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Theo Công văn số 2443/SNN-CNTY ngày 23/10/2020 của Sở Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn Bình Định về việc chủ động triển khai các biện pháp phòng 

chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi trong mùa mưa bão. Hiện nay, điều kiện 

thời tiết đang vào mùa mưa bão, tình hình rét lạnh, lụt bão đã và đang xảy ra tại 

nhiều địa phương. Điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, gây bất lợi đến sinh 

trưởng, phát triển của đàn gia súc, gia cầm, nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong thời 

gian tới là rất cao. 

Nhằm chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống đói, 

rét và dịch bệnh cho vật nuôi trong mùa mưa bão, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn 

yêu cầu: 

 1. UBND các xã, phường:  

Thực hiện thông tin tuyên truyền trên đài truyền thanh và thông qua các Hội 

đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người chăn nuôi 

tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống đói, rét cho trâu, bò trong mùa mưa 

bão, chủ động đưa trâu bò thả núi về nuôi tại gia đình đề phòng mưa kéo dài thiếu 

thức ăn hoặc thời tiết rét đậm, rét hại dẫn đến trâu bò chết đói, chết rét.  

Hướng dẫn bà con tận dụng các vật liệu sẵn có để sửa chữa chuồng trại, mái 

che, chắn gió, đảm bảo trâu, bò đủ ấm. Có kế hoạch dự trữ nguồn thức ăn sẵn có 

tại địa phương (rơm, thân cây bắp, lá mì, thân cây họ đậu...), bổ sung thức ăn tinh; 

hướng dẫn phương pháp ủ chua thức ăn cho trâu, bò đề phòng có rét kéo dài. Đồng 

thời, vận động người chăn nuôi chủ động định kỳ vệ sinh, rãi vôi và phun thuốc 

tiêu độc sát trùng chuồng trại, thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng 

bệnh theo quy định. 

Tổ chức triển khai tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng, phòng, chống dịch bệnh 

động vật sau mưa lũ theo hướng dẫn tại Công văn số 1027/UBND-TTDVNN ngày 

03/11/2020 của UBND thị xã; thành lập các Tổ công tác phun thuốc tiêu độc khử 

trùng môi trường chăn nuôi trên toàn địa bàn, nhất là tại các ổ dịch cũ, các vùng bị 

nước ngập lâu do mưa bão. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh, phát hiện và báo cáo 

nhanh để phối hợp xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng, nhất là 



đối với bệnh cúm gia cầm và dịch tả heo Châu Phi. Đồng thời, chủ động trong công 

tác phòng, chống, xử lý dịch bệnh khi xảy ra theo quy định.  

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp:  

Chuẩn bị đầy đủ nguồn vaccine, vật tư, hóa chất, thuốc sát trùng, cung ứng 

kịp thời cho các địa phương phục vụ công tác tiêm khép kín, tiêm vét vaccine cúm 

gia cầm phòng bệnh đợt II/2020 và công tác tiêu độc khử trùng môi trường chăn 

nuôi; kiểm soát, giám sát công tác tái đàn heo, đảm bảo công tác phòng, chống 

dịch bệnh vật nuôi trên địa bàn thị xã đạt hiệu quả. 

Phối hợp phòng Kinh tế và UBND các xã, phường thực hiện công tác phòng, 

chống, xử lý dịch bệnh động vật khi xảy ra đảm bảo theo quy định. Cung cấp tài 

liệu hướng dẫn các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho động vật nuôi 

trong mùa mưa bão cho Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thông tin trên đài 

truyền thanh thị xã. 

3. Phòng Kinh tế phối hợp Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tăng cường kiểm 

tra, giám sát, đôn đốc UBND các xã, phường triển khai tiêm phòng vaccine gia 

súc, gia cầm đợt II/2002 đảm bảo tiến độ, đạt tỷ lệ tiêm phòng theo quy định; thực 

hiện đảm bảo công tác phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho động vật nuôi trong 

mùa mưa bão trên địa bàn thị xã. 

4. Trung tâm Văn hóa  - Thông tin - thể thao: Tăng thời lượng tuyên truyền 

về các biện pháp phòng chống đói, rét và dịch bệnh vật nuôi trong mùa mưa bão, 

phương pháp chăn nuôi an toàn sinh học để người chăn nuôi biết và thực hiện. 

5. Đề nghị UBMT TQVN thị xã và các Hội đoàn thể liên quan tuyên truyền, 

vận động hội viên nhất là người chăn nuôi, tích cực thực hiện trong công tác phòng 

chống đói, rét và dịch bệnh trên vật nuôi trong mùa mưa bão, nhằm góp phần hạn 

chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. 

Giao Trưởng phòng Kinh tế, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thường 

xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện, báo cáo UBND thị xã biết, chỉ đạo./.  

Nơi nhận:                
- Như trên;  

- TT Thị ủy (b/c); 

- CT, PCT.UBND thị xã; 

- Phòng Kinh tế (th/h);       
- Trung tâm DVNN (th/h); 

- Trung tâm VH-TT-TT; 

- UBMTTQVN thị xã;  

- Các Ngành, đoàn thể;                 

- Lưu VT(30b).. 
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