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 UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN THANH THỦY 
 

Số:             /UBND-NN 
V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ 

Mùa; phòng, chống dịch bệnh và 

nắng nóng cho đàn gia súc, gia cầm, 

thủy sản trước mùa mưa bão 2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          
 

     Thanh Thủy, ngày        tháng  6  năm 2020 

 

Kính gửi:   

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng NN và PTNT, 

Trạm Trồng trọt và BVTV, Trạm Chăn nuôi và Thú y,  

Trạm Khuyến nông, Xí nghiệp thủy nông Thanh Thủy; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện văn bản số 2227/UBND-KTN, ngày 29/5/2020 về tăng cường chỉ đạo 

sản xuất vụ Mùa năm 2020; Văn bản số 2239/UBND-KTN ngày 29/5/2020 về tăng cường 

kiểm soát bệnh dịch tả lợn Châu phi tái phát, lây lan trên diện rộng; 

Để sản xuất nông, lâm nghiệp- chăn nuôi thủy sản năm 2020, vụ Mùa 2020 

hoàn thành và vượt mục tiêu kế hoạch, hạn chế việc người dân bỏ ruộng và tăng 

cường kiểm soát bệnh Dịch tả lợn Châu phi tái phát, lây lan trên diện rộng. Ủy ban 

nhân dân huyện yêu cầu: Trưởng các phòng, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn thực hiện tốt nội dung sau: 

1. Đối với các Phòng, đơn vị chuyên môn 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm tham mưu giúp UBND huyện 

triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2020 đúng theo khung lịch thời vụ. Tăng 

cường cử cán bộ đi cơ sở để phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, nắm bắt tình 

hình sản xuất nông, lâm nghiệp- chăn nuôi, thủy sản để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.  

- Trạm Khuyến nông huyện đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng 

dẫn kỹ thuật gieo mạ, cấy lúa và cây trồng màu vụ Mùa trong điều kiện thời tiết nắng 

nóng kéo dài và tăng cường thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện 

pháp kỹ thuật chăm sóc trong nuôi trồng thủy sản. Phối hợp với UBND xã Đoan Hạ 

tổ chức triển khai thực hiện mô hình lúa chất lượng cao vụ Mùa theo đúng kế hoạch. 

- Trạm Trồng trọt và BVTV huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, 

hướng dẫn nông dân kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến SRI, các biện pháp phòng trừ sâu 

bệnh cho cây trồng vụ Mùa, ra thông báo hằng ngày và tham mưu giúp UBND huyện 

các biện pháp chỉ đạo phòng trừ kịp thời, hiệu quả. 

- Trạm Chăn nuôi và Thú y thực hiện tốt việc hướng dẫn các biện pháp chăn 

nuôi an toàn, trình tự, thủ tục, hồ sơ và các điều kiện để được kiểm dịch, xuất bán sản 

phẩm chăn nuôi theo quy định. Chủ động phân công cán bộ phối hợp với UBND các 

xã, thị trấn thống kê diễn biến tổng đàn gia súc, gia cầm, thực hiện tốt công tác quản 

lý đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện. Đồng thời thực hiện tốt việc hướng dẫn 

các biện pháp phòng và trị bệnh cho thủy sản trong mùa mưa bão, đảm bảo an toàn 

cho sản xuất. 
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- Xí nghiệp Thủy nông huyện phối hợp chặt chẽ với Phòng Nông nghiệp và 

PTNT, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo và thực hiện cung cấp đủ nước phục vụ làm 

đất, gieo cấy lúa vụ Mùa 2020. Căn cứ vào khung lịch thời vụ sản xuất vụ Mùa để 

điều tiết nước tiết kiệm, hợp lý đảm bảo 100% diện tích cây trồng do xí nghiệp quản lý 

không bị hạn, thiếu nước và tiêu thoát nước kịp thời khi có mưa lớn xảy ra. 

2. Đối với UBND các xã, thị trấn 

a. Trồng trọt 

 - UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác tổ chức sản xuất, 

giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất vụ Mùa 2020 đế từng khu hành chính; khuyến khích 

người dân tích tụ đất đai (cho thuê, mượn ruộng) để hạn chế tình trạng bỏ ruộng, bỏ 

vụ, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã về hướng dẫn nhân dân thực 

hiện thu hoạch nhanh gọn lúa và các cây màu vụ Chiêm Xuân, đẩy nhanh tiến độ làm 

đất vụ Mùa; tăng cường cơ giới hóa trong khâu làm đất, gieo trồng; hướng dẫn sử 

dụng chế phẩm vi sinh để xử lý gốc rạ, tăng cường bón lót vôi, làm đất kỹ nhằm hạn 

chế tình trạng lúa bị bệnh sinh lý, ngộ độc sau gieo cấy; chú trọng sử dụng rơm làm 

thức ăn cho trâu bò, ủ phân, trồng nấm, không đốt rơm gây lãng phí và ô nhiễm môi 

trường, gieo mạ đúng qui trình kỹ thuật, chỉ gieo mạ, cấy lúa vào buổi sáng và chiều 

mát khi nhiệt độ xuống thấp để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng do nắng nóng gây ra. 

- Trên cơ sở chủ trương, định hướng của huyện bám sát tình hình sản xuất để có 

biện pháp hướng dẫn, chỉ đạo nông dân kịp thời, quyết liệt phù hợp với thực tế đảm bảo 

cấy hết diện tích theo kế hoạch, tránh tình trạng bỏ ruộng, bỏ vụ. Đẩy mạnh chỉ đạo 

chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang sản xuất rau màu, cây ăn quả, thủy sản…theo kế 

hoạch chuyển đổi thành vùng tập trung, theo chuỗi liên kết, ứng dụng công nghệ cao 

vào sản xuất. 

