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Kính gửi:  

 

- UBND cá - Ủy ban nhân dân 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. 

 

 Thực hiện Công văn số 845/CN-MTCN ngày 19/10/2022 của Cục Chăn 

nuôi về việc chủ động phòng chống đói rét cho vật nuôi. 

 Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc dự báo 

hiện tượng ENSO trong trạng thái La Nina tiếp tục duy trì trong thời kỳ từ nay đến 

tháng 01/2023 với xác suất khoảng từ 80-90%, sau đó giảm dần với xác xuất 

khoảng từ 50-60%; từ nay đến tháng 4/2023, dự báo trên khu vực Biển Đông có 

khoảng từ 03-05 cơn bão và ATNĐ, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến 

đất liền nước ta khoảng 02 hoặc 03 cơn Biển Đông. Nhiệt độ trung bình tháng 

10/2022 ở mức cao hơn TBNN khoảng 0,50C; không khí lạnh có khả năng hoạt 

động sớm và nền nhiệt độ các tháng đầu mùa Đông ở các tỉnh miền Bắc có khả 

năng thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ. Tháng 11-12/2022 phổ biến thấp hơn 

TBNN khoảng 0,5-1,00C; tháng 01-02/2023 nhiệt độ ở mức xấp xỉ TBNN cùng 

thời kỳ. 

 Để chủ động trong sản xuất vụ Đông Xuân 2022 -2023 và  kịp thời triển 

khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đói rét cho cây trồng, vật nuôi, thủy 

sản giảm thiệt hại do thời tiết khí hậu gây ra. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đề nghị UBND các huyện và thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối 

hợp với các đơn vị trong ngành triển khai đồng bộ một số giải pháp cụ thể như sau:   

 1.  Đối với sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023 

 a) Về Trồng trọt- Bảo vệ thực vật 

 - Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi khẩn trương thu hoạch lúa, ngô vụ 

Mùa, tập trung làm đất gieo trồng cây rau, màu vụ Đông; 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 tốt. 

 - Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ sản xuất vụ Đông xuân; bố trí thời 

vụ hợp lý, hướng dẫn nông dân trồng gối vụ, rải vụ để khai thác tối đa điều kiện 

đất đai, hạn chế rủi ro do sản phẩm bị mất giá tăng hiệu quả kinh tế.  
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 - Phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chú trọng sản xuất nông sản 

an toàn, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ... tăng cường liên 

kết gắn với tiêu thụ sản phẩm, góp phần thay đổi nhận thức, tư duy sản xuất, tập 

quán, trách nhiệm, năng lực của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.  

 - Tiếp tục chuyển đổi những diện tích đất lúa kém hiệu quả, do không chủ 

động được nước tưới sang trồng các loại cây cho hiệu quả kinh tế cao hơn, phát 

triển theo hướng sản xuất theo nhu cầu thị trường gắn với hợp đồng tiêu thụ sản 

phẩm. 

 - Tăng cường dự tính, dự báo, đề ra biện pháp phòng trừ kịp thời; 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, đầu cơ 

tăng giá vật tư ảnh hưởng tới sản xuất. 

 - Đối với cây lúa 

 + Thực hiện tốt kế hoạch gieo cấy lúa Xuân và kế hoạch chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng theo hướng nâng cao giá trị. 

 + Tuyên truyền vận động nông dân thực hiện việc cày ải trên những chân đất 

không trồng cây vụ Đông nhằm tiêu diệt mầm sâu, bệnh hại và cải tạo đất… Huy 

động phương tiện máy móc khẩn trương làm đất, cày lồng vùi, rà bờ, cuốc góc để 

giữ nước đều trên ruộng, cần chuẩn bị để “ruộng chờ mạ” và ngấu đất, lắng bùn 

trước cấy. Bón lót NPK chuyên lót trước bừa lần cuối để phân được vùi trong đất, 

tránh bị rửa trôi, bay hơi. 

