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Số:2718/UBND-NN
V/v Chủ động phòng chống đói, rét
cho vật nuôi

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cao Lộc, ngày08 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: - UBND các xã, thị trấn;
- Trung tâm DVNN;
- Phòng Nông nghiệp &PTNT.
Thực hiện Công văn số 1750/SNN-CNTY ngày 26/10/2020 của Sở Nông
nghiệp &PTNT tỉnh Lạng Sơn về việc chủ động phòng chống đói, rét cho vật
nuôi
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia “Không
khí lạnh có khả năng ảnh hưởng sớm, nền nhiệt trung bình mùa Đông năm 20202021 có xu hướng thấp hơn so với mùa Đông năm 2019-2020”. Để chủ động đối
phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, bảo vệ sức khỏe cho đàn vật nuôi trên
địa bàn huyện và hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra, UBND huyện đề nghị
UBND các xã, thị trấn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, phòng Nông nghiệp
&PTNT huyện triển khai thực hiện các nội dung:
1. UBND các xã, thị trấn
- Tập trung chỉ đạo và áp dụng các biện pháp hiệu quả để phòng, chống đói
rét cho vật nuôi nhằm giảm thiểu mức độ thiệt hại đối với hoạt động chăn nuôi ở
địa phương; Thành lập các đoàn công tác đến thôn bản và hộ gia đình hướng dẫn,
kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống đói, rét cho vật nuôi;
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm phòng định kỳ và tiêm phòng bổ sung
cho toàn đàn gia súc theo kế hoạch; hướng dẫn hộ chăn nuôi phòng chống một số
bệnh mùa đông ở trâu, bò, tăng cường phòng bệnh ký sinh trùng để nâng cao sức
đề kháng cho vật nuôi;
- Chỉ đạo công chức chuyên môn, Thú y viên rà soát, thống kê nắm rõ tổng
đàn gia súc, gia cầm hiện có của địa phương, các trại chăn nuôi theo các quy mô
khác nhau trên địa bàn; theo dõi diễn biến tình hình thời tiết để chuẩn bị và chỉ
đạo công tác phòng chống đói, rét kịp thời;
- Tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi: thường xuyên gia cố chuồng
trại chăn nuôi đảm bảo điều kiện vệ sinh và phòng chống rét; chủ động sử dụng,
dự trữ các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho đàn trâu, bò vào mùa khô và
mùa đông. Yêu cầu mỗi gia đình có một cây rơm, rạ trên cơ sở ước tính bình
quân mỗi con trâu, bò một ngày phải có 5-7 kg rơm khô;
- Di chuyển đàn trâu, bò ra khỏi khu vực núi cao, gió, không thả rông trâu,
bò khi nhiệt độ ngoài trời dưới 120C; hàng ngày cho ăn bổ sung thêm thức ăn thô,
thức ăn tinh, khoáng, vitamin để tăng cường sức khỏe cho vật nuôi;

2
- Giao trách nhiệm cho người đứng đầu thôn, bản bám sát địa bàn, phối
hợp với các đoàn thể phổ biến các biện pháp phòng, chống đói, rét cho vật nuôi;
tuyên truyền nhân dân trồng ngô vụ đông (hoặc ngô sinh khối) để tận dụng, làm
thức ăn cho đàn gia súc.
- UBND các xã, thị trấn phối hợp với các đoàn thể phổ biến các biện pháp
phòng, chống đói, rét cho vật nuôi; tuyên truyền nhân dân trồng ngô vụ đông để
tận dụng, làm thức ăn cho đàn gia súc;
- Tổng hợp và báo cáo tình hình trên địa bàn theo quy định.
2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp:
- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Thú y viên thực hiện tiêm
phòng định kỳ và tiêm phòng bổ sung cho toàn đàn gia súc, hướng dẫn phòng
chống một số bệnh mùa đông ở trâu, bò, đẩy mạnh phòng bệnh ký sinh trùng để
nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi;
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm phòng định kỳ và tiêm phòng bổ sung
cho toàn đàn gia súc theo kế hoạch; hướng dẫn hộ chăn nuôi phòng chống một số
bệnh mùa đông ở trâu, bò, tăng cường phòng bệnh ký sinh trùng để nâng cao sức
đề kháng cho vật nuôi;
- Hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi
trên địa bàn huyện;
- Phối hợp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện
các biện pháp phòng chống đói, rét cho trâu, bò tại các xã, thị trấn;
Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên thông tin kịp
thời và diễn biến thời tiết, khí hậu tại địa phương và những nội dung hướng dẫn
các biện pháp kỹ thuật phòng, chống đói rét, dịch bệnh cho vật nuôi. Hướng dẫn,
tuyên truyền cho hộ chăn nuôi về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ngô vụ đông để
làm thức ăn cho gia súc.
- Tổng hợp và báo cáo chung về tình hình công tác phòng chống đói rét
trên địa bàn huyện.
3. Phòng Nông nghiệp &PTNT
- Phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp chỉ đạo UBND các xã, thị
trấn áp dụng các biện pháp hiệu quả để phòng, chống đói rét cho vật nuôi nhằm
giảm thiểu mức độ thiệt hại đối với hoạt động chăn nuôi ở địa phương;
- Thành lập các đoàn công tác đến thôn bản và hộ gia đình hướng dẫn,
kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống đói, rét cho vật nuôi;
- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, rà soát, thống kê nắm rõ tổng đàn gia súc,
gia cầm hiện có của địa phương, các trại chăn nuôi theo các quy mô khác nhau
trên địa bàn; theo dõi diễn biến tình hình thời tiết để chuẩn bị và chỉ đạo công tác
phòng chống đói, rét kịp thời;
- Hướng dẫn,tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi: thường xuyên gia
cố chuồng trại chăn nuôi đảm bảo điều kiện vệ sinh và phòng chống rét; chủ động
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sử dụng, dự trữ các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho đàn trâu, bò vào mùa
khô và mùa đông.
- Phối hợp với phòng Tài chính- kế hoạch huyện chủ động dự trù kinh phí
bằng nguồn ngân sách địa phương và có các phương án hỗ trợ khi có gia súc, gia
cầm bị thiệt hại do giá rét gây ra;
UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn; các đơn vị liên quan thực
hiện nghiêm túc các nội dung trên, hàng tháng báo cáo tình hình về UBND huyện
Cao Lộc (qua Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, phòng NN&PTNT) để tổng hợp
chung theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở NN&PTNT;
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng TCKH;
- Lưu: VT.
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