
ỦY BAN NHÂN DÂN 
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Số:            /UBND-TH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Kon Rẫy, ngày        tháng      năm  

V/v tăng cường thực hiện các 

biện pháp phòng chống đói, rét 

cho đàn gia súc trong vụ Đông 

Xuân năm 2022-2023 

 

 

Kính gửi: 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện;  

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 

- Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

Hiện nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh trên cả nước nói chung và 

trên địa bàn huyện Kon Rẫy nói riêng, đặc biệt ảnh hưởng nhiều đến các xã, thị 

trấn; theo đánh giá của Đài khí tượng thủy văn, đợt rét đậm, rét hại trong mùa 

Đông năm 2022-2023 sẽ tiếp tục xảy ra vào cuối tháng 12/2022, những đợt rét 

đậm, rét hại có xu hướng tiếp tục tập trung vào tháng 01 và nửa đầu tháng 

02/2023. Để chủ động trong công tác phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc do 

ảnh hưởng của rét đậm, rét hại, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi trên địa 

bàn huyện; thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống đói, rét cho gia súc 

trong vụ Đông Xuân năm 2022-2023 theo Kế hoạch của Sở Nông nghiệp và 

PTNT và UBND huyện(1); các văn bản hướng dẫn của Chi Cục chăn nuôi và Thú 

y tỉnh(2). UBND huyện yêu cầu: 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

- Kịp thời phối hợp cập nhật diễn biến thời tiết khí hậu ở địa phương, phối 

hợp với Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông huyện kịp thời đưa tin thường 

xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng để người chăn nuôi biết, không 

chủ quan và bị động trong việc phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi  vào 

những ngày rét (nhiệt độ ngoài trời dưới 120C hoặc thấp hơn), tuyên truyền, vận 

động nông dân không chăn thả vật nuôi tự do; đưa vật nuôi về chỗ nuôi nhốt có 

kiểm soát; gia cố chuồng trại chăn nuôi, che chắn giữ khô nền chuồng, kín, ấm 

và đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi. 

- Kiểm tra, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động dự trữ thức ăn tinh và 

thức ăn khô (rơm, cỏ khô, thức ăn ủ chua...) và bảo quản các phụ phẩm nông 

                                                 
(1) Kế hoạch số 69/KH-SNN ngày 22/10/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về phòng chống đói rét cho giá 

súc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 22/11/2022 của UBND huyện về viêc 

triển khai “tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng chống dịch bệnh cho động vật” đợt 2 năm 

2022.    
(2) Các văn bản hướng dẫn của Chi Cục chăn nuôi và Thú y tỉnh Kon Tum; Số 287/CCCNTY-CNTY ngày 

02/8/2022 về việc hướng dẫn người chăn nuôi chủ động dự trữ thức ăn phòng chống đói, rét cho đàn gia súc vụ 

Đông Xuân năm 2022-2023; số 210/CCCNTY-CNTY ngày 21/6/2022 Hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện 

việc xây dựng chuồng trại nuôi nhốt gia súc, cách chăm sóc nuôi dưỡng đàn vật nuôi trong mùa mưa, rét. 
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nghiệp làm thức ăn cho vật nuôi; phổ biến kinh nghiệm phòng chống đói, rét cho 

gia súc; xây dựng phương án ứng phó kịp thời khi rét đậm, rét hại xảy ra. 

- Hướng dẫn chính quyền địa phương về các nội dung liên quan đến hỗ trợ 

thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên đàn vật nuôi theo các văn bản được cấp 

thẩm quyền phê duyệt(3). 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tình hình dịch bệnh tại 

các huyện trên địa bàn tỉnh đang có dịch để người chăn nuôi biết, chủ động 

phòng chống; phổ biến, vận động và hướng dẫn người chăn nuôi, buôn bán, vận 

chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh cho đàn gia súc, gia cầm theo quy định. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các biện pháp phòng chống đói 

rét cho đàn vật nuôi và triển khai công tác phòng chống dịch, bệnh cho đàn gia 

súc, gia cầm trên địa bàn các xã, thị trấn kịp thời, đạt hiệu quả. 

- Chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở và các đơn vị có liên quan, 

lực lượng Thú y cơ sở tổ chức kiểm tra, rà soát, thống kê và xác minh chính xác 

số lượng gia súc, gia cầm chết do đói, rét, hoặc do nguyên nhân khác (nếu có). 

