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Kính gửi: 

 

 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; 

- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao; 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật; 

- Các cơ quan, đơn vị phụ trách xã, thị trấn; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT. 
  

 Căn cứ Văn bản số 1946/SNN-CNTY ngày 15/12/2020 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường phòng, chống đói, rét, dịch 

bệnh cho đàn gia súc trong vụ đông xuân 2020 - 2021. 

 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 gây nên, 

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

 1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống đói rét cho 

đàn vật nuôi; đôn đốc cán bộ phụ trách thôn, tổ dân phố trực tiếp bám sát cơ sở 

để hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra người chăn nuôi thực hiện công tác phòng 

chống dịch bệnh và đói rét cho vật nuôi, đặc biệt tại các xã vùng sâu, vùng xa, 

những thôn có nguy cơ thiếu thức ăn cho gia súc. 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Phương án số 176/PA-

UBND ngày 27/10/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về phòng chống đói, rét 

và dịch bệnh cho đàn vật nuôi trong vụ đông xuân 2020 - 2021. Hướng dẫn hộ 

chăn nuôi che chắn chuồng trại, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch 

để chế biến, dự trữ làm thức ăn cho gia súc trong mùa đông. 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các biện pháp kỹ 

thuật, kinh nghiệm trong phòng chống đói rét, dịch bệnh cho vật nuôi đến tận 

người chăn nuôi. Thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, đặc biệt là các đợt 

rét đậm rét hại để cho người chăn nuôi biết, chủ động thực hiện các biện pháp 

phòng, chống đói, rét cho vật nuôi. 
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- Tiếp tục tập trung tuyên truyền và hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện 

nghiêm các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; các Văn bản của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống bệnh động vật; 

Văn bản, kế hoạch chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; các nội dung hướng dẫn 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Văn bản chỉ đạo, triển khai 

của UBND huyện về phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi đã ban hành. 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp  

 - Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan 

tăng cường tuyên truyền vận động, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện có 

hiệu qủa Phương án số 176/PA-UBND ngày 27/10/2020 của Ủy ban nhân dân 

huyện về phòng chống đói, rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi trong vụ đông 

xuân 2020 - 2021 và theo các nội dung tại mục 1 Văn bản này.  

- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện về UBND huyện (qua Phòng 

Nông nghiệp và PTNT) theo quy đinh. 

3. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao 

Bố trí thời lượng phát sóng hợp lý để tăng cường tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại chúng cho người chăn nuôi tăng cường chủ động thực 

hiện tốt các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch, bệnh theo quy định. 

4. Các cơ quan, đơn vị phụ trách xã, thị trấn; thành viên Ban Chỉ 

đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện 

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn được 

phân công phụ trách thực hiện tốt các nội dung theo Phương án số 176/PA-

UBND ngày 27/10/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về phòng chống đói, rét 

và dịch bệnh cho đàn vật nuôi trong vụ đông xuân 2020-2021; tham mưu đề 

xuất các giải pháp tổ chức thực hiện, kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn, 

vướng mắc tại cơ sở. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

huyện 

 Phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, các cơ quan đơn vị thường 

xuyên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tăng 

cường tham gia thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống đói, rét và 

dịch bệnh cho đàn vật nuôi trong vụ đông xuân 2020-2021. 

6. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, thị trấn, các cơ quan liên 

quan tổ chức thực hiện có hiệu quả theo các nội dung Văn bản này, báo cáo 

tình hình kết quả thực hiện với UBND huyện, Sở Nông nghiệp và PTNT theo 

quy định. 



3 

 

 

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; (Thực hiện) 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; (phối hợp) 

- UB MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội huyện;  

- Chánh VP, Phó CVP HĐND&UBND huyện; 

- CVKT; 

- Lưu: VT, NN&PTNT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Đình Tân 
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