
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN NGỌC HỒI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-NN Ngọc Hồi, ngày        tháng      năm  2022 
Về việc khẩn trương thực hiện 

ứng phó với mưa bão số 4 trong 

nuôi trồng thủy sản và đảm bảo 

an toàn cho vật nuôi, các biện 

pháp khắc phục sau mưa bão 

 

  

Kính gửi:  

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp;  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 2877/SNN-KH ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum về việc khẩn trương thực 

hiện ứng phó với mưa bão số 4 trong nuôi trồng thủy sản và đảm bảo an toàn 

cho vật nuôi, các biện pháp khắc phục sau mưa bão (có văn bản kèm theo); 

UBND huyện yêu cầu Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung 

tâm Dịch vụ nông nghiệp; UBND các xã, thị trấn trên cơ sở chức năng, nhiệm 

vụ thực hiện triển khai các nội dung sau: 

1. Theo dõi chặt chẽ diến biến của cơn bão số 4, mưa lũ, chủ động chỉ đạo 

và triển khai công tác ứng phó hiệu quả với mưa bão đảm bảo an toàn cho vật 

nuôi và trong nuôi trồng thủy sản; tăng cường công tác cảnh báo, theo dõi, giám 

sát thiên tai, bảo đảm kịp thời; thông tin, cảnh báo kịp thời dến người dân để chủ 

động phòng tránh. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an 

toàn cho vật nuôi, thủy sản trước mưa bão, trong và sau mưa bão theo hướng 

dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 2877/SNN-KH 

ngày 27/9/2022 (có văn bản kèm theo). 

- Thống kê, rà soát số lượng loại vật nuôi, diện tích nuôi trồng thủy sản bị 

thiệt hại do mưa bão; mức độ thiệt hại để có cơ sở đề xuất hỗ trợ cho người dân 

theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Thủ tướng 

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. 

3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 

- Tổ chức triển khai tốt công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh để 

phát hiện kịp thời và hướng dẫn xử lý không để lây lan ra diện rộng. Đặc biệt 

chú ý với các loại bệnh nguy hiểm như Lở mồm long móng, viêm da nổi cục 

trâu bò, cúm gia cầm, tai xanh và dịch tả lợn Châu phi,… 

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác tiêm phòng các loại vắc xin cho 

gia súc, gia cầm đạt theo tỷ lệ quy định. 



- Thực hiện tiêu độc khử trùng môi trường để phòng chống dịch bệnh cho 

gia súc, gia cầm khi cần thiết. 

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Hướng dẫn và phối hợp với UBND các xã, thị trấn trong việc kiểm tra, 

thống kê số lượng loại vật nuôi, diện tích nuôi trồng thủy sản, mức độ thiệt hại 

do mưa bão để có cơ sở đề xuất hỗ trợ người dân theo quy định tại Nghị định số 

02/ND-CP ngày 09/01/2017 của Thủ tướng 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. 

 - Tham mưu UBND huyện tổng hợp số lượng loại vật nuôi, diện tích nuôi 

trồng thủy sản, mức độ thiệt hại do mưa bão về Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh) theo quy định. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, PVP; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

  - Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Việt 
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