UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SƠN DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1131/UBND- NLN

Sơn Dương, ngày 21 tháng 5 năm 2021

V/v phòng, chống dịch bệnh, nắng, nóng,
mưa lũ cho đàn gia súc, gia cầm

Kính gửi:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- Phòng Nông nghiệp và PTNT;
- Trung tâm Văn hóa-Truyền thông và Thể thao huyện;
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 825/SNNCNTY, ngày 17/5/2021 về phòng, chống dịch bệnh, nắng, nóng, mưa lũ cho đàn
gia súc, gia cầm;
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung Ương, trong năm
2021 tình hình thời tiết nắng, nóng, mưa, lũ....diễn biến phức tạp, bất thường sẽ
ảnh hưởng đến sức đề kháng đối với vật nuôi, làm tăng nguy cơ phát sinh dịch
bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.
Để chủ động phòng, chống kịp thời, hiệu quả những tác hại do thời tiết
cực đoan gây ra cho đàn gia súc, gia cầm, hạn chế thấp nhất thiệt hại về kinh tế
cho người chăn nuôi, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp để tái đàn gia
súc, gia cầm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu sản xuất ngành chăn nuôi năm 2021,
Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo và giao trách nhiệm:
1. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm
của cộng đồng và của người chăn nuôi trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh
và nguy cơ xảy ra dịch bệnh sau thiên tai; cập nhật thường xuyên, thông báo kịp
thời, chính xác, đầy đủ diễn biến thời tiết, tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm,
các biện pháp phòng, chống để người dân biết chủ động thực hiện.
- Tiếp tục tập trung quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống
dịch bệnh theo chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh, của Sở Nông nghiệp và
PTNT và UBND huyện; theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn
gia súc, gia cầm, với phương châm phát hiện nhanh, xử lý triệt để, kịp thời, tại chỗ
không để lây lan rộng; xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để chủ động phòng
chống khi có dịch bệnh xảy ra; kiểm soát chặt chẽ việc lưu thông, giết mổ, tiêu thụ
gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn.
- Hướng dẫn người chăn nuôi tái đàn, tăng đàn lợn phù hợp, đảm bảo an toàn
sinh học, an toàn dịch bệnh; các giải pháp kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng gia súc,
gia cầm trong mùa nắng, nóng, mưa lũ; làm tốt công tác phòng bệnh chủ động, như:
+ Thực hiện chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học, tiêm phòng đầy
đủ các loại vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm theo quy định; thường xuyên thu
dọn, vệ sinh chuồng nuôi, định kỳ vệ sinh tiêu độc, khử trùng chuồng trại, môi
trường chăn nuôi, đặc biệt sau thiên tai, dịch bệnh.

+ Chuồng trại phải thông thoáng, chủ động kiểm tra, gia cố, bổ sung các
thiết bị, phương tiện đảm bảo ứng phó kịp thời và hiệu quả với tác động tiêu cực
của thời tiết. Có phương án di chuyển và chuẩn bị các địa điểm cao ráo, không bị
ngập úng làm nơi dự phòng, nuôi tạm đàn vật nuôi trong thời gian bị ngập úng
hoặc tu sửa chuồng trại do thiên tai gây ra; có kế hoạch dự trữ thức ăn đảm bảo sử
dụng cho đàn vật nuôi trong thời gian từ 5-7 ngày, thường xuyên kiểm tra, luân
chuyển thức ăn dự trữ, đảm bảo thức ăn dự trữ không bị ẩm, mốc, kém chất lượng.
+ Tăng cường chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng; kiểm tra, theo dõi sức khỏe
đàn vật nuôi; tăng số lượng máng uống, cung cấp đủ nước cho đàn vật nuôi; tránh
không làm ẩm ướt nền chuồng; tăng cường thức ăn giàu đạm, giảm lượng thức ăn
tinh bột, đường trong khẩu phần. Vào những ngày nắng nóng nên giảm 5 -10%
lượng thức ăn so với những ngày bình thường; cho vật nuôi ăn làm nhiều bữa
trong ngày vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát để tăng khả năng hấp thụ thức ăn
(hạn chế cho ăn buổi trưa khi trời nắng nóng); tăng sức đề kháng, phòng chống
“stress nhiệt” cho đàn vật nuôi bằng cách cho uống Bcomplex, Vitamin C,
chất điện giải, men tiêu hóa...; tắm chải cho gia súc 1 -2 lần/ngày để giảm nhiệt
cho cơ thể (không nên tắm cho gia súc vào buổi trưa và lúc nắng nóng); giảm mật
độ nuôi, thực hiện tốt các quy định về nhập giống, tăng đàn và vận chuyển vật
nuôi trong những ngày, nắng nóng.
2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện
- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tuyên truyền phổ biến tới người chăn
nuôi tính chất nguy hiểm của bệnh truyền nhiễm, đặc biệt bệnh Dịch tả lợn Châu Phi,
bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò...; các biện pháp chăn nuôi theo hướng an toàn
sinh học, an toàn dịch bệnh, chăn nuôi theo hướng VietGAP, các biện pháp chăm sóc,
nuôi dưỡng gia súc, gia cầm trong mùa nắng, nóng, mưa lũ, các quy định về phòng
chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, đặc biệt các biện pháp phòng bệnh chủ động.
- Thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh, chủ động phối hợp với các
cơ quan chuyên môn lấy mẫu xác định tác nhân gây bệnh trên đàn gia súc, gia
cầm. Kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp xử lý theo quy định; thực hiện
nghiêm công tác kiểm dịch tận gốc; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các trạm
Kiểm dịch động vật Sơn Nam, Hợp Thành, Phan Lương tăng cường kiểm tra
việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc,
gia cầm nhằm ngăn chặn tối đa việc lây nhiễm dịch bệnh vào địa bàn.
- Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường theo dõi, giám sát tình hình
dịch bệnh; thực hiện đầy đủ quy trình phòng bệnh; xây dựng cơ sở an toàn dịch
bệnh, an toàn sinh học; chăn nuôi theo chuỗi liên kết, có kiểm soát, bảo vệ môi
trường, an toàn thực phẩm; chủ động ứng phó, phát triển chăn nuôi trong điều
kiện bất thường của thời tiết.
3. Trung tâm Văn hóa-Truyền thông và Thể thao huyện phối hợp với cơ
quan chuyên môn tuyên truyền phổ biến, khuyến cáo tới người chăn nuôi tính
chất nguy hiểm của bệnh truyền nhiễm; các biện pháp chăn nuôi theo hướng an
toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, chăn nuôi theo hướng VietGAP, các biện pháp
chăm sóc, nuôi dưỡng gia súc, gia cầm trong mùa nắng, nóng, mưa lũ, các quy
định về phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, đặc biệt các biện pháp
phòng bệnh chủ động.

4. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện: Tăng cường công tác kiểm tra,
đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao; tham mưu cho Ủy
ban nhân dân huyện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản
năm 2021, báo cáo kịp thời theo đúng quy định.
Yêu cầu Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
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
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