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Kính gửi:  

- Ban chăn nuôi thú y; 

- Ban cán sự các thôn; 
 

Theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, vụ Đông xuân 

năm nay sẽ xuất hiện những đợt rét đậm, rét hại, tập trung từ cuối tháng 01 đến nửa 

đầu tháng 02/2019, ảnh hưởng lớn đến đàn vật nuôi. Mặt khác hiện nay tình hình 

dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đang diễn biến phức tạp, đặc biệt nguy cơ xâm 

nhiễm cao bệnh dịch tả lợn Châu phi và dịch LMLM. Thực hiện công điện 01/CĐ-

UBND ngày 02/01/2019 của UBND huyện về việc tăng cường công tác phòng, 

chống dịch bệnh và đói rét cho đàn gia súc, gia cầm. Công văn số 23/UBND –NN 

ngày 05/01/2019 của UBND huyện về việc chỉ đạo quyết liện công tác phòng, 

chống dịch LMLM. Công văn số 02/TTUD ngày 09/01/2019 của Trung tâm ứng 

dụng KHKT và bảo vệ cây trồng vật nuôi. UBND xã đề nghị ban văn hóa, Ban chăn 

nuôi thú y, ban cán sự các thôn thực hiện các biện pháp sau: 

1. Tăng cường tuyên truyền, thông tin kịp thời và thường xuyên trên hệ thống 

loa truyền thanh của xã, thôn về diễn biến của thời tiết, diễn biến của tình hình dịch 

bệnh trong chăn nuôi để người dân biết, không chủ quan, bị động trong việc phòng, 

chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. 

2. Cán bộ xã chỉ đạo các thôn cùng ban chăn nuôi thú ý, ban cán sự thôn kiểm 

tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các biện pháp chống đói, rét, dịch bệnh đến từng 

hộ gia đình, đồng thời ban chăn nuôi thú y hướng dẫn người chăn nuôi chuẩn bị các 

nguồn lực sẵn sàng ứng phó với tình huống rét đậm, rét hại kéo dài và dịch bệnh 

xảy ra. 

- Chủ động nguồn thức ăn, đảm bảo cùng cấp thức ăn tại chuồng không để 

gia súc bị đói, khát; không chăn thả gia súc khi nhiệt độ xuống thấp dưới 13
o
C và 

cho gia súc nghĩ làm việc; giữ khô nền chuồng, che chắn tránh gió lùa, làm áo 

khoác giữ ấm, tạo nguồn nhiệt (đốt trấu, củi, bóng điện….) sưởi ấm cho vật nuôi, 

nhất là gia súc, gia cầm non.Cung cấp thêm thức ăn tinh, muối khoáng, vitamin… 

để tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi. 

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, xử lý xác gia 

súc chết và chất thải vật nuôi theo quy định; kiểm tra, giám sát chặt chẽ đàn vật 

nuôi đề phòng dịch bệnh xảy ra; khi phát hiện gia súc bị bệnh phải báo cáo cho cán 

bộ thú ý xã để kịp thời xử lý. 

3. Rà soát, tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm chưa 

được tiêm phòng đợt 2 năm 2018, hoàn thành trước 15/01/2019. Tăng cường công 

tác quản lý giết mổ,vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm lưu 

thông trên địa bàn. 

Nhận được công văn đề nghị ban chăn nuôi thú y và các thôn thực hiện tốt 

các nội dung trên./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VP.; 
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