 + Chỉ đạo tốt công tác tích trữ nước phục vụ làm đất gieo cấy, đủ nguồn 

nước tưới cho các cây trồng; khoanh vùng, mở rộng tối đa diện tích lúa gieo thẳng, 

gieo sạ nhằm giảm chi phí, đảm bảo thời vụ và có kế hoạch lấy nước hợp lý cho 

các vùng chỉ đạo gieo sạ; cần theo dõi sát sao tình hình diễn biến của thời tiết, 

tránh gieo mạ sớm gặp thời tiết bất thuận, mạ bị chết rét, đặc biệt không để xảy ra 

tình trạng thiếu mạ cấy. Trước khi gieo mạ cần có phương án chống rét cho mạ 

(phủ nilon, bón tro bếp..), nên phun thêm các chế phẩm hỗ trợ sinh trưởng KH, ET, 

3M…trước khi cấy; Tuyệt đối không gieo, cấy khi nhiệt độ dưới 150C. Tranh thủ 

thời tiết ấm lên cần chuẩn bị ruộng nhanh để cấy, tránh tình trạng “mạ chờ ruộng”    

 ( Đối với mạ dược: Gieo mạ ngay từ sau Tết, kết thúc gieo mạ 05/3, cấy mạ 

non, tuổi mạ 20-25 ngày, kết thúc cấy trước 20/3; đối với mạ xúc, mạ sản, mạ 

khay, mạ ném... kết thúc gieo mạ trước 8/3, cấy xong trước 28/3, cấy tuổi mạ 18-20  

ngày; đối với gieo sạ, chỉ thực hiện ở những chân ruộng chủ động nước hoàn toàn 

và kết thúc gieo trước 20/3). 

 + Về giống: Giống lúa lai nhị ưu 838; lúa lai sán ưu 63; lúa lai TH 3-5; lúa 

lai TH 3-4; lúa lai GS55; Giống lúa thuần khang dân 18; lúa thuần DV 108; lúa 

thuần Kim Cương 90; lúa nhật J02… 

 - Đối với cây ngô 

 + Cần tranh thủ thời tiết thuận lợi có mưa, đất đủ độ ẩm nhanh chóng gieo 

trồng ngô Xuân, đảm bảo gieo trồng hết diện tích theo kế hoạch; tạo điều kiện cho 

ngô mọc nhanh, khoẻ.  
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 + Thời vụ trồng ngô tập trung từ 20/2 đến 15/3. 

 + Chỉ đạo thực hiện đúng quy trình kỹ thuật của từng loại giống ngô và chú 

ý công tác phòng trừ sâu bệnh hại trên cây ngô. 

 +  Về giống: Ngô lai NK 4300; Ngô lai NK 6275; Ngô lai NK 6253; Ngô lai 

CP 111; Ngô lai CP 511; Ngô lai CP 512; Ngô lai CP 811; Ngô lai NK 7328... 

 b) Đối với công tác Thủy lợi 

 - Thường xuyên kiểm kê nguồn nước trong công trình thủy lợi, thực hiện tiết 

kiệm nước ngay từ đầu vụ, có kế hoạch điều tiết nước hợp lý khi nguồn nước bị 

thiếu hụt để bảo đảm cung cấp đầy đủ cho các nhu cầu thiết yếu và sản xuất nông 

nghiệp trong vụ Đông Xuân 2022-2023. 

 - Ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp hệ thống công 

trình thủy lợi; vận hành các công trình thủy lợi một cách hợp lý, cung cấp nước kịp 

thời cho sản xuất nông nghiệp.  

 - Chủ động sử dụng ngân sách của địa phương và huy động các nguồn hợp 

pháp khác để tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu 

nước.  

 - Tăng cường thanh tra, kiểm tra ngăn chặn xử lý kịp thời các trường hợp xả 

nước thải, rác thải vào công trình thủy lợi, vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy 

lợi đảm bảo việc cung cấp nước đạt hiệu quả cao nhất.  

 c) Về Chăn nuôi -Thú y 

 - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, 

ngành về lĩnh vực chăn nuôi - thú y; đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức 

thực hiện các kế hoạch phát triển chăn nuôi, thủy sản và phòng chống dịch bệnh 

trên vật nuôi, thủy sản giai đoạn 2021-2030 đã được ban hành nhằm tạo sự chuyển 

biến mạnh mẽ ngành chăn nuôi1, góp phần trong thực hiện cơ cấu ngành nông 

nghiệp, cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người chăn nuôi; thực hiện tốt công 

tác giám sát dịch bệnh và phòng, chống bệnh dịch nguy hiểm như cúm gia cầm, 

bệnh dại, Lở mồm long móng, viêm da nổi cục trên trâu bò, dịch tả lợn Châu Phi ... 

và một số bệnh khác như tụ huết trùng, viêm phổi, cước chân, lợn nghệ, tiên mao 

trùng... 

