
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /SNN-TSKTTH 

V/v tiếp tục tăng cường chỉ đạo sản xuất 

vụ Đông năm 2019 và phòng chống dịch 

bệnh, đói rét cho vật nuôi, thủy sản 

           Lạng Sơn, ngày     tháng 12 năm 2019 

 

Kính gửi:  - UBND các huyện, thành phố; 

- Các Chi cục: Bảo vệ thực vật; Thú y; Thủy lợi. 

- Trung tâm Khuyến nông. 

- Công ty TNHH MTV khai thác Công trình Thủy lợi. 

 

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương trong tháng 
12, không khí lạnh (KKL) hoạt động mạnh dần và tần suất nhiều hơn, có khả 
năng xuất hiện khoảng 5-7 đợt. KKL hoạt động mạnh và liên tục tăng cường, 
nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ giảm nhanh, trời rét sâu vào đêm và sáng. Kiểu thời 
tiết chủ đạo là rét, khô hanh, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, nhiệt độ 
thấp hơn TBNN khoảng 1-2 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, trời 
ít mây, ban đêm phát xạ nhiệt mạnh, cần đề phòng các đợt rét kéo dài từ 5 đến 
10 ngày, trong thời gian này có khả năng gây băng giá, sương muối đặc biệt khu 
vực vùng núi phía Bắc; Dự báo đợt rét đậm tập trung nhiều trong tháng 01 và 
02/2020. 

Để chủ động ứng phó với không khí lạnh, rét đậm, rét hại, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các đơn vị trong ngành, UBND các 
huyện và thành phố tiếp tục tăng cường chỉ đạo tốt một số nội dung sau:  

 1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của 
Trung ương, Tỉnh, Ngành. Đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền Công điện khẩn số 
8799/CĐ-BNN-TY ngày 23/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; 
Chỉ thị số 8256/CT-BNN-TY về việc Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ 
các giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân; Công văn 
số 9051/BNN-TY ngày 03/12/2019 về chỉ đạo tập trung các nguồn lực nhanh 
chóng kiểm soát dịch bệnh LMLM; Công văn số 1451/SNN-TY ngày 
04/11/2019 về việc tiếp tục triển khai tiêm phòng vụ Thu - Đông và phòng 
chống đói rét cho vật nuôi trên địa bàn tỉnh; Công văn 1506/SNN-TSKTTH 
ngày 15/11/2019 v/v chỉ đạo sản xuất vụ đông 2019 và phòng chống dịch bệnh 
đói rét cho vật nuôi, thủy sản; Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống dịch 
bệnh, phòng chống đói, rét cho cây trồng, vật nuôi để nhân dân biết và áp dụng; 
Tiếp tục thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng nhằm tiêu diệt mầm bệnh. 

2. Tăng cường công tác dự báo, thường xuyên cập nhật diễn biến gió mùa 
Đông Bắc, rét đậm, rét hại và thông tin cho mọi người dân, nhất là ở vùng núi 
cao để chủ động phòng, chống rét cho đàn vật nuôi, cây trồng. 

3. Tăng cường thành lập các Đoàn kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn cho 
các hộ chăn nuôi phòng chống dịch bệnh và chống rét cho thủy sản và gia súc, gia 
cầm theo quy định; Đặc biệt các khu vực vùng cao, những nơi có nguy cơ vật 
nuôi bị ảnh hưởng nhiều do đói, rét, cần di chuyển đàn trâu bò thả rông về chỗ 



nuôi nhốt để chăm sóc được tốt hơn; Chủ động dự trữ thức ăn tinh và thức ăn khô 
đảm bảo phòng chống đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm; Mỗi hộ gia đình chăn nuôi 
trâu, bò phải có chuồng trại và một cây rơm, rạ, đảm bảo đủ thức ăn trong những 
ngày giá rét; Sửa chữa, che chắn chuồng trại, giữ ấm, giữ khô nền chuồng và 
đảm bảo vệ sinh trong chăn nuôi gia súc, gia cầm; Vận động người dân áp dụng 
các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi 
(Khi nhiệt độ ngoài trời dưới 12