- Chủ động xây dựng kế hoạch điều tiết, tích trữ nước đảm bảo đủ nước cho gieo 

cấy, tưới dưỡng và tiêu úng kịp thời khi có mưa lớn. Các xã, thị trấn có công trình 

thuộc xí nghiệp Thủy nông cần phải chủ động phối hợp để điều tiết nước tiết kiệm, 

phù hợp đảm bảo phục vụ sản xuất cho cả vụ Mùa. Các xã, thị trấn không có công 

trình thuộc xí nghiệp Thủy nông phải chủ động giao nhiệm vụ cho các HTX - NN, 

HTX dịch vụ thủy lợi nạo vét kênh mương, cửa khẩu, sửa chữa bảo dưỡng máy móc 

thiết bị để đảm bảo bơm tưới, tiêu kịp thời vụ phục vụ sản xuất, làm đất, gieo cấy và 

nước tưới dưỡng lúa. 

Đối với những xã, thị trấn để diện tích bỏ hoang hóa không gieo trồng hết diện 

tích vụ Mùa 2020, Chủ tịch UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, 

Chủ tịch UBND huyện về công tác chỉ đạo điều hành sản xuất của địa phương mình. 

b. Về chăn nuôi gia súc, gia cầm 

- Tuyên truyên sâu rộng bằng nhiều hình thức nhất là thông qua hệ thống đài 

truyền thanh xã về nguy cơ dịch bệnh dịch tả lợn Châu phi tái phát, lây lan do hoạt 

động giết mổ, vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn để người dân hiểu, không chủ 

quan, tuân thủ qui định, tố giác các hành vi giết mổ, vận chuyển, buôn bán trái pháp 

luật. Đồng thời hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an 

toàn sinh học, phòng, chống nắng cho đàn vật nuôi như: giảm mật độ nuôi nhốt; giảm 

khẩu phần thức ăn tinh, bổ sung thức ăn thô xanh các loại vitamin và khoáng chất 
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giúp tăng sức đề kháng cho vật nuôi, chuồng nuôi sạch sẽ, khô ráo, thoáng mát; 

không chăn, thả gia súc ngoài trời vào những giờ nắng nóng cao điểm. 

- Rà soát, đánh giá tất cả các hộ giết mổ nhỏ lẻ trên địa bàn, yêu cầu tất cả các hộ 

giết mổ nhỏ lẻ phải ký cam kết theo qui định tại Thông tư 117/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; tăng cường quản lý, giám sát dịch bệnh 

cho đàn vật nuôi, phát hiện sớm các ổ dịch để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. 

 c. Về nuôi trồng thủy sản 

- Đối với ao nuôi, ruộng nuôi cá 1 vụ: Thường xuyên kiểm tra, gia cố cống 

thoát nước đảm bảo chắc chắn, thông thoáng để nước có thể tiêu thoát nhanh, bờ ao, 

bờ vùng đảm bảo cao hơn mực nước hàng năm 0,5 m để phòng chánh tràn bờ, vỡ bờ 

gây thất thoát. Chủ động chuẩn bị năng, lưới để bảo vệ đàn cá khi có mưa lớn kéo dài 

gây ngập úng cục bộ. Những ngày nắng nóng tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thả 

lá chuối, lá cọ, bèo tây trên mặt nước để hạn chế tăng nhiệt độ nước trong ao, thường 

xuyên duy trì mực nước ao đạt tối thiểu 1,5m. Hạn chế đánh bắt, san thưa, vận 

chuyển, thả giống vào những ngày nắng nóng 

- Đối với các hộ nuôi cá lồng trên sông và hồ chứa: thường xuyên kiểm tra, gia 

cố các mối hàn, ốc vít, trụ neo, bổ sung dây neo đảm bảo an toàn; vệ sinh lồng, vớt 

rác quanh khu vực lồng cá đảm bảo thông thoáng; chủ động phương án di dời chuyển 

lồng cá đến vị trí an toàn, kín gió, tránh dòng nước chảy xiết, thường xuyên theo dõi 

biến động mực nước, môi trường nước sông, hồ, khi có dấu hiệu bất thường, cá bỏ ăn 

nhiễm bệnh phải thông tin ngay với cơ quan chuyên môn của huyện để kịp thời có 

biện pháp xử lý, khắc phục bảo vệ sản xuất. Đối với cá thương phẩm nuôi trong lồng 

trên sông Đà khuyến cáo người dân chủ động hệ thống lồng dự phòng trong các hồ 

chứa, ao nội đồng và hệ thống máy bơm, sủi khí phụ trợ để có thể di chuyển cá trong 

trường hợp xả lũ các hồ thủy điện với lưu lượng lớn, đồng thời tập trung chăm sóc, 

thu hoạch cá thương phẩm và tiêu thụ trước tháng 7 dương lịch. 

 3. Đề nghị MTTQ và các đoàn thể chính trị huyện: Tích cực tuyên truyền 

vận động đoàn viên, hội viên của mình hăng hái tham gia sản xuất hoàn thành kế 

hoạch sản xuất vụ Mùa 2019 và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và 

nắng nóng cho đàn gia súc, gia cầm, thủy sản; phát hiện các ổ dịch báo cơ quan chức 

năng kịp thời xử lý, khống chế không để lây lan ra diện rộng; tố giác các trường hợp 

vi phạm pháp luật buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ 

nguồn gốc, nhập lậu vào địa bàn với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo 

quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Sở NN và PTNT Phú Thọ; 

- TT HU, TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện (Ô.Tân); 

- MTTQ và các đoàn thể chính trị huyện; 

- Đảng ủy các xã, thị trấn (biết để chỉ đạo); 

- Đài Truyền thanh - TH huyện (đưa tin); 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Dương Quốc Lâm 
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