 - Tổ chức kế hoạch tiêm phòng vắcxin trên đàn vật nuôi đảm bảo theo Kế 

hoạch; tham mưu và triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng theo chỉ đạo của cơ 

quan Thú y cấp trên; chỉ đạo Trung tâm dịch vụ nông nghiệp giám sát, phát hiện và 

xử lý dịch bệnh... thực hiện chế độ thông tin báo cáo đảm bảo theo quy định. 

                                                           
1 Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 03/12/2021của UBND tỉnh về Kế hoạch phòng, chống bệnh 

Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2022-2030; kế hoạch số 13/KH-UBND 

ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về phòng, chống bệnh Lở mồm, long móng gia súc trên địa 

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh về phòng, 

chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2025;  kế hoạch số171/KH-UBND  

ngày 03/8/2021 của UBND  tỉnh về thực  hiện  Chiến lược  phát  triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  kế hoạch số 111/KH-SNN ngày 08/12/2021 của Sở 

NN và PTNT về thực hiện tái cơ cấu ngành chăn nuôi giai đoạn 2021-2025 và Chiến lược phát triển chăn 

nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn... 
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 d) Về Thủy sản 

 - Rà soát thống kê diện tích, đối tượng nuôi, lượng giống thả, dự kiến sản 

lượng thủy sản trên địa bàn để xây dựng kế hoạch phát triển phù hợp, phát huy 

tiềm năng thế mạnh về mặt nước để phát triển nuôi trồng thủy sản2; chủ động thực  

hiện theo dõi và phòng chống dịch bệnh cho thủy sản nuôi. 

 - Các đơn vị chuyên môn tăng cường phổ biến, hướng dẫn các biện pháp kỹ 

thuật nuôi trồng thủy sản, đặc biệt tại các địa phương có vùng nuôi trồng thủy sản 

tập trung như khu vực nuôi cá lồng, các cơ sở ương dưỡng giống, lưu giống.  

 2. Phòng chống đói, rét cho vật nuôi  

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

công tác phòng chống đói, rét kịp thời.  

 - Thống kê nắm rõ tổng đàn gia súc, gia cầm hiện có của địa phương.   

 - Tuyên truyền người chăn nuôi chủ động củng cố chuồng trại chăn nuôi 

đảm bảo điều kiện vệ sinh và phòng chống đói rét; chủ động sử dụng tốt các phụ 

phẩm nông nghiệp làm thức ăn dự trữ cho đàn trâu, bò mùa khô và mùa đông. Yêu 

cầu mỗi gia đình có một cây rơm, rạ trên cơ sở ước tính bình quân mỗi con trâu, bò 

một ngày phải có 5-7 kg rơm khô; trồng cỏ, trồng ngô vụ đông, tận dụng phụ phẩm 

cây công nghiệp chế biến dưới các hình thức để dự trữ làm thức ăn cho trâu, bò.  

 - Di chuyển đàn trâu, bò thả rông về chỗ nuôi nhốt và có thể kiểm soát được, 

chuẩn bị và huấn luyện cho ăn bổ sung thức ăn thô, thức ăn tinh, khoáng, vitamin 

để tăng cường sức khỏe cho vật nuôi.  

 - Tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm chống đói, rét cho các 

chủ chăn nuôi. 

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

chủ hộ chăn nuôi bằng nguồn ngân sách địa phương. 

 - Phối hợp với các đoàn thể, cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện các 

biện pháp phòng chống đói, rét cho vật nuôi đến từng thôn bản và hộ gia đình. 

