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V/v chủ động phòng chống đói, rét
cho vật nuôi

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực miền núi
phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, thời tiết
trong vụ Đông xuân 2021-2022 bị tác động của biến đổi khí hậu có nhiều diễn
biến phức tạp, có thể đi kèm với nhiều đợt rét đậm, rét hại làm ảnh hưởng đến
sản xuất chăn nuôi. Để phòng chống đói rét, giảm thiểu thiệt hại cho vật nuôi,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương chủ động triển khai các
biện pháp phòng chống đói, chống rét cho vật nuôi nhằm ổn định phát triển sản
xuất chăn nuôi như sau:
1. Chỉ đạo phòng chống đói, rét cho vật nuôi
- Tập trung chỉ đạo và áp dụng các biện pháp để phòng, chống đói rét cho
vật nuôi nhằm giảm thiểu mức độ thiệt hại đối với hoạt động chăn nuôi ở địa
phương. Thành lập các đoàn công tác đi chỉ đạo trực tiếp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn
đốc công tác phòng, chống đói, rét; đặc biệt chú trọng khu vực vùng cao, những nơi
có nguy cơ vật nuôi bị ảnh hưởng nhiều do đói, rét. Giao trách nhiệm cho cấp ủy,
chính quyền cơ sở và người đứng đầu thôn, bản phối hợp với các đoàn thể để huy
động nguồn nhân lực tại chỗ, bám sát địa bàn, khẩn trương áp dụng các biện pháp
chống đói, chống rét cho vật nuôi.
- Chủ động sử dụng ngân sách dự phòng của địa phương để phục vụ kịp
thời công tác phòng, chống đói rét cho vật nuôi; hỗ trợ vật tư, kinh phí cho các hộ
chăn nuôi nghèo, hộ gia đình bị ảnh hưởng lớn của dịch bệnh Covid-19, hộ gia đình
chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số để gia cố, che chắn chuồng trại và mua
thức ăn bổ sung cho vật nuôi.
2. Hướng dẫn các biện pháp phòng chống đói, rét
- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, hướng dẫn người chăn nuôi
áp dụng đầy đủ các biện pháp kỹ thuật theo quy định của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn; cập nhật diễn biến thời tiết khí hậu ở địa phương; thông tin
kịp thời và 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 vật nuôi
và thống kê đàn gia súc trên địa bàn bị thiệt hại.
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- Phổ biến và hướng dẫn người chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn
giữ ấm và đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi; hướng dẫn nông dân chủ động, dự trữ
thức ăn tinh, thức ăn thô khô (rơm, rạ, cỏ khô…) và bảo quản các phụ phẩm
nông nghiệp làm thức ăn cho gia súc ăn cỏ.
- Vận động và yêu cầu mỗi gia đình chăn nuôi trâu, bò phải có chuồng
và một cây rơm, rạ đảm bảo bình quân 5-7 kg/con/ngày trong những ngày giá
rét; tuyên truyền, vận động nông dân không cho trâu bò làm việc, chăn thả tự do
khi xảy ra rét hại; đưa trâu, bò về chỗ nuôi nhốt có kiểm soát và chuẩn bị thêm
thức ăn tinh, khoáng, vitamin để tăng cường sức khỏe cho vật nuôi.
3. Kiểm tra thực hiện phòng chống đói, rét
Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các địa phương phối hợp
với các đoàn thể, cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng
chống đói, rét cho vật nuôi đến từng thôn bản và hộ gia đình.
4. Báo cáo
Đề nghị các địa phương báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn kết quả phòng chống đói, rét và các khó khăn trong quá trình triển khai để
phối hợp giải quyết kịp thời./.
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