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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-NN Ngọc Hồi, ngày        tháng       năm 2020 

V/v triển khai các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh động vật 

do mưa bão gây ra 

           

                  
         Kính gửi:  

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện công văn số 311/CCCNTY-QLDB ngày 11/11/2020 của Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y tỉnh Kon Tum về việc chủ động triển khai các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh động vật do mưa bão gây ra;  

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch, hạn chế phát sinh 

các dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi và hạn chế thấp nhất thiệt hại về kinh tế 

do mưa bão gây ra; UBND huyện yêu cầu:  

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:  

- Thường xuyên cập nhật các thông tin về dự báo thời tiết, đặc biệt chú ý 

những bản tin thời tiết nguy hiểm và thông tin kịp thời, chính xác về tình hình thời 

tiết cho người dân trên địa bàn được biết; đồng thời hướng dẫn Nhân dân thực hiện 

các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý và bảo vệ 

đàn vật nuôi trong mùa mưa bão. 

- Tổ chức kiểm tra, theo dõi, giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm tại các khu 

vực đã từng có dịch, khu vực có nguy cơ cao để sớm phát hiện kịp thời, cảnh báo 

và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới xuất hiện, không để lây lan ra diện rộng trên 

địa bàn theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 

năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng chống 

dịch bệnh trên cạn. 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động Nhân dân đưa gia 

súc thả rông trong rừng, trên nương rẫy, nhất là: Trâu, bò, lợn,… về chuồng trại để 

quản lý, theo dõi và chăm sóc nuôi dưỡng. 

- Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho 

đàn gia súc, gia cầm trong mùa mưa bão trên địa bàn huyện; đồng thời, hướng dẫn 

các hộ chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăm sóc cho đàn gia súc, gia cầm trong 

mùa mưa bão như sau: 

a) Về chuồng trại: 

- Cần bố trí xây dựng chuồng nuôi nơi cao ráo, thoáng mát; chuồng trại phải 

chắc chắn, chống dột, ngập lụt, có tấm che chắn mưa gió để bảo vệ gia súc, gia 

cầm khi mưa to, gió lớn; phù hợp với số lượng, đặc tính, lứa tuổi gia súc, gia cầm. 
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 - Kiểm tra hệ thống thoát nước chung của cả khu vực, đặc biệt phải củng cố 

hệ thống thoát nước thải, nơi chứa chất thải để hạn chế ô nhiễm môi trường khi 

mưa to hoặc ngập lụt. Khu chứa chất thải (phân, rác và nước thải) phải xa chuồng 

nuôi, cuối hướng gió, vị trị thấp và xa nguồn nước ngầm, trường học, bệnh viện,… 

Nên có hố sát trùng trước cửa chuồng nuôi hoặc định kỳ rắc vôi bột, phun thuốc 

khử trùng, tiêu độc xung quanh chuồng, trại gia súc, gia cầm. 

 - Ở những vùng đất trũng, nền chuồng phải tôn cao để tránh ngập úng. 

Những ngày mưa to, gió lớn, hộ chăn nuôi phải có phương án di dời đàn vật nuôi 

lên nơi cao để tránh ngập, nước cuốn trôi. Khi nước rút tổ chức cọ rửa, quét dọn vệ 

sinh chuồng trại, môi trường chăn nuôi, thu gom chất thải,… sau đó tiến hành phun 

khử trùng tiêu độc, để tiêu diệt mầm bệnh ngoài môi trường và tăng cường sử dụng 

vôi bột để thực hiện sát tùng chuồng nuôi cũng như các khu vực xung quanh bên 

ngoài chuồng nuôi. 

 b) Chăm sóc, nuôi dưỡng gia súc, gia cầm: 

 - Thực hiện tốt chăm sóc, nuôi dưỡng gia súc, gia cầm nhằm nâng cao sức 

đề kháng phòng, chống lại các yếu tố bất lợi do thời tiết gây ra, hạn chế phát sinh 

dịch bệnh. Thực hiện tốt kỹ thuật nuôi dưỡng, phù hợp với giống, lứa tuổi, tính biệt 

và mục đích sản xuất của từng loại gia súc, gia cầm. 

- Bổ sung thức ăn cho đàn gia súc như: Các loại thức ăn xanh thô đảm bảo 

nhu cầu dinh dưỡng, cho ăn thêm thức ăn tinh, bổ sung chất khoáng, vitamin các 

loại để tăng cường sức đề kháng.  

- Tận thu triệt để các loại sản phẩm phụ trong sản xuất nông nghiệp, công 

nghiệp như rơm, thân cây ngô, ngọn mía, cám, bánh dầu khô, rỉ mật đường... để dự 

trữ làm thức ăn cho gia súc (ước tính mỗi đầu gia súc ăn cỏ cần dự trữ 1-1,2 tấn 

rơm khô hoặc 1,5-2 tấn thức ăn ủ chua); chế biến thức ăn bằng các biện pháp như 

ủ xanh thức ăn, kiềm hoá rơm, ủ rơm bằng urê 4%, tảng liếm urê - rỉ mật ... Bổ 

sung các loại vitamin, khoáng chất, men tiêu hóa vào thức ăn khi thời tiết bất lợi, 

để tăng cường sức đề kháng và phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi. 

- Đảm bảo vệ sinh thức ăn, nước uống, có thể sử dụng Chloramin-B, 

Chloramin-T để khử trùng nước đối với những nơi nguồn nước bị ô nhiễm, đảm 

bảo cung cấp đủ nước cho vật nuôi. 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: Tổ chức tiêm phòng vắc xin cho đàn 

gia súc, gia cầm đảm bảo tỉ 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. 

 3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Theo dõi, giám sát chặt 

chẽ tình hình dịch bệnh. Tổng hợp báo cáo, tham mưu UBND huyện triển khai các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện; đồng thời 

tham mưu UBND huyện báo về UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh để được chỉ đạo, hướng dẫn trong quá trình 

triển khai thực hiện theo quy định. 



3 
 

3 
 

UBND huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h);  
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CVP các PCVP;               

- Lưu VT,TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                    Nguyễn Văn Việt 
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