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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 983/SNN-TY 

V/v chủ động phòng chống, khắc 
phục hậu quả mưa lũ cho vật nuôi 
trên địa bàn tỉnh. 

Lạng Sơn, ngày  08  tháng 8 năm 2018 

 

Kính gửi: - UBND các huyện, thành phố; 
- Chi cục Thú y; Trung tâm khuyến nông tỉnh. 

 

 Trong thời gian vừa qua đã xảy ra các đợt mưa lũ gây thiệt hại nặng nề về 

người và tài sản của nhân dân các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh miền núi như 

Lai Châu, Hà Giang; Hòa Bình. đã có người bị chết, mất tích; nhiều địa bàn đã bị 

mưa lũ cô lập, thiệt hại nặng nề về hoa màu và vật nuôi. Trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn các huyện Tràng Định, Lộc Bình đã xảy ra mưa lớn gây ngập úng nhiều nới.  

 Thực hiện Công văn số 1248/CN-GSL  ngày 27/7/2018 của Cục Chăn nuôi 

về việc chủ động phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ cho vật nuôi. Để chủ 

động hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ cho vật nuôi. Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Lạng Sơn đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Chi 

cục Thú y và Trung tâm Khuyến nông chỉ đạo thực hiện một số công việc sau: 

1. UBND các huyện, thành phố 

 Thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết khí hậu trên các kênh thông tin 

của Trung ương tinh, tăng cường các bản tin dự báo, cảnh báo sớm về thời tiết 

bất lợi cho vật nuôi để người chăn nuôi biết, không chủ quan và bị động; hướng 

dẫn người chăn nuôi thực hiện vệ sinh chuồng trại, tái đàn và thực hiện tiêm phòng 

cho gia súc, gia cầm để phòng ngừa dịch bệnh phát sinh; đối với người nuôi trồng 

thủy sản cần tăng cường quản lí, chăm sóc diện tích nuôi trồng thủy sản không bị 

ngập tràn, khôi phục sản xuất tại những nơi bị ngập trôi thủy sản nhưng có khả 

năng kiểm soát và xử lí môi trường ao nuôi. 

Kiểm tra phát hiện chuồng nuôi nhốt gia súc ở những nơi có nguy cơ bị lũ 

lụt, lũ quét, sạt lở đất, vận động người chăn nuôi di chuyển chuồng trại; kiểm 

tra, gia cố chắc chắn bờ ao hồ, chuẩn bị sẵn sàng các dụng cụ bảo vệ chăn nuôi 

thủy sản. 

Tuyên truyền người chăn nuôi khai thác tận dụng triệt để nguồn thức ăn có 

sẵn tại chỗ nhắm cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống cho vật nuôi. Hạn chế gia súc 

thả rông trong những ngày ngập lụt, mưa lũ. 

Tổ chức đánh giá, thống kê cụ thể số liệu thiệt hại do mưa lũ đối với gia súc, 

gia cầm, thủy sản nuôi; đánh giá nguy cơ dịch bệnh trên vật nuôi, tổng hợp nhu cầu 

báo cáo cấp có thẩm quyền phương án hỗ trợ con giống, vắc xin, thuốc sát trùng, 
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xử lí xác động vật chết để xử lí xác động vật chết để phòng chống dịch bệnh trên 

vật nuôi và xử lí môi trường ô nhiễm. 

 2. Chi cục Thú y 

- Thực hiện nghiêm túc các văn bản của Chính phủ; Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, của Cục Thú y và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

của Sở Nông nghiệp & PTNT về công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 

Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, vật tư thiết bị, chủ động xây dựng phương án ứng phó 

khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra. 

 - Chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tiêm phòng định kỳ cho đàn gia 

súc, gia cầm theo kế hoạch, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng 

tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, đảm bảo tỷ lệ gia súc, gia cầm được tiêm 

phòng theo kế hoạch được duyệt. 

 - Hướng dẫn thực hiện có hiệu quả công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng 

môi trường chăn nuôi; phối hợp với chính quyền địa phương các cấp tổ chức tập 

huấn, hướng dẫn, chỉ đạo sản xuất chăn nuôi phù hợp với tình hình khí hậu mùa 

nắng nóng, mưa lũ, hạn hán hoặc dông lốc,...  

3. Trung tâm Khuyến nông 

 Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến cho người chăn nuôi nâng cao 

nhận thức, khuyến khích người dân áp dụng những mô hình chăn nuôi phù hợp 

với điều kiển thời tiết của địa phương, 

  Đề nghị UBND các huyện, thành phố, Chi cục Thú y, Trung tâm Khuyến 

nông tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung trên. Trong quá trình chỉ đạo, 

thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị thông báo về Sở Nông nghiệp và PTNT 

Lạng Sơn để phối hợp xử lý kịp thời./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC  

 
 
 
 
 

Lý Việt Hưng 
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