ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NA HANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:975 /UBND-NLN

Na Hang, ngày 09 tháng 12 năm 2019

V/v tăng cường công tác phòng, chống
đói, rét, dịch bệnh cho đàn gia súc

Kính gửi:
- Phòng Nông nghiệp và PTNT;
- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện;
- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
Hiện nay không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, toàn tỉnh xảy ra rét đậm
với nhiệt độ trung bình ngày <150C, thời điểm 10 giờ 30 ngày 08/12/2019 nhiệt
độ tại trung tâm huyện Na Hang là 120C, do thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp,
rét đậm, rét hại kéo dài sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của đàn gia súc.
Để chủ động phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi, nhằm hạn chế
đến mức thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi, dịch bệnh, bảo vệ
an toàn cho đàn gia súc trong mùa đông này, đồng thời đẩy nhanh phát triển chăn
nuôi, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2019,
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:
1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
- Tập trung tổ chức thực hiện nghiêm Phương án số 03/PA-UBND ngày
04/11/2019 về phương án phòng chống đói, rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi vụ
Đông - Xuân 2019-2020; tuyên truyền, vận động nhân dân không thả rông gia súc
trong những ngày rét đậm, rét hại; đồng thời, hướng dẫn nhân dân thực hiện các
biện pháp phòng, chống đói, rét cho cây trồng, vật nuôi đặc biệt là việc che chắn
chuồng trại và dự trữ thức ăn cho gia súc trong những ngày rét đậm, rét hại.
- Cử thành viên Ban Chỉ đạo sản xuất xã trực tiếp xuống thôn, bản thường
xuyên kiểm tra, đôn đốc, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp chống đói,
rét cho gia súc; giao trách nhiệm giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm ở
cơ sở cho chính quyền cấp xã, trưởng thôn, bản và Thú y cơ sở.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch
Ủy ban nhân dân huyện nếu để xảy ra tình trạng gia súc, gia cầm chết do đói, rét,
dịch bệnh trên địa bàn do nguyên nhân chủ quan và chỉ đạo triển khai thực hiện
chưa quyết liệt các biện pháp trên.

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện:
- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền và đoàn thể các xã, thị trấn tập trung
tuyên truyền, vận động, mỗi hộ chăn nuôi thực hiện Phương án số 03/PA-UBND
ngày 04/11/2019 về phương án phòng chống đói, rét và dịch bệnh cho đàn vật
nuôi vụ Đông - Xuân 2019-2020; hướng dẫn người dân tận dụng thu tỉa lá già đối
với cây ngô lấy hạt và những cây ngô còi cọc để đảm bảo thức ăn cho gia súc. Có
các phương án hỗ trợ kịp thời nông dân, nhất là các hộ nghèo, hộ gia đình chính
sách trong việc bảo vệ đàn gia súc trong mùa đông.
- Tuyên truyền, vận động người chăn nuôi định kỳ vệ sinh chuồng trại, quét
dọn, đốt chất thải, dùng vôi hoặc các loại hóa chất để khử trùng tiêu độc. Khi dịch
bệnh xảy ra ở gia súc, gia cầm, phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo,
hướng dẫn các hộ dân, tổ chức phun tiêu độc khử trùng ổ dịch, bảo đảm đúng quy
trình kỹ thuật.
- Tập trung giám sát dịch bệnh đối với gia súc, gia cầm từ cơ sở, khi phát
hiện gia súc, gia cầm có biểu hiện dịch bệnh, kịp thời áp dụng đồng bộ các biện
pháp phòng, chống dịch không để dịch phát tán, lây lan ra diện rộng. Chủ động
phối hợp với các cơ quan có liên quan làm tốt công tác kiểm dịch vận chuyển,
kiểm soát giết mổ, phát hiện và điều trị gia súc, gia cầm mắc bệnh.
3. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện
Tăng thời lượng cung cấp thông tin trên phương tiện truyền thông về rét
đậm, rét hại và các biện pháp phòng chống rét kịp thời, chính xác tới người dân.
Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và các bản tin về rét đậm, rét hại để kịp thời
thông tin cho nhân dân biết, chủ động phòng, tránh.
4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với Trung
tâm dịch vụ nông nghiệp huyện tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các xã,
thị trấn thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc; thường
xuyên cập nhật, thõi dõi diễn biến thời tiết khí hậu trên địa bàn để kịp thời tham
mưu cho UBND huyện chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét bảo
vệ an toàn đàn gia súc qua mùa đông./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Chánh, PCVP HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT, CV.
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