0
C tuyệt đối không cho trâu, bò làm việc, chăn 

thả tự do mà phải nuôi nhốt tại chuồng có quây bạt giữ ấm tránh gió lùa; Đồng 
thời bổ sung chất tinh bột, khoáng, vitamin và cho uống nước ấm để tăng cường 
sức khỏe cho đàn vật nuôi. Tăng cường vệ sinh phòng bệnh, định kỳ thực hiện 
khử trùng chuồng trại, các khu vực xung quanh chuồng nuôi theo hướng dẫn 
của cơ quan chuyên môn);   

4. Chỉ đạo hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây vụ Đông, cây ăn quả và các 
loại hoa, cây cảnh khác đảm bảo sinh trưởng và phát triển, tăng hiệu quả kinh tế. 
(Khẩn trương thu hoạch ngay đối với diện tích cây trồng đã đến kỳ thu hoạch. Dùng 
lưới đen, nilon trắng, che đậy giống cây trồng để giảm sương muối, tránh rét 
giảm thiểu hiện tượng táp lá gây thiệt hại cho cây trồng; Không tiến hành gieo 
trồng khi nhiệt độ thấp hơn 12

o
C; Tưới đủ ẩm cho cây trong những ngày rét đậm. 

Theo dõi sát tình hình sâu bệnh trên cây trồng để có biện pháp phòng chống kịp 
thời. Trong điều kiện thời tiết có sương muối, tiến hành phun nước trên mặt lá 
làm rụng, tan hạt sương tránh hiện tượng cháy lá khi có ánh nắng xuyên qua); 
Chú trọng sản xuất nông sản an toàn; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng 
và vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng giống cây trồng, vật tư nông nghiệp 
nhằm ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, tăng giá vật tư ảnh 
hưởng tới sản xuất.   

5. Đối với Thủy sản  

- Trong thời gian giá rét, tuyệt đối không kéo lưới kiểm tra thủy sản nuôi, 
không thu hoạch theo cách đánh tỉa thả bù. 

- Đối với thủy sản nuôi chưa đạt kích cỡ làm thương phẩm, đàn giống lưu, 
cần tăng cường các biệt pháp chống rét, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bệnh dịch 
và thời tiết xấu gây ra (Duy trì mức nước ao nuôi đảm bảo độ sâu 1,5- 2,0 m để 
ổn định nhiệt độ nước; Thả bèo tây trên mặt ao từ 1/2-2/3 diện tích mặt ao nuôi; 
Đối với nuôi cá lồng nên di chuyển lồng vào khu vực kín gió, có thể sử dụng nilon 
sáng màu để phủ kín mặt lồng nuôi hoặc thả sâu lồng nuôi 1,8 - 2,0m;   

 6. Tăng cường quản lý khai thác các công trình thủy lợi, chủ động tu sửa 
hệ thống kênh mương đảm bảo nước phục vụ sản xuất.  

7. Về việc tái đàn Lợn 

- Đối với các xã, thị trấn đã qua 30 ngày không phát sinh nhưng thuộc 
vùng bị dịch uy hiếp thì chưa nên tái đàn vào thời điểm này. Đối với số lợn còn 
lại cần tăng cường chăm sóc để tăng sức đề kháng cho đàn lợn; cơ quan chuyên 
môn cần giám sát chặt chẽ việc vận chuyển giết mổ thực hiện theo quy định. 

- Đối với các xã, thị trấn đã qua 30 ngày không phát sinh nhưng thuộc 
vùng đệm, Khuyến cáo người dân trường hợp tái “ Phải được cơ quan chuyên 
môn cho phép và thực hiện được các biện pháp an toàn sinh học trong chăn 
nuôi”   



- Đối với trang trại, gia trại đã có chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh, tái 
đàn với số lượng khoảng 10% tổng số lợn có thể nuôi tại cơ sở; Sau khi nuôi tái 
đàn được 30 ngày, thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm, nếu tất cả mẫu âm tính 
với bệnh DTLCP, khi đó mới nuôi tái đàn với số lượng có thể lên đến 100% 
tổng số lợn có thể nuôi tại cơ sở. 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc ngành triển 
khai thực hiện, theo dõi chặt chẽ tình hình và báo cáo kịp thời về Sở Nông 
nghiệp và PTNT./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 
- UBND tỉnh (B/c); 
- LĐ Sở; 
- Lưu VT, TSKTTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lý Việt Hưng 
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