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Kính gửi:  - UBND các huyện, thành phố; 

- Các Chi cục: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chăn nuôi 

và Thú y; Thủy lợi; 

- Trung tâm Khuyến nông; 

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

 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, vụ Đông 

Xuân năm 2021- 2022 thời tiết diễn biến phức tạp, có thể xuất hiện các đợt rét 

đậm, rét hại, tập trung cuối tháng 12/2021 cho đến tháng 02/2022; Vùng núi cao có 

khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá, sương muối. Đồng thời ở khu vực Bắc Bộ 

đến tháng 3/2022 sẽ ít mưa nên có nguy cơ  thiếu hụt nguồn nước. Đặc biệt, từ 

ngày 26-28/12/2021 Bắc Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm, vùng núi có nơi rét hại đầu 

tiên của mùa đông năm 2021.  

Để chủ động ứng phó với các tình huống thời tiết bất thường xảy ra, nhất là 

những đợt rét đậm, rét hại, sương muối, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại 

gây ra cho người sản xuất và vật nuôi, cây trồng, thủy sản. Sở Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn đề nghị UBND các huyện và thành phố chủ động chỉ đạo, phối 

hợp các đơn vị thuộc Sở triển khai một số nội dung như sau:   

1. Phòng chống rét cho cây trồng 

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 12oC kèm mưa phùn; 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.   
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2. Phòng chống rét đối với đàn vật nuôi 

Về con giống: Chủ động mua con giống khỏe mạnh ở các cơ sở có uy tín; 

con giống nằm trong Danh mục mục được phép sản xuất và kinh doanh tại Việt 

Nam. 

 Vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, che chắn, giữ ấm cho vật nuôi, cho ăn tại 

chuồng trong những ngày nhiệt độ xuống thấp dưới 12 độ C kèm mưa phùn; tiêm 

vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi theo định kỳ; thực hiện vệ sinh sinh sát trùng 

chuồng nuôi, máng ăn, máng uống và khu vực xung quanh. 

 

 

  

          Trồng cỏ hoặc ngô sinh khối              Ủ thức ăn cho trâu, bò 
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 2.1. Về chuồng trại chăn nuôi 

 Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an 

toàn sinh học; hằng ngày vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hoá chất khu vực chuồng 

nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao. 

 Cần gia cố chuồng trại cho phù hợp để đảm bảo được phòng chống rét như: 

có hệ thống bạt, rèm che chắn chuồng để đảm bảo kín gió, ấm áp. Phải giữ cho nền 

chuồng khô ráo, có thể rải thêm rơm khô hoặc trấu vào chuồng; hoặc đốt sưởi 

trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. 

 2.2. Chế độ chăn thả 

 Khi nhiệt độ ngoài trời dưới 12o C kèm mưa phùn tuyệt đối không chăn 

thả tự do mà phải nuôi nhốt tại chuồng có quây bạt giữ ấm tránh gió lùa, tránh mưa 

hắt, bổ sung chất tinh bột, khoáng, vitamin và cho uống nước ấm để tăng cường 

sức khỏe cho đàn vật nuôi. Có thể tăng cường sưởi ấm cho đàn vật nuôi bằng bóng 

sưởi chuyên dụng, củi đốt để tăng nhiệt độ trong chuồng nuôi (chú ý thường xuyên 

theo dõi khi đốt sưởi, để xa dụng cụ đốt với vật liệu dễ cháy trong chuồng nuôi như 

bạt che, chất độn chuồng, các thanh che chắn bằng vật liệu dễ cháy….). Sử dụng 

chăn, bao tải…làm áo mặc cho trâu, bò, nhất là những con già, yếu, bê nghé.  

 2.3. Chăm sóc và nuôi dưỡng 

 a) Đối với trâu, bò 

 Vận động người dân áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, 

phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi. Sử dụng nguồn thức ăn tự nhiên có sẵn, vào 

những ngày mùa đông cần cung cấp đủ thức ăn thô xanh với định mức bằng 10% 

trọng lượng cơ thể; đồng thời bổ sung thêm bột ngô, bột sắn, cám gạo (khoảng 0.5-

1kg/con/ngày). Bổ sung thêm muối bằng cách pha khoảng 5g/100kg thể trọng bằng 

nước ấm cho trâu, bò uống nhằm tăng trao đổi chất, sức đề kháng cho trâu, bò.  
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Trồng ngô sinh khối hoặc cung cấp thức ăn xanh ủ chua cho trâu, bò (thân cây ngô, 

cỏ voi…) với lượng 7-10kg/ngày nhằm nâng cao tỷ lệ tiêu hóa; tận dụng triệt để 

nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp như rơm, rạ, thân lá cây ngô, mía dự trữ chế 

biến thức ăn băng phương pháp ủ chua hoặc phơi khô.  

 b) Đối với lợn 

 Khẩu phần ăn phải đảm bảo, đầy đủ chất dinh dưỡng (có thể cho ăn tự do, 

ăn các bữa trong ngày tùy vào loại thức ăn, phương thức nuôi). Bổ sung thêm 

vitamin, men tiêu hóa thường xuyên cho lợn. Cần sử dụng bóng úm, chuồng úm 

cho lợn con theo mẹ; cho lợn con tập ăn sớm để tăng khả năng tiêu hóa. 

  

 c) Đối với gia cầm 

 Tăng lượng thức ăn, uống nước ấm và bổ sung một số loại vitamin, men tiêu 

hóa, chất điện giải nâng cao sức đề kháng cho gia cầm; thực hiện tốt quy trình úm 

cho gia cầm con; những ngày giá rét không thả gia cầm ra vườn, đồi; thực hiện che 

chắn để tránh gió lùa trong chuồng. 