 3. Phòng chống rét đối với Thủy sản  

 - Hàng ngày cho ăn đầy đủ thức ăn tinh, thức ăn chế biến sẵn vào thời điểm 

nắng ấm trong ngày để chúng có đủ dinh dưỡng cần thiết. Khi nhiệt độ nước ao ≤ 

12oC thì ngừng cho ăn; đồng thời theo dõi chất lượng nước, không đưa phân hữu 

cơ chưa qua xử lý, phân vô cơ, xuống ao giữ cho nước sạch để phòng tránh dịch 

bệnh. Bổ sung lượng nước cần thiết đảm bảo độ sâu mực nước theo yêu cẩu kỹ 

thuật. Quan sát phát hiện các hiện tượng bất thường để có biện pháp xử lý kịp thời. 

                                                           
           2 Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển 

thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch Quốc gia phòng, chống một số 

dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; kế hoạch số 

87/KH-SNN ngày 01/10/2021 của Sở NN và PTNT về thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch Quốc gia phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm 

trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021 -2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 
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 - Chỉ đạo, hướng dẫn các  biện  pháp  chống  rét  cho  thuỷ sản nuôi; tăng 

cường  kiểm  tra  công tác phòng chống rét cho thủy sản nuôi. Phân công, gắn trách 

nhiệm cho các cán bộ trong việc chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch và 

phương án phòng chống rét. 

 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./. 

 

        KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:                                                                            PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, TSKTTH. 

 

 

          Đinh Thị Thu 
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Phụ lục I. 

HƯỚNG DẪN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG RÉT 

( Kèm theo Công văn số       /SNN-TSKTTH ngày     tháng 10 năm 2022  

của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

 1. Đối với lúa, cây rau, màu 

 - Theo dõi sát tình hình rét đậm, rét hại trên phương tiện thông tin đại chúng, 

chủ động che chắn cây trồng bằng ni long tránh mưa, rét, thực hiện biện pháp 

phòng chống rét cho cây trồng đảm bảo cho sinh trưởng và phát triển. 

 - 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; 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. 

 

 - Với những diện tích thiệt hại nhẹ có thể khắc phục được: Tăng cường các 

biện pháp chăm sóc, tưới nước, bón phân hữu cơ hoại mực, phân NPK để cây ra 

thêm rễ mới, sinh trưởng phát triển khỏe mạnh, tăng sức chống chịu với điều kiện 

thời tiết. 

 1.1. Đối với mạ, lúa 

 - Tuyệt đối không gieo mạ những ngày nhiệt độ dưới 15 độ C.   

 - Đối với những ruộng mạ mới gieo bà con cần: 

 + Nhất thiết phải làm khum vòm phủ kín bằng nilon trắng cho mạ. 

 + Luôn giữ ẩm đủ ẩm cho mạ bằng cách giữ nước ở rãnh (đối với mạ dược 

non), tuyệt đối không để mạ bị khô hạn.    

 + Rắc tro bếp mục lên trên mặt luống để giữ ấm cho mạ. 

 - Đối với mạ đã lên xanh tốt bà con cần đưa nước vào ngập 1/3-1/2 cây mạ 

đối với mạ dược và tưới ẩm đối với mạ sân, đồng thời cũng cần phải che phủ kín 

bằng nilon trắng.       

 - Khi nhiệt độ tăng trên 15 độ C bà con cần:  

 + Tiến hành gieo đối với thóc giống đã ngâm ủ nảy mầm. Sau gieo cần che 

kín nilon trắng để giữ ấm và ẩm tạo điều kiện cho mạ nhanh mọc. 
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 + Khi mạ được 1 lá thật, thường xuyên giữ đủ ẩm; tiến hành mở dần nilon 2 

đầu luống mạ. 

 + Phun hoặc tưới một số chế phẩm sinh học như KH, PenacP… để tăng khả 

năng chống chịu cho mạ.    

 + Tuyệt đối không bón đạm, NPK cho mạ. 

 + Trước cấy 2-3 ngày phải mở hết nilon để mạ được tôi luyện với môi 

trường tự nhiên. 

 + Cấy khi mạ đã hồi phục ra rễ trắng và đủ tuổi.  

 - Trong những ngày có sương muối giá buốt, bà con cần tưới nước trên mặt 

lá làm tan sương để tránh hiện tượng cháy lá khi có ánh nắng. 

