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Kính gửi:  

- Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông huyện; 

- UB MTTQ và các ban ngành đoàn thể của huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số  183/UBND-KT ngày 18 tháng 02 năm 2022 của 

UBND  tỉnh Lạng Sơn Về việc chủ động, tăng cường các biện pháp ứng phó với 

rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh. 

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Đài khí 

tượng Thủy văn tỉnh, do tác động của không khí lạnh mạnh và mưa, từ ngày 19-

23/02/2022, Bắc Bộ xảy ra đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng, khu vực vùng núi 

phía Bắc có khả năng cao xảy ra mưa tuyết và băng giá, nhiệt độ thấp nhất khu 

vực núi cao có nơi xấp xỉ 00C, các tỉnh đồng bằng từ 8-100C. 

Dự báo, từ chiều 18/02 đến ngày 21/02, ở các huyện, thành phố trên địa 

bàn tỉnh có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy 

ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 19/02, trời chuyển rét đậm, rét hại; 

từ ngày 20/02 đến ngày 22/02 xảy ra rét hại diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất trong 

đợt rét này từ 3 - 60C, vùng núi cao xấp xỉ 00C và có khả năng xảy ra băng giá, 

mưa tuyết. Từ chiều nay 18/02, gió chuyển hướng Đông bắc cấp 2, cấp 3. Cảnh 

báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 1.   

Để chủ động đối phó với tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, bảo vệ 

sức khỏe của Nhân dân và an toàn cho đàn vật nuôi, UBND huyện yêu cầu các 

cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện ngay một số nhiệm vụ cụ 

thể sau: 

1. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện  

Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn 

thường xuyên cập nhật thông tin, theo dõi sát diễn biến thời tiết, khí hậu để kịp 

thời thông tin, cảnh báo và hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật phòng, chống rét 

cho đàn vật nuôi; tăng cường cán bộ kỹ thuật xuống địa bàn các xã, thị trấn tuyên 

truyền, hướng dẫn nông dân chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, 
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chống rét cho đàn vật nuôi. 

2. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện 

- Tăng cường chỉ đạo công tác tiêm phòng vắc xin định kỳ và tiêm bổ 

sung cho toàn đàn gia súc; đẩy mạnh công tác phòng bệnh ký sinh trùng cho đàn 

trâu, bò để nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi;  

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn người chăn 

nuôi các biện pháp phòng chống đói, rét cho vật nuôi, dự trữ và chế biến thức ăn 

tinh, thức ăn thô khô (Rơm, rạ) và bảo quản các phụ phẩm nông nghiệp làm thức 

ăn cho gia súc ăn cỏ, đảm bảo đủ lượng thức ăn, đủ dinh dưỡng cho số vật nuôi 

của hộ chăn nuôi trong những ngày giá rét;  

- Hướng dẫn củng cố, sửa chữa chuồng trại được che chắn chống gió lùa 

nhằm giữ ấm và đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện  

Chỉ đạo các trường THCS, tiểu học trên địa bàn chủ động hướng dẫn các 

biện pháp phòng, chống rét cho học sinh các cấp; nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm, 

không bắt buộc phải mặc đồng phục vào những ngày rét; không tổ chức các hoạt 

động ngoài trời khi có rét đậm, rét hại; hướng dẫn cụ thể việc nghỉ học khi nhiệt 

độ xuống thấp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các trường bán trú, 

trường phổ thông dân tộc nội trú phải tăng cường các biện pháp chăm sóc và 

phục vụ học sinh. 

4. Trung tâm Y tế huyện 

Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh bảo đảm việc phòng, chống rét, đảm 

bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. Nơi chờ khám, 

chữa bệnh phải kín gió, có đủ chăn, đệm, phương tiện bảo đảm cho người bệnh 

được giữ ấm trong thời gian khám và điều trị tại bệnh viện. Các cơ sở khám, chữa 

bệnh bố trí đủ cơ số thuốc cấp cứu, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện cấp cứu 

thường gặp do thời tiết rét lạnh hoặc thời tiết thay đổi bất thường gây ra. 

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

Thường xuyên cập nhập diễn biến thời tiết khí hậu ở địa phương, thông 

tin kịp thời và thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng (loa phát 

thanh) để người chăn nuôi biết, để chủ động trong việc phòng chống đói, rét cho 

vật nuôi. 

6. UB MTTQ và các ban ngành đoàn thể của huyện 

 Theo chức năng nhiệm vụ chủ động, chỉ đạo, lãnh đạo, tích cực vận động 

hội viên, đoàn viên thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại. 

 7. UBND các xã, thị trấn 

 - Thường xuyên nắm bắt, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, 

khí hậu và chỉ đạo của UBND huyện và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn 

để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo vệ sức khỏe của người 
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dân và phòng, chống rét cho đàn vật nuôi, cây trồng trên địa bàn. 

- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, chỉ đạo các hộ gia đình đưa gia súc 

thả rông về chuồng trại để chăm sóc; chủ động dự trữ thức ăn; sửa chữa, che 

chắn chuồng trại, không chăn thả hoặc để trâu, bò cày kéo vào những ngày nhiệt 

độ dưới 120C; đồng thời bổ sung chất khoáng, vitamin và cho uống nước ấm để 

tăng cường sức khỏe cho đàn vật nuôi.  

- Tăng cường vệ sinh phòng bệnh, phun các loại thuốc sát trùng chuồng 

trại, các khu vực xung quanh chuồng nuôi theo hướng dẫn của cơ quan Thú y. 

Xử lý tốt hệ thống cống rãnh, thoát nước thải, rắc vôi bột xung quanh chuồng 

nuôi, các lối đi để ngăn chặn các loại vi khuẩn gây bệnh xâm nhập. 

- Giao trách nhiệm cho cán bộ chuyên môn (cán bộ Thú y, Khuyến nông 

xã) và trưởng thôn bám sát địa bàn, phối hợp với các đoàn thể của xã, thị trấn 

phổ biến các biện pháp phòng, chống đói, rét cho vật nuôi, đồng thời vận động 

người chăn nuôi huy động nguồn nhân lực tại chỗ triển khai những biện pháp 

phòng chống đói, chống rét cho vật nuôi. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc thực hiện, trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc kịp thời phản 

ánh về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp& Phát triển nông thôn, số ĐT: 

02053.825.015) để chỉ đạo, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT (KT) UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 
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