanh nghiệp chăn nuôi 

lợn lớn trong cả nước; đại diện các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn dự họp. 

Sau khi nghe Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ý 

kiến phát biểu của đại diện các doanh nghiệp, Bộ Công Thương phát biểu, Phó 

Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau: 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo điều hành giá, từ cuối năm 2019 đến nay, 

giá thịt lợn luôn ở mức cao, nguyên nhân do nguồn cung thấp hơn cầu (do đàn 

lợn bị giảm do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi gây ra), bên cạnh đó, còn có các yếu 

tố chủ quan khác tạo ra như: do tâm lý tích trữ thực phẩm của người dân khi 

xảy ra dịch COVID-19; có hiện tượng găm hàng, tích trữ lợn thịt để đẩy giá lên 

cao; cơ cấu trong giá thịt lợn còn bất hợp lý (chi phí trung gian lớn 40-45%). 

Giá thịt lợn cao ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Mặt khác, có 

tác động lớn đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ảnh hưởng lớn đến ổn định kinh tế 

vĩ mô. Do vậy, cần phải giảm giá thịt lợn ở mức hợp lý, vừa đảm bảo đời sống 

của người dân, lợi ích của người chăn nuôi, doanh nghiệp và ổn định kinh tế vĩ 

mô. Việc triển khai chủ trương kiểm soát giá thịt lợn đã được nhiều doanh 

nghiệp rất đồng tình, giảm giá bán lợn thịt. Tuy nhiên, còn một số doanh 

nghiệp, người chăn nuôi, kinh doanh lợn thịt, thịt lợn chưa triển khai tích cực, 

chưa bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người chăn nuôi, giết mổ, buôn bán và người 

tiêu dùng, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay. 

Biểu dương các doanh nghiệp đã đồng hành cùng Chính phủ, cùng người 

dân đã giảm giá bán lợn thịt thời gian qua; đặc biệt biểu dương tất cả các doanh 

nghiệp dự họp đã cam kết giảm giá lợn hơi tại cửa chuồng, trang trại xuống 

70.000 đ/kg kể từ ngày mùng 01 tháng 4 năm 2020. 

Việc giảm giá thịt lợn, không chỉ đơn thuần về mặt kinh tế, mà còn thể 

hiện trách nhiệm chính trị, văn hóa của doanh nghiệp và người sản xuất, kinh 

doanh. Vì vậy, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các thành 

phần liên quan đến chuỗi sản thịt lợn thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm soát 
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và giảm giá thịt lợn hơi xuất chuồng xuống 70.000 đ/kg kể từ ngày mùng 01 

tháng 4 năm 2020; tiến tới giảm dưới 65.000 đ/kg đến 60.000 đ/kg lợn hơi và 

thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm soát giá thịt lợn theo đúng tinh thần chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 132/TB-VPCP ngày 29 tháng 3 

năm 2020; đồng thời khẩn trương tập trung triển khai một số giải pháp trọng 

tâm sau đây: 

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, thực hiện: 

a) Tổ chức kiểm soát tốt dịch bệnh, nhất là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; 

b) Tổ chức rà soát, công bố hết bệnh DTLCP theo quy định để tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc tái đàn, tăng đàn; 

c) Tăng cường việc nhân giống, cung ứng lợn giống có chất lượng và an 

toàn dịch bệnh cho người chăn nuôi để thực hiện việc tái đàn, tăng đàn lợn; 

d) Đẩy mạnh vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh; xây dựng các chuỗi đảm 

bảo cung ứng thịt lợn trong mùa dịch và ổn định thị trường; 

đ) Phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao hỗ trợ tối đa cho các 

doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm các nguồn hàng hợp lý tại các nước xuất 

khẩu và tổ chức nhập khẩu thịt lợn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; 

e) Phối hợp các địa phương xây dựng chiến lược, kế hoạch xây dựng 

ngành chăn nuôi theo hướng: Tăng mạnh đàn lợn trong thời gian tới nhưng đảm 

bảo cân bằng cung cầu, đảm bảo giá lợn ở mức hợp lý nhưng không tạo ra dư 

thừa, thiệt hại cho người chăn nuôi. 

g) Khẩn trương hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế 

hoạch quốc gia phòng, chống bệnh bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2020 - 2025. 