 - Cần dự phòng giống lúa có thời gian sinh trưởng cực ngắn để sẵn sàng gieo 

cấy bổ sung cho những diện tích mạ, lúa mới cấy chết rét. 

 1.2. Đối với rau màu 

 - Đối với diện tích rau màu đã đến kỳ thu hoạch cần khẩn trương thu hoạch 

ngay. 

 - Đối với nhóm rau ăn lá cần che bằng nilon trắng để tránh mưa rét. 

 - Tưới đủ ẩm theo nhu cầu dinh dưỡng của từng cây trong những ngày rét 

đậm. 

 - Bón thêm phân kali, phân lân, giảm bón đạm, phun hoặc tưới một số chế 

phẩm sinh học như KH, PenacP… để cây khỏe mạnh tăng cường khả năng chống 

rét. 

 - Theo dõi sát tình hình sâu bệnh trên cây trồng để có biện pháp phòng 

chống kịp thời. 

 - Những ngày có sương muối giá buốt dùng thùng ô doa hay vòi bơm tưới, 

phun nước trên mặt lá làm rụng, tan hạt sương tránh hiện tượng cháy lá khi có ánh 

nắng xuyên qua. 

 - Đối với cây lạc, đậu tương, ớt, ngô xuân chú ý không gieo trồng khi nhiệt 

độ thấp dưới 13 độ C cho dù thời vụ đã đến. 

 -  Tỉa thưa hợp lý cành, nhánh (nhất là đối với cây cà chua), làm bộ tán 

thông thoáng, hạn chế sâu bệnh hại. Tiến hành thụ phấn nhân tạo, thụ phấn bổ sung 

cho các loại rau ăn quả (cà chua, bí đỏ…). 

 - Các loại rau màu như hành, ớt, cà chua, khoai tây xuân, bắp cải, su hào, 

súp lơ... khi thời tiết có rét đậm, rét hại cũng cần tưới đủ ẩm và phun chất tăng 

trưởng cho rau màu 5-10 ngày/lần để tăng khả năng chống chịu rét, sâu bệnh gây 

hại. 

2. Về Chăn nuôi - Thú y 

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

trong Danh 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; 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. 
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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 lao tác và chăn thả 

 Không cho trâu, bò cày kéo khi thời tiết quá lạnh; áp dụng chế độ chăn thả 

muộn, về sớm. Nhiệt độ quá lạnh sẽ làm giảm sức đề kháng của vật nuôi  nhất là 

đối với gia súc già yếu, gia súc non. Vì vậy, thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết 

để có kế hoạch chăm sóc phù hợp (Khi nhiệt độ ngoài trời dưới 12o 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; 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….), không tắm cho vật nuôi trong những ngày giá lạnh. Có thể sử 

dụng chăn, bao tải…làm áo mặc cho trâu, bò. 

 2.3. Chăm sóc và nuôi dưỡng 

 a) Đối với trâu, bò 

 -  Cung cấp đủ thức ăn thô xanh cho trâu bò, với định mức bằng 10% trọng 

lượng cơ thể (Ví dụ bò nặng 300 kg, cần cho bò ăn 30 kg cỏ xanh một ngày). Đồng 
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thời bổ sung thêm 0,5 - 1kg thức ăn tinh/con/ngày (bột ngô, bột sắn, cám gạo,.. ) để 

trâu bò có đủ năng lượng chống rét. 

       - Chủ động dự trữ thức ăn cho trâu bò bằng hình thức ủ chua thức ăn xanh 

như ủ chua cỏ voi, dây lang, bã dứa, thân cây ngô,… dự trữ cỏ khô, rơm khô; trồng 

các loại cỏ bổ sung đảm bảo nguồn thức ăn ổn định. Cho trâu, bò ăn thức ăn ủ chua 

với lượng 7 - 10 kg/ngày; kết hợp rơm khô, cỏ khô nhằm nâng cao tỷ lệ tiêu hóa và 

đảm bảo sức khỏe cho đàn trâu bò trong mùa rét. 

