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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. 

  

Thực hiện công văn số 660/VP-KT ngày 23/02/2022 của Văn phòng Ủy 

ban Nhân dân tỉnh về việc thực hiện Công điện số 1039/CĐ-BNN-CN ngày 

21/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phòng 

chống đói, rét cho đàn vật nuôi; 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố và các cơ 

quan chuyên môn thực hiện nghiêm túc Công điện số 1039/CĐ-BNN-CN ngày 

21/02/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT (Công điện được gửi kèm theo) và 

Công văn số 248/SNN-CNTY ngày 16/02/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT 

về việc tăng cường công tác phòng chống, đói rét cho vật nuôi, tập trung triển 

khai một số nội dung: 

1. UBND các huyện, thành phố: 

- Thường xuyên nắm bắt, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình của thời 

tiết, khí hậu, cập nhật trên các phương tiện thông tin để người dân biết không 

chủ quan, bị động trong phòng,chống đói rét cho vật nuôi; 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn triển 

khai các biện pháp phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi, cây trồng đến các 

thôn, bản và người dân theo các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, 

UBND tỉnh và hướng dẫn của các sở, ngành chức năng; 

- Tiếp tục thành lập các đoàn công tác đến các địa phương để kiểm tra, chỉ 

đạo công tác phòng,chống đói rét cho vật nuôi, cây trồng; 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn báo cáo tình hình về Sở Nông nghiệp và 

PTNT (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, số 55, đường Yết Kiêu, phường 

Tam Thanh, Email: Chicucthuylangson@gmail.com) để tổng hợp. 

2. Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh: 

- Tiếp tục tham mưu thành lập các các đoàn công tác của Sở Nông nghiệp 

và PTNT kiểm tra công tác phòng, chống đói rét tại các huyện,thành phố; 

- Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh trên đàn vật nuôi để có biện 

pháp chống dịch kịp thời không để dịch bệnh lây lan; chuẩn bị đầy đủ vật tư,vắc 

xin để triển khai tiêm phòng cho đàn vật nuôi; 
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- Tổng hợp, tham mưu báo cáo tình hình phòng,chống đói rét trên địa bàn 

tỉnh để báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT,UBND tỉnh theo quy định. 

3.Trung tâm Khuyến nông tỉnh: 

- Tiếp tục chỉ đạo lực lượng khuyến nông viên triển khai tập huấn, tuyên 

truyền các biện pháp phòng,chống đói rét cho vật nuôi (che chắn, củng cố 

chuồng trại; dự trữ thức ăn, bổ sung thức ăn, nước uống trong những ngày rét 

đậm, rét hại; sưởi ấm cho gia súc...); phối hợp với lực lượng thú y viên cơ sở 

trong công tác giám sát và phòng,chống dịch bệnh. 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố và cơ quan chuyên môn chỉ đạo 

triển khai thực hiện tốt các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện có 

vướng mắc, phát sinh, kịp thời phản ảnh về Sở Nông nghiệp và PTNT để phối 

hợp xử lý./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TS KTTH; 

- Lưu: VT, CNTY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Thu 
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