
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC YÊN 

 

Số:         /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bắc Yên,  ngày       tháng 10 năm 2021 

KẾ HOẠCH 
Thực hiện công tác phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho gia súc, gia cầm 

vụ Đông Xuân năm 2021-2022 trên địa bàn huyện Bắc Yên 
 

Căn cứ Luật Thú y ngày 19/6/2015;  Luật Chăn nuôi ngày 19/11/2018; 

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT -BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn;  

Căn cứ Kế hoạch số 401/KH-CNTYTS ngày 08/6/2021 của Chi cục Chăn nuôi, 

Thú y và Thủy sản tỉnh Sơn La về thực hiện công tác phòng chống đói, rét và dịch 

bệnh cho gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân năm 2021 - 2022; xây dựng nghị quyết quy 

định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi 

ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

Căn cứ Công văn số 3296/SNN -CNTY&TS ngày 14/9/2021 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La về việc phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho đ àn gia súc, 

gia cầm; phòng, chống rét cho động vật thủy sản vụ Đông Xuân 2021 -2022; 

 Căn cứ Công văn số 3595/SNN -CNTY&TS ngày 04/10/2021 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La về việc chủ động phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho 

đàn vật nuôi vụ Đông Xuân 2021-2022; 

UBND huyện Bắc Yên ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện  với nội dung, 

như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn hộ chăn nuôi thực hiện 

các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân 

năm 2021-2022, nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 

và hạn chế thiệt hại đàn gia súc, gia cầm do đói, rét và dịch bệnh lây lan. 

- Triển khai, thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin, chủ động phòng, chống 

dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, kịp thời 

xử lý khi mới phát sinh, không để dịch bệnh lây lan  ra diện rộng. 

- Chủ động nguồn thức ăn, thu gom, dự trữ chế biến các phụ phẩm nông nghiệp 

làm thức ăn cho trâu, bò; che chắn chuồng trại, trong mùa đông nhất là những ngày 

rét đậm, rét hại. 



 2. Yêu cầu  

- Đôn đốc, hướng dẫn, triển khai các biện pháp phòng, chống đói rét và phòng, 

chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. 

- Các tổ, bộ phận viên chức chuyên môn thuộc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 

huyện, khuyến nông viên, nhân viên Thú y các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ được giao xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai kế hoạch sản xuất cho vụ Đông 

Xuân 2021-2022 nhằm hạn chế tối đa thiệt hại đàn gia súc, gia cầm do đói, rét và dịch 

bệnh gây ra. 

- Thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng, quy định của Luật Thú y và các 

văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác phòng và điều trị bệnh cho đàn vật nuôi, 

góp phần cung cấp thực phẩm an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng, bảo vệ sức 

khỏe cộng đồng, nhằm phát triển chăn nuôi hiệu quả  và theo hướng bền vững. 

II. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH 

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện 

- Triển khai, thực hiện các văn bản, hướng dẫn sản xuất của cấp trên, quy chuẩn 

và tiêu chuẩn kỹ thuật ngành thú y; phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, 

chính sách trong lĩnh vực thú y. 

- Hướng dẫn công tác phòng , chống đói, rét và phòng , chống dịch bệnh cho gia 

súc, gia cầm vụ Đông Xuân năm 2021-2022 trên địa bàn các xã, thị trấn. 

- Tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra, giám sát nhân viên thú y các xã, thị trấ n, bản, 

tiểu khu trong việc hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng , chống 

đói, rét; che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn cho đàn vật nuôi trong các tháng mùa đông. 

2. Công tác triển khai phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho gia súc, gia 

cầm vụ Đông Xuân năm 2021-2022 

2.1. Công tác phòng, chống đói, rét cho gia súc, gia cầm 

* Về dự trữ thức ăn chăn nuôi:  

- Vận động các hộ chăn nuôi trồng, chăm sóc, thu hoạch cỏ phục vụ chăn nuôi 

(Cỏ Ghi nê, cỏ Voi, cỏ VA06…) tiến hành các biện pháp dự trữ như: Ủ chua, phơi 

khô… nhằm chủ động nguồn thức ăn cho gia súc trong mùa đông.  

- Hướng dẫn các hộ chăn nuôi tận thu phụ phẩm nông nghiệp như: Rơm rạ, thân 

cây ngô, cây chuối, bã dong riềng… áp dụng biện pháp dự trữ, bảo quản  (phơi khô, 

đánh đống, che phủ…), chế biến (ủ chua) để cải thiện giá trị dinh dưỡng cho vật nuôi; 

bổ sung thức ăn tinh (Bột ngô, bột sắn, cám gạo…) trong những ngày rét đậm, rét hại. 

* Về Chuồng trại: 



- Chuẩn bị chuồng trại đảm bảo diện tích đủ nuôi nhốt trâu, bò. Kiểm tra, gia 

cố nền chuồng, mái che tường bao quanh đảm bảo nền chuồng luôn khô ráo trong mùa 

đông, mưa gió, che chắn chuồng nuôi đủ ấm .  