       - Đặc biệt chú ý, những ngày rét đậm rét hại tăng từ 5 - 10% khẩu phần ăn 

so với ngày thường để vật nuôi có đủ năng lượng chống rét; đồng thời cho vật nuôi 

uống nước ấm có bổ sung thêm vitamin, điện giải, đường glucose, men tiêu hóa 

vào thức ăn, nước uống nhằm nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi. 

 b) Đối với dê 

- Tăng cường chế độ chăm sóc, nuôi dường, đảm bảo khẩu phần ăn đủ dinh 

dưỡng và đảm bảo sức khoẻ cho đàn dê để chống rét, chống bệnh dịch; thức ăn dự 

trữ  gồm: cây chuối tiêu, cây chuối tây, bèo, thân cây ngô non, thái nhỏ thân cây 

chuối trộn lẫn với các thức ăn như cám ngô, cám gạo, cám đậu tương; các loại củ 

quả: cà rốt, bí đỏ, sắn, khoai lang, củ cải, bầu bí...; ngoài ra bổ sung dinh dưỡng 

như bột cá, bột xương, premix, khoáng ...  

 - Đối với dê con mới đẻ, không cho đi theo dê mẹ khi chăn thả mà nhốt tại 

chuồng cho ăn đến khi dên con 2 tháng tuổi mới cho đi theo dê mẹ. Không nhốt 

chung dê cái đã chửa với dê đực.  

 b) Đối với lợn 

  - Chuồng trại vệ sinh sạch sẽ hàng ngày, không để đọng phân, nước thải 

trong chuồng; che kín xung quanh chuồng nuôi, không để gió lùa nhất là vào ban 

đêm; làm chuồng úm đối với lợn con theo mẹ. Không cọ rửa chuồng hoặc tắm cho 

lợn vào những ngày mưa rét nhiệt độ xuống dưới 120C .  

 - 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.     

 - Cho uống đủ nước sạch, mát, bổ sung thêm các Vitamin tổng hợp, men tiêu 

hoá trộn vào nước uống, thức ăn theo hướng dẫn trên bao bì sản phẩm. Khẩu phần 

ăn đảm bảo đầy đủ, cân đối chất dinh dưỡng đối với từng đối tượng lợn. 

                         

 c) Đối với gia cầm 
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 - Chuẩn bị đầy đủ phên, bạt để che chắn, chống gió lùa; bổ sung thêm bóng 

điện (bóng tròn, bóng hồng ngoại) để sưởi ấm cho gia cầm trong những ngày rét 

đậm, rét hại.  

 - Đảm bảo thức ăn có đầy đủ chất dinh dưỡng, phù hợp với từng lứa tuổi của 

gà; cho uống đủ nước sạch, ấm và bổ sung thêm đường Gluco, các loại Vitamin 

tổng hợp, men tiêu hoá, premix- khoáng ... để nâng cao khả năng chống bệnh cho 

gà. Có thể 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. 

                    

 - Mật độ nuôi hợp lý đối với gà đẻ: 6-8 con/m2; gà thịt: 8-10 con/m2; 

 -  Thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ và thay chất độn 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...); dê (đậu dê, bệnh 

viêm ruột hoại tử, bệnh tụ huyết trùng, bệnh lở mồm long móng); 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 

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 

 Thực hiện nhân rộng mô hình, truyền thông, tiếp  tục  khẳng định  một  số 

mô  hình  hiệu  quả như mô hình kinh tế tuần  hoàn, nông nghiệp sinh thái, nông 

nghiệp hữu cơ. 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,  nâng  cao  tính  cạnh  tranh  của  sản  phẩm. 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. Về thủy sản 
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- 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. 

   - 

 - 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 (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. 

 + Đối với những ao nhỏ nếu có điều kiện bơm bổ sung nước giếng khoan là 

tốt nhất; có thể sử dụng nilon trắngche 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 1/2- 1/3 diện tích mặt ao về hướng Bắc để chắn 

gió. 

 + Đối với các giống thủy sản có giá trị, khi nhiệt độ môi trường xuống dưới 

100C nên đưa cá giống lên bể che kín hoặc phủ bạt và sử dụng các biện pháp nâng 

nhiệt, sục khí.  

 + Khi nhiệt độ xuống thấp, tuyệt đối không kéo lưới kiểm tra cá hoặc 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. 

  + 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. 

  - 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.  
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