
 UỶ  BAN NHÂN  DÂN 

HUYỆN SƠN DƯƠNG 

Số:            /UBND- NLN 
V/v chủ động phòng, chống đói rét, ứng 

phó với rét đậm, rét hại  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Sơn Dương, ngày       tháng 01 năm 2021 

   

Kính gửi:     

 

 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 

- Trung tâm Văn hóa-Truyền thông và Thể thao huyện; 

- Công ty TNHH Lâm nghiệp Sơn Dương; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại các Văn bản: số 18/SNN -

CN, ngày 6/12/2021 về tăng cường phòng, chống đói rét cho vật nuôi; số 31/SNN-

KL ngày 7/01/2021 về chủ động phòng, chống, ứng phó với rét đậm, rét hại cho 

giống cây trồng lâm nghiệp; số 32/SNN-TL ngày 7/01/2021 về chủ động phòng 

chống, ứng phó với rét đậm, rét hại. 

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Đài 

Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Tuyên Quang từ ngày 07/01/2021 bộ phận không khí 

lạnh mạnh sẽ tăng cường và ảnh hưởng đến các tỉnh ở Bắc Bộ và Trung Bộ, trời 

chuyển rét đậm, rét hại, vùng núi cao có nơi dưới 0oC và có khả năng xảy ra mưa 

tuyết, băng giá; nhiệt độ thấp nhất đợt rét này phổ biến 5-7 độ, vùng núi cao có 

nơi dưới 5 độ. Đợt rét đậm, rét hại có khả năng kéo dài khoảng 7-8 ngày (đến 

ngày 13, 14/01); 

Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, phòng chống đói, rét, dịch 

bệnh cho đàn vật nuôi, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng 

của thời tiết bất lợi gây nên, 

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo và giao trách nhiệm:  

1. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến không khí lạnh, 

rét đậm, rét hại; tăng cường thời lượng phát tin trên các phương tiện thông tin 

đại chúng, đặc biệt là hệ thống thông tin, truyền thông cơ sở để người dân biết, 

chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men và các vật dụng khác để 

phòng, chống rét. 

- Tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người 

nhất là với người già, trẻ nhỏ, học sinh như hạn chế ra trời lạnh, mặc đủ ấm, 

không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín; chú ý công tác phòng, chống 

rét cho người, vật nuôi, cây trồng, hướng dẫn áp dụng các biện pháp kỹ thuật 

kết hợp với kinh nghiệm truyền thống của người dân địa phương nhằm hạn chế 

thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra; đối với cây giống trong vườn ươm cần có các 

biện pháp che chắn chống rét cho cây khi nhiệt độ xuống dưới 150C, hàng ngày 

vào sáng sớm và chiều tối tưới nước giữ ẩm cho cây giống; hướng dẫn các hộ chăn 

nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm cho gia súc, đảm bảo vệ sinh chuồng 

trại, tuyên truyền người dân không thả tự do gia súc khi nhiệt độ dưới 120C; 



- Chủ động bố trí nguồn lực tại chỗ để kịp thời phục vụ công tác phòng, 

chống; triển khai lực lượng xung kích tại cơ sở, hỗ trợ vật tư, kinh phí để giúp 

nhân dân nhất là gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc, các hộ nghèo triển  

khai các biện pháp đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại như: gia cố, che chắn vệ  

sinh chuồng trại; di chuyển, tập trung các đàn đại gia súc chăn thả tự do đến nơi 

tránh rét; chuẩn bị, dự trữ thức ăn, vắc xin phòng bệnh… 

- Khi có thiên tai xảy ra, kịp thời tổ chức thống kê thiệt hại về cây trồng, 

vật nuôi, thủy sản do ảnh hưởng của giá rét để kịp thời hỗ trợ cho người sản xuất 

theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, 

chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại 

do thiên tai, dịch bệnh. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động sử dụng ngân 

sách dự phòng của xã và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định để 

khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân dân sớm ổn định đời sống sản xuất.  

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện chỉ đạo cán bộ phụ trách cơ sở 

phối hợp với UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân người biết 

và chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại như: gieo cấy đúng thời vụ, che phủ 

nilon cho mạ; che chắn chuồng trại, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống 

đói, rét, dịch bệnh để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho vật nuôi, đồng thời tích cực 

trồng, chế biến, bảo quản dự trữ thức ăn cho đàn gia súc, gia cầm, thủy sản; 

không thực hiện gieo cấy và chăn thả gia súc khi nhiệt độ ngoài trời dưới 150c. 

3. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và Thể thao huyện phối hợp với các 

cơ quan tăng thời lượng phát sóng, đưa tin tình hình diễn biến thời tiết và tuyên 

truyền các biện pháp về phòng chống rét cho người và cây trồng, vật nuôi để nhân 

dân biết, chủ động ứng phó. 

4. Công ty TNHH Lâm nghiệp Sơn Dương chủ động cập nhật tình hình 

thời tiết, diễn biến không khí lạnh, rét đậm, rét hại để có các biện pháp kỹ thuật 

phòng, chống rét cho cây trồng và cây giống trong vườn ươm; Chuẩn bị cây 

giống đảm bảo số lượng, chất lượng theo kế hoạch, cung ứng cho các xã, thị 

trấn khi có nhu cầu. 

5. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ kiểm 

tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ được 

giao; tham mưu cho UBND huyện các biện pháp chỉ đạo trong công tác phòng, 

chống rét cho cây trồng, vật nuôi theo quy định.  

Yêu cầu Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND huyện (B/cáo); 

- Chủ tịch UBND huyện; 

- PCT UBND huyện Phạm Hữu Tân; 

- Chánh, Phó VP UBND huyện; 

- Như trên (T/hiện); 

- Chuyên viên TH  NLN (T/dõi); 

- Lưu VT: Đann       b 

                                                                                                           

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Phạm Hữu Tân 
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