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    Kính gửi:   

- UBND các xã, thị trấn; 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện. 
 

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, 

năm 2021 xu hướng nắng, nóng có nhiều diễn biến phức tạp, nền nhiệt độ trung 

bình trong tháng 6/2021 phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, từ tháng 7-

9/2021 nền nhiệt độ phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5 - 10C so với trung bình nhiều 

năm, nắng nóng sẽ xuất hiện từ nửa cuối tháng 5 đến tháng 8/2021. Để chủ động 

phòng, chống nắng nóng cho đàn vật nuôi, thủy sản và giảm thiểu thiệt hại cho 

người chăn nuôi. UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn 

vị liên quan thực hiện nghiêm các nội dung sau: 

1. UBND các xã, thị trấn: Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình 

thời tiết để chủ động phương án phòng, chống nắng nóng cho đàn gia súc, gia 

cầm, thuỷ sản nuôi trên địa bàn mình; tăng cường công tác thông tin, tuyên 

truyền, kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống nắng, nóng cho đàn gia súc, gia 

cầm và thuỷ sản nuôi theo Hướng dẫn của Cơ quan chuyên môn. 

a. Đối với đàn vật nuôi:  

- Tăng cường công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng cho đàn vật nuôi như: 

Cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống sạch, thay đổi khẩu phần ăn theo hướng giảm 

tinh bột để hạn chế sinh nhiệt, giảm số lượng, tăng giá trị dinh dưỡng, bổ sung rau 

xanh, vitamin và các chất điện giải vào nước uống để tăng sức đề kháng... Đặc biệt 

không chăn thả gia súc ngoài trời nắng gắt nên nuôi nhốt và cho ăn tại chuồng hoặc 

chăn thả ở những nơi có cây xanh bóng mát,...; hạn chế vận chuyển vật nuôi khi thời 

tiết nắng nóng, nếu phải vận chuyển đi xa thì cần có phương tiện chuyên dụng và mật 

độ hợp lý, đồng thời thường xuyên dừng nghỉ bổ sung nước uống cho vật nuôi,... 

- Áp dụng các phương pháp làm mát chuồng nuôi như: Lựa chọn vị trí 

xây dựng chuồng trại hợp lý, trồng cây xanh xung quanh chuồng nuôi; tưới nước 

phun sương làm mát mái chuồng; trồng cây xanh che phủ chuồng nuôi; bố trí 

các quạt điện để lưu thông gió trong chuồng nuôi, chuyển đổi chuồng trại theo 

công nghệ chuồng kín làm mát bằng hơi nước, chủ động điều tiết nhiệt độ 

chuồng nuôi. 

- Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc hoàn thành kế hoạch tiêm phòng vắc xin 

phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò để nhanh chóng kiểm soát, 

khống chế dịch bệnh; rà soát tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm mới 

tái đàn đến tuổi tiêm phòng. 



2 
 

- Thường xuyên vệ sinh, thu gom xử lý chất thải, định kỳ phun thuốc sát 

trùng chuồng trại và khu vực chăn nuôi để diệt các loại mầm bệnh và các loại ký 

sinh trùng phát sinh, phát triển làm lây lan, bùng phát dịch bệnh. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát dịch bệnh để chủ động phát hiện 

sớm và xử lý dịch bệnh kịp thời. 

b. Đối với thuỷ sản nuôi: 

- Tăng cường công tác chăm sóc và quản lý ao nuôi; sử dụng các thiết bị làm 

giàu oxy như quạt nước, máy sục khí, máy phun, máy bơm nước; sử dụng thức ăn 

đảm bảo đủ chất lượng, số lượng và phù hợp cho tôm, cá; bổ sung thêm các chất 

khoáng và vitamin vào khẩu phần cho tôm, cá ăn; định kỳ sử dụng chế phẩm sinh học 

để cải thiện môi trường ao nuôi, tuyệt đối không đưa phân chuồng trực tiếp xuống ao; 

không nên đánh bắt, vận chuyển và thả giống trong những ngày nắng nóng. 

- Đối với hình thức nuôi cá trong ruộng lúa: Cần chủ động lấy đủ nước để 

đảm bảo thả giống đúng tiến độ mùa vụ. Đối với các ruộng đã thả nuôi cần tiến 

hành đắp nâng bờ ruộng và đầm nén các nơi rò rỉ để giữ nước; đào mương và tại 

các chỗ trũng trong ruộng làm nơi trú ẩn cho cá vào những ngày nắng nóng kéo 

dài; chủ động nguồn nước cấp để có thể dâng mực nước lên mức cần thiết. 

- Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát vùng nuôi, quản lý nguồn giống 

và chất lượng giống đưa vào thả nuôi. 

- Khi phát hiện các ao nuôi có biểu hiện bất thường hoặc hiện tượng tôm, 

cá bị chết, kịp thời khoanh vùng, không cho các hộ hoặc bơm nước ra vùng nuôi 

và báo cáo kịp thời về UBND huyên (qua Phòng NN&PTNT) để có biện pháp 

xử lý kịp thời. 

2. Phòng NN&PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện: Tuyên 

truyền, hướng dẫn kỹ thuật phòng, chống nắng, nóng cho gia súc, gia cầm và 

thuỷ sản; kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị thực hiện. 

3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện: Tăng cường 

nội dung tin, bài tuyên truyền để người dân tích cực, chủ động thực hiện các biện 

pháp phòng, chống nắng, nóng, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thuỷ sản nuôi 

để đảm bảo sản xuất chăn nuôi giành thắng lợi. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan 

tổ chức thực hiện nghiêm nội dung trên, trong quá trình thực hiện có khó khăn 

vướng mắc báo cáo về UBND huyện (qua Phòng NN&PTNT) để chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận:                                                         
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy;  

- Thường trực HĐND huyện;                                                                                         

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Lưu: VT, NN. 
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Ngô Hùng Khánh 
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