- Tổ chức tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đảm bảo đạt tỷ lệ 

tiêm theo quy định; giám sát tình hình dịch bệnh, hướng dẫn các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh, đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm đến tận thôn, làng, hộ 

chăn nuôi.  

- Đẩy mạnh công tác tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn gia súc và công 

tác khử trùng tiêu độc môi trường phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn theo 

hướng dẫn. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị 

trấn tăng cường chỉ đạo nhân viên thú y cơ sở, ban quản lý thôn bám sát địa bàn, nắm 

bắt và thông tin kịp thời về tình hình gia súc chết do đói, rét để có biện pháp xử lý.  

- Chủ động công tác hướng dẫn, kiểm tra, xử lý phòng chống đói, rét; gia 

cố, che chắn chuồng trại và viẹc dự trữ thức ăn bổ sung cho đàn vật nuôi. 

3. UBND các xã, thị trấn 

- Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho vật nuôi theo 

hướng dẫn của huyện. 

- Tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống đói rét cấp xã, phân công 

thành viên phụ trách các thôn, làng, huy động các ban ngành đoàn thể tuyên 

truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật về phòng, chống 

                                                 
(3) Thông tư liên tịch số 43/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn-Bộ Kế hoạch và đầu tư về hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra; 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; Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 23/04/2018 của 

UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị 

thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
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rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; huy động mọi nguồn lực sẵn có tại địa 

phương để thực hiện công tác phòng, chống đói, rét đạt hiệu quả. 

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận 

thức, kiến thức trong phòng, chống đói rét gia súc, gia cầm cho người chăn nuôi. 

- Thống kê các hộ có chăn nuôi gia súc ăn cỏ (trâu, bò, dê…), số hộ có dự 

trữ rơm, rạ, số hộ không dự trữ rơm, rạ; số hộ không có chuồng trại, không che 

chắn hoặc chuồng tạm bợ không đủ khả năng giữ ấm cho gia súc trong mùa 

đông; Số hộ còn thả rông, số lượng gia súc còn thả rông để có biện pháp chỉ đạo 

thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi của địa 

phương. 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các hộ có chăn nuôi trâu, bò, dê để có 

biện pháp chỉ đạo phòng, chống đói, rét đạt kết quả; các hộ không thực hiện các 

biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi nếu bị thiệt hại tự chịu trách 

nhiệm. 

- Khi có gia súc chết, phải lập biên bản cụ thể từng trường hợp: số lượng, 

chủng loại gia súc chết; địa điểm bị chết; ngày, tháng, năm chết; tháng tuổi; 

nguyên nhân chết (do không thực hiện công tác phòng, chống đói, rét hoặc đã 

thực hiện công tác phòng, chống đói, rét). 

- Duy trì chế độ thông tin, báo cáo hàng tuần, hàng tháng về tình hình ảnh 

hưởng của rét đậm, rét hại trong phát triển chăn nuôi về Ủy ban nhân dân huyện 

(qua phòng Nông nghiệp &PTNT huyện, Trung tâm DVNN huyện) để có biện 

pháp chỉ đạo kịp thời; khi có thiệt hại về vật nuôi thì thực hiện việc báo cáo hàng 

ngày. 

- Hướng dẫn người chăn nuôi chủ động phòng chống đói, chống rét cho 

đàn vật nuôi trong vụ Đông - Xuân như: dự trữ rơm rạ khô, cỏ khô, các phụ 

phẩm nông nghiêp, trồng cây ngô dầy…, cho vật nuôi ăn thêm các loại thức ăn 

giàu đạm, đầy đủ vitamin, để tăng sức đề kháng. Tu sửa chuồng trại, chuẩn bị 

phông, bạt và các loại vật liệu khác để che chắn chuồng trại và thực hiện các 

biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học theo các biện pháp kỹ thuật.  

Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.                                    

Nơi nhận: 
- Như trên (th/h); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện (đưa tin); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thủy 

 



   4 
 

 

 

 


		2022-12-22T10:44:18+0700


		2022-12-22T13:21:03+0700


		2022-12-22T13:21:03+0700


		2022-12-22T13:21:03+0700


		2022-12-22T13:21:03+0700


		2022-12-22T13:21:03+0700