- Dự phòng các loại vật liệu để che chắn chuồng trại khi nhiệt độ xuống thấp như: 

Dùng bạt, bao rứa, tấm ni lon lớn hoặc các vật liệu khác để che kín chuồng nuôi đảm bảo 

đủ ấm, không bị gió lùa mưa hắt vào làm ẩm trong những ngày mưa rét. Dự trữ chất đốt: 

Củi, trấu, lõi ngô… để đốt sưởi cho gia súc trong những ngày rét đậm, rét hại. 

2.2. Công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm 

* Về chăm sóc, nuôi dưỡng: 

- Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thời tiết khi nhiệt độ xuống dưới 

120C, không cho gia súc làm việc hoặc cày kéo, không chăn thả gia súc ngoài đồng, 

ngoài bãi. Di chuyển đàn gia súc ra khỏi khu vực núi cao, đưa trâu, bò về chỗ nuôi 

nhốt và có thể kiểm soát được. Hướng dẫn bổ sung thức ăn  tinh, cần cho uống nước 

ấm pha muối 0,1-0,3% sẽ giúp cho đàn gia súc chống rét tốt hơn, tăng cường sức khỏe , 

sức đề kháng cho vật nuôi. 

- Thực hiện khử trùng tiêu độc theo hướng dẫn, thường xuyên vệ sinh che chắn 

chuồng trại gia súc. Đảm bảo đủ rơm rạ, trấu, tận dụng lá chuối  khô… trải ổ lót chuồng 

nhất là đối với gia súc đang nuôi con. Có thể dùng trấu, mùn cưa, củi…  đốt vào ban 

đêm để sưởi ấm cho gia súc. 

* Công tác thú y phòng, chống dịch bệnh:  

- Vận động nhân dân triển khai tiêm phòng đầy đủ các loại vắc  xin phòng bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm như: Dịch tả, tụ huyết trùng, lở mồm long móng, viêm da nổi 

cục… để chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. 

- Tăng cường công tác giám sát tình hình dịch bệnh, kiểm soát giế t mổ gia súc, 

gia cầm; thực hiện các biện pháp điều trị cho gia súc, khoanh vùng, bao vây dập dịch, 

xử lý kịp thời không để dịch bệnh lây lan  ra diện rộng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 

- Thực hiện quán triệt, triển khai các văn bản, công văn hướng dẫn về công tác 

phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân năm 2021-

2022 của cấp trên đến cơ sở. 

- Tham mưu UBND huyện thành lập các đoàn công tác chỉ đạo trực tiếp, hướng 

dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống đói, rét; trong đó chú trọng khu vực 

vùng cao, những nơi có nguy cơ vật nuôi bị ảnh hưởng nhiều do đói , rét. 

- Tổng hợp tham mưu UBND huyện báo cáo quá trình triển khai thực hiện kế 

hoạch theo quy định. 



2. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 

- Phối hợp với các UBND xã, thị trấn tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, 

giám sát công tác phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân năm 

2021 - 2022 của các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện. 

- Thường xuyên nắm bắt tình hình, tổng hợp, báo cáo sơ kết, tổng kết, đánh giá rút 

kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

triển khai thực hiện kế hoạch, nhằm giảm thiểu  thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi. 

3. Các UBND xã, thị trấn 

- Căn cứ kế hoạch hàng năm và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn triển 

khai thực hiện kế hoạch công tác phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho đàn gia súc, 

gia cầm vụ Đông Xuân năm 2021-2022 trên địa bàn huyện đạt hiệu quả. 

- Chủ động phối hợp các hội, đoàn thể xã, thị trấn tuyên truyền, vận động các 

hộ chăn nuôi trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng , chống đói, rét cho đàn vật 

nuôi như: thu hoạch cỏ voi, dự trữ rơm rạ, thân lá cây ngô, ủ chua thức ăn, che chắn 

chuồng trại, dự trữ củi để sưởi ấm, bổ sung thức ăn tinh cho đàn gia súc trong những 

ngày giá rét… 

- Hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp kỹ thuật phòng, chống đói, 

rét cho đàn vật nuôi; thống kê đàn gia súc trên địa bàn; t hường xuyên cập nhật thông 

tin thời tiết để cảnh báo đến các hộ chăn nuôi trong những ngày thời tiết lạnh giá;  tổng 

hợp số liệu, báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện kế hoạch gửi về Trung tâm 

dịch vụ nông nghiệp cùng với báo cáo hàng tháng  để có hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời. 

- Hướng dẫn người chăn nuôi khai báo đầy đủ đàn vật nuôi theo quy định pháp 

luật về chăn nuôi và làm cơ sở cho việc hỗ trợ thiệt hại khi thiên tai xảy ra.  

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho 

gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân năm 2021-2021 trên địa bàn huyện Bắc Yên. Yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị liên quan; các UBND xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 
- Thường trực huyện uỷ; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 
- Các UBND xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, PNN&PTNT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Trịnh Thị Phượng 
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