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Kính gửi:  

- Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện; 
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 
- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số  248 /SNN-CNTY ngày 16 tháng 02 năm 2022 của 
Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường công tác phòng 

chống đói, rét cho vật nuôi. 

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc Gia cảnh báo , do 

tác động của đợt không khí lạnh, từ ngày 19/02/2022 đến ngày 23/02/2022  
nhiều nơi nhiệt độ giảm rất sâu, ở khu vực miền núi phía Bắc nhiệt độ có thể 

giảm thấp dưới 100c, khu vực núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C; khu vực vùng núi 
phía Bắc có khả năng cao xảy ra hiện tượng mưa tuyết, băng giá… Để chủ động 

ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng của thời tiết rét đậm, rét hại. 
UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực 

hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện 

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

trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người chăn nuôi thực hiện các 
biện pháp cấp bách phòng chống đói, rét cho trâu, bò, đặc biệt lưu ý đối với các xã 

vùng núi đá và những địa phương có địa hình lòng máng, gió lạnh nhằm giảm thiểu 
thấp nhất mức độ thiệt hại đối với hoạt động chăn nuôi ở địa phương.  

- Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra công tác 
phòng chống đói, rét cho trâu, bò tại các xã, thị trấn. Kiểm tra đến các thôn bản 

và hộ gia đình hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống đói, rét cho 
vật nuôi trong đó trú trọng công tác phòng chống đói, rét cho vật nuôi ở các khu 

vực vùng cao, những nơi có nguy cơ vật nuôi bị ảnh hưởng nhiều do đói, rét, di 
chuyển đàn trâu, bò thả rông về chỗ nuôi nhốt để chăm sóc được tốt hơn 

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;  
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- 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. 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. 

4. UBND các xã, thị trấn 

- Tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi: Gia cố, che chắn, đảm bảo 

chuồng trại đủ ấm, không bị gió lùa, mưa hắt làm ẩm, ướt nền chuồng; chuồng 
trại vệ sinh sạch sẽ, không để phân, nước thải đọng trong chuồng. Dự trữ chất 

đốt (củi, trấu, mùn cưa…) để đốt, sưởi cho trâu, bò, dê trong những ngày rét 
đậm, rét hại; 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; không chăn thả trâu, bò vào những ngày rét đậm, rét hại; bổ sung thức ăn 

tinh (bột ngô, cám gạo, sắn…), nấu cháo loãng, cho gia súc uống nước ấm, đặc 
biệt chú trọng chăm sóc gia súc non (bê, nghé)…; 

 - 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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