    

 2.4. Phòng bệnh cho vật nuôi 

 Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi. Rà soát, 

tiêm phòng mới, tiêm nhắc lại, tiêm bổ sung cho đàn vật nuôi bảo đảm tối thiểu 

trên 80% tổng đàn thuộc diện tiêm phòng được tiêm vắc xin, nhất là đối với bệnh 

lở mồm long móng, viêm da nổi cục trên trâu bò, tụ huyết trùng; đối với gia cầm 

(niu cát xơn, tụ huyết trùng…); lợn (tụ huyết trùng, dịch tả lợn...); bệnh dại chó 

mèo... Đồng thời, tạo nguồn lực góp phần vào phát triển chăn nuôi, phòng chống 

đói rét, dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Tăng cường giám sát dịch bệnh tại cơ sở nhằm 

phát hiện bệnh sớm, nắm bắt kịp thời tình hình dịch bệnh tại địa bàn; đặc biệt chú 
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trọng kiểm tra các xã có ổ dịch cũ, kịp thời phát hiện và xử lý ngay các ổ dịch khi 

còn trong diện hẹp, không để dịch lây lan.  

  

 

2.5. Về công tác khuyến nông 

 Tuyên truyền truyền thông, nhân rộng mô hình hiệu quả như mô hình kinh tế 

tuần hoàn (trồng cỏ hoặc ngô sinh khối- chăn nuôi gia súc- trồng cỏ hoặc ngô sinh 

khối), bổ sung thức ăn vỗ béo trâu, bò,... Xây dựng các mô hình thu gom, chế biến, 

sử dụng phụ phẩm nông nghiệp, công nghiệp làm thức ăn chăn nuôi cho đàn gia 

súc để giảm chi phí đầu vào. Đồng thời, thực hiện điều chỉnh mô hình phù hợp với 

điều kiện, tập quán chăn nuôi của từng địa phương, hình thức, quy mô chăn nuôi 

khác nhau. 

3. Phòng chống rét đối với Thủy sản  

Thường xuyên cập nhập, phổ biến, hướng dẫn trên các phương tiện thông tin 

diễn  biến  không  khí  lạnh, biện  pháp chống rét cho cơ sở sản xuất, lưu giống 

thuỷsản, nuôi thương phẩm để tránh  bị thiệt hại, đảm bảo cung cấp đủ thực phẩm 

cho thị trường, nhất là Tết nguyên đán. 

Trong thời gian giá rét, tuyệt đối không kéo lưới kiểm tra thủy sản nuôi, 

không thu hoạch theo cách đánh tỉa thả bù, tránh để cá bị xây sát tạo điều kiện cho 

nấm và ký sinh trùng xâm nhập, gây bệnh cho cá. 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.  

 

    

- 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 - 2,0 m.  

- Đối với ao nuôi: Giữ mực nước tối thiểu là 1,8 -2m; đối với những ao diện 

tích lớn và nông thì nên đào lạch rộng tối thiểu 2,0m, sâu từ 2,5m trở lên quanh ao 
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(Lưu ý: Đào lạch cách chân bờ tối thiểu 2,5 m để tránh sạt trượt bờ ao) ngoài tác 

dụng chống rét ao có lạch sâu rất thuận lợi trong thu hoạch. Những ao nhỏ nếu có 

điều kiện bơm bổ sung nước giếng khoan là tốt nhất; có thể sử dụng nilon trắng 

che phủ mặt ao để tránh gió lùa làm nhiệt độ nước giảm thấp. Làm khung định 

hình bằng ống nhựa hoặc tre, nứa để thả bèo tây hoặc bè rau muống với diện tích 

khoảng 1/3 -1/4 diện tích mặt ao về hướng Bắc để chắn gió. Bổ sung thêm Vitamin 

C lượng 3 - 5g/kg thức ăn; định kì 1 tháng/1 lần, dùng 50g củ tỏi tươi nghiền 

nát/10 kg thức ăn cho cá ăn liên tục trong 5-7 ngày/tháng nhằm tăng cường hệ tiêu 

hóa và sức đề kháng cho cá. Khi nhiệt độ nước ao xuống dưới 150C cần ngừng cho 

cá ăn. Hàng ngày theo dõi chất lượng nước, không đưa phân hữu cơ, vô cơ xuống 

ao. Định kỳ 15-20 ngày/1 lần, sử dụng vôi bột với lượng 2-3 kg/100m3 hòa vào 

nước sau đó té đều xuống ao để khử trùng nước ao nuôi, phòng bệnh cho cá (hoặc 

dùng một số loại hóa chất để khử trùng nước ao nuôi). Thường xuyên quan sát, 

phát hiện các biểu hiện bất thường trong ao nuôi để tìm biện pháp xử lý kịp thời. 

- Rà soát nhu cầu con giống, xây dựng kế hoạch và các biện pháp chuẩn bị 

điều kiện nuôi trồng thuỷ sản trong năm 2022. 

Trên đây là một số biện pháp phòng chống đói, rét cho cây trồng, vậy nuôi, 

thuỷ sản, đề nghị UBND các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc ngành phối 

hợp thực hiện, tăng cường chủ động kiểm tra, hướng dẫn nhân dân chăm sóc cây 

trồng, vật nuôi, theo dõi chặt chẽ tình hình và báo cáo cập nhật tình hình về Sở 

Nông nghiệp và PTNT./. 

 

Nơi nhận: 

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

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Thu 

 


		2021-12-25T17:02:58-0800


		2021-12-26T15:48:01+0700


		2021-12-26T15:48:01+0700




