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                        Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

                               - Chi cục Chăn nuôi và thú y; 

             - Trung tâm Khuyến nông tỉnh. 

 

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia: Thời tiết mùa 

hè năm 2021 sẽ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có thể ảnh hưởng 

đến sản xuất chăn nuôi. Để chủ động đối phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, bảo 

vệ sức khỏe cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh và hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể 

xảy ra. Thực hiện Công văn số 556/CN-MTCN ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Cục 

Chăn nuôi về việc chủ động phòng chống nắng nóng cho vật nuôi. Sở Nông nghiệp & 

PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, Chi cục Chăn nuôi và thú y, Trung tâm 

Khuyên nông chủ động triển khai các biện pháp phòng chống nắng nóng cho vật nuôi 

như sau: 

1. UBND các huyện, thành phố 

Tập trung chỉ đạo và áp dụng các biện pháp hiệu quả để phòng, chống nắng 

nóng cho vật nuôi nhằm giảm thiểu mức độ thiệt hại đối với hoạt động chăn nuôi ở 

địa phương; Thống kê nắm rõ tổng đàn gia súc, gia cầm hiện có của địa phương, các 

trại chăn nuôi theo các quy mô khác nhau trên địa bàn; 

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho người chăn nuôi áp dụng các biện pháp 

phòng chống nắng nóng cho vật nuôi như sau: 

- Chuồng trại nuôi cần đảm bảo điều kiện vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng, hàng 

ngày thu gom phân và rác thải, thực hiện ủ phân sinh học, không thải trực tiếp gây ô 

nhiễm môi trường; 

- Đối với gia súc chăn thả: Những ngày trời nắng nóng, buổi sáng đi chăn thả 

sớm và về sớm; buổi chiều chăn thả muộn, về muộn, đặc biệt chú ý chăm sóc gia súc 

non. Nếu có điều kiện di chuyển gia súc đến nơi có nguồn nước và bổ sung thức ăn 

tại chuồng; 

- Đối với gia cầm: Nuôi nhốt với mật độ vừa phải: Gà úm 50-60 con/m²; gà 

0,5-1 kg nhốt mới 20-30 con/m²; gà 2 - 3 kg  nhốt 7-10 con/ m². Nếu nóng quá có thể 

thả ra vườn, gốc cây xung quanh chuồng. Đối với gia cầm đẻ trứng nên tránh nuôi 

quá béo bằng cách giảm bớt hàm lượng năng lượng trong khẩu phần, cho ăn thêm rau xanh; 

- Đối với lợn: Mật độ nuôi nhốt đối với lợn nái là 3-4 m²/con, lợn thịt là 2 

m²/con. Cho uống đầy đủ nước. 

- Định kỳ phun tiêu độc khử trùng xuung quanh chuồng chăn nuôi, thực hiện 

tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm để tăng cường khả năng miễn dịch. 

- Những ngày nhiệt độ nắng nóng lên cao có thể phun nước lên mái chuồng để 

hạ bớt nhiệt. 

- Có rèm che xung quanh để những ngày nắng nóng mở lên nhằm thoát nhiệt. 

- Trồng nhiều cây xanh, che chắn xung quanh để có nhiều bong mát. 
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- Đảm bảo thường xuyên có đủ nước uống cho gia súc, gia cầm. 

- Giao trách nhiệm cho chính quyền cơ sở và người đứng đầu thôn bản bám sát 

địa bàn, phối hợp với các đoàn thể phổ biến các biện pháp phòng, chống nắng nóng 

cho vật nuôi; 

- Thành lập các đoàn công tác xuống tận thôn bản và hộ gia đình hướng dẫn, 

kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống nắng nóng cho vật nuôi;  

- Dự trù kinh phí và chủ động các phương án hỗ trợ thiệt hại kịp thời cho chủ 

chăn nuôi bằng nguồn ngân sách địa phương; 

- Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thời tiết để chuẩn bị và chỉ đạo 

công tác phòng chống nắng nóng kịp thời; 

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thường xuyên tuyên truyền, vận động người chăn 

nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng cho trâu bò; 

- Chủ động, thường xuyên theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình về Sở Nông 

nghiệp và PTNT. 

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

- Chỉ đạo các Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thực hiện tiêm phòng định kỳ và 

tiêm bổ sung cho toàn đàn gia súc, hướng dẫn phòng chống một số bệnh mùa hè ở 

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

- Tiếp tục tăng cường công tác giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh động vật 

trên địa bàn, đồng thời phát hiện sớm các ổ dịch mới phát sinh, báo cáo kịp thời và 

thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định. 

- Phối hợp cùng các cơ quan liên quan thực hiện việc kiểm tra công tác phòng 

chống nắng nóng cho vật nuôi tại các huyện, thành phố. 

3. Trung tâm khuyến nông 

Tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên thông tin 

kịp thời diễn biến thời tiết tại địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng 

dẫn các biện pháp phòng chống nắng, nóng cho đàn vật nuôi. 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm 

Khuyến nông chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực 

hiện nếu có vướng mắc, kịp thời phản ảnh về Sở Nông nghiệp và PTNT để kịp thời 

giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c) 

- Lãnh đạo sở; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Thu 
 


		2021-07-05T10:18:46+0700


		2021-07-05T11:01:20+0700


		2021-07-05T11:01:20+0700


		2021-07-05T11:01:20+0700