2. Bộ Công Thương chủ trì chỉ đạo, thực hiện:  

a) Tổ chức kiểm tra, rà soát hệ thống kênh phân phối, cung ứng, đầu mối 

bán buôn, bán lẻ đối với mặt hàng thịt lợn tính từ cửa trại, cửa chuồng nuôi của 

doanh nghiệp, người chăn nuôi đến thương nhân, người bán cuối cùng trực tiếp 

cung ứng cho người tiêu dùng nhằm giảm chi phí trung gian đến mức thấp nhất 

cho người tiêu dùng; xử lý nghiêm các trường hợp găm hàng, đẩy giá lên cao; 

b) Phối hợp với cơ quan liên ngành, Ban Chỉ đạo 389 chỉ đạo, tổ chức 

kiểm tra ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động xuất nhập khẩu lợn và các sản 

phẩm thịt lợn trái phép; 

c) Phối hợp với Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan trực thuộc khẩn 

trương hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm các nguồn hàng 

hợp lý tại các nước xuất khẩu;  

d) Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính 

trong quản lý và đề xuất chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập khẩu 

bổ sung phần thịt lợn thiếu hụt trên thị trường, không để thiếu nguồn thực phẩm 

quan trọng này trong mọi trường hợp, nhất là trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-

19 hiện nay; 
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3. Bộ Tài chính xem xét, sớm đề xuất chính sách giảm thuế nhập khẩu 

thịt lợn; trong đó chính sách giảm, miễn thuế cho các doanh nghiệp nhập khẩu 

thịt lợn từ Hoa Kỳ. 

4. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng, ngân hàng có chính 

sách ưu tiên tín dụng, ưu tiên người chăn nuôi bị thiệt hại vì bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi được vay vốn để khôi phục sản xuất, tái đàn, tăng đàn và mở rộng mô 

hình chăn nuôi lợn an toàn dịch bệnh; có chính cho các doanh nghiệp nhập 

khẩu thịt lợn vay vốn kinh doanh với lãi suất ưu đãi. 

5. Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu 

rộng bằng nhiều hình thức, ở nhiều cấp độ, nhất là thông qua hệ thống truyền 

thanh cơ sở về các biện pháp chăn nuôi, tái đàn lợn, tăng đàn lợn an toàn sinh 

học, an toàn dịch bệnh; tránh tình trạng găm lợn, đẩy giá tăng cao quá mức; bảo 

đảm hoài hòa lợi ích của người chăn nuôi, người phân phối, cung ứng dịch vụ 

và người tiêu dùng; tuyên truyền để người tiêu dùng tăng cường sử dụng các 

thực phẩm thay thế như thịt gia súc khác, thịt gia cầm, trứng và thủy hải sản. 

6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo 

các Sở, ngành và chính quyền các cấp tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ 

các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; 

khẩn trương rà soát, công bố hết dịch theo quy định; hướng dẫn, đôn đốc và tạo 

điều kiện thuận lợi, nhất là mặt bằng đất đai để người dân, doanh nghiệp đầu tư 

tái đàn, tăng đàn, mở rộng quy mô đàn lợn theo nguyên tắc bảo đảm an toàn 

sinh học, an toàn dịch bệnh và cung cầu theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan. 

7. Các doanh nghiệp chăn nuôi lớn thống nhất tăng cường việc nhân 

giống cung cấp đủ cho người chăn nuôi; đồng thời đẩy mạnh việc tái đàn, tăng 

đàn; đồng loạt giảm giá lợn thịt xuất chuồng xuống 70.000 đ/kg kể từ ngày 

mùng 01 tháng 4 năm 2020; tiến tới giảm xuống 65.000 đ/kg đến 60.000 đ/kg 

lợn hơi theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, ngành và các cơ quan liên 

quan biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống bệnh DTLCP; 

- Các Bộ: NN&PTNT, CT, TC, NG, TCTK; 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Các Doanh nghiệp chăn nuôi dự họp; 

- VPCP: BTCN, các PCN,  

các Vụ: TH, TKBT, KTTH, ĐMDN; 

- Lưu: VT, NN (3), Loan. 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 
Nguyễn Cao Lục 
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