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                    Kính gửi:  

- Các phòng, đơn vị: Nông nghiệp và PTNT, Xí nghiệp 

Thủy nông, Trạm Khuyến nông; Trạm Trồng trọt và 

BVTV; Trạm Chăn nuôi và Thú y; Trung tâm VH-TT-

DL và Truyền thông; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 

 

Để triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên 

đàn vật nuôi các tháng cuối năm 2022, đầu năm 2023 và sản xuất vụ Chiêm xuân 

2023 đạt kế hoạch, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của thời tiết bất thuận gây ra, vì 

vậy công tác chỉ đạo thực hiện các biện pháp kỹ thuật chống rét cho mạ, lúa cấy 

phải được triển khai quyết liệt, đảm bảo đủ mạ, lúa mới cấy không bị chết rét. 

Qua kiểm tra thực tế đã có xã Thạch Đồng… để nhân dân gieo mạ xuân (trà 1) 

trước khung lịch thời vụ, việc gieo mạ sớm trước khung lịch có thể dẫn đến lúa 

trỗ sớm gặp rét muộn sẽ ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng lúa vụ Xuân. Trước 

tình hình trên, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Trưởng các phòng, đơn vị liên 

quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai chỉ đạo thực hiện tốt một số nội 

dung sau: 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

Phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý nhà 

nước về vật tư nông nghiệp, đồng thời, phân công cán bộ trong khối nông nghiệp 

bám sát địa bàn sản xuất để phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, nắm bắt 

tình hình sản xuất để có biện pháp tham mưu chỉ đạo kịp thời.  

2. Trạm Khuyến nông 

Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan; UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh 

công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện gieo trồng đúng khung 

lịch thời vụ, kỹ thuật ngâm ủ và chăm sóc thâm canh, phòng chống rét cho mạ, lúa mới 

cấy, đàn vật nuôi.  

3. Trạm Trồng trọt và BVTV 

Chủ động theo dõi sát diễn biến của thời tiết, tăng cường kiểm tra đồng 

ruộng, hướng dẫn nông dân kỹ thuật chăm sóc thâm canh cây trồng, phòng trừ sâu 

bệnh đạt hiệu quả. Đồng thời chủ động phối hợp với phòng Nông nghiệp và 

PTNT xây dựng Phương án phòng, chống sinh vật gây hại (SVGH); kế hoạch diệt 

chuột bảo vệ sản xuất năm 2023. 



4. Trạm Chăn nuôi và Thú y 

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn xây 

dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2023 trên địa bàn huyện 

để triển khai kế hoạch tiêm phòng có hiệu quả, trong đó chú trọng triển khai 

đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, tập trung quyết liệt chỉ đạo 

đối với các loại dịch bệnh nguy hiểm: Dịch tả lợn Châu Phi, cúm gia cầm, Dại... theo 

quy định của pháp luật về Thú y và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của tỉnh. Giám 

sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thuỷ sản, thực hiện 

nghiêm công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; phối hợp với các cơ 

quan liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển, giết mổ, 

kinh doanh động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn, nhất là hoạt động vận 

chuyển, kinh doanh lợn giống, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; 

Hướng dẫn các hộ chăn nuôi kí cam kết áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn 

nuôi an toàn sinh học nhằm chủ động kiểm soát phòng, chống dịch bệnh trên đàn 

vật nuôi, không để dịch bệnh lây lan, nhất là bệnh DTLCP, cúm gia cầm..; thường 

xuyên kiểm tra, giám sát các khu nuôi thủy sản tập trung, các hộ nuôi lồng bè. 

5. Xí nghiệp thủy nông Thanh Thủy 

 Phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn tập trung nhân lực, nguồn lực chỉ đạo và 

thực hiện cung cấp nước phục vụ làm đất, gieo, cấy lúa Chiêm xuân 2023 theo 

khung lịch thời vụ cho tất cả các địa phương (kể cả các xã không ký hợp đồng với xí 

nghiệp thủy nông để có đủ nước phục vụ sản xuất). 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. 

6. Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông huyện 

Chủ động phối hợp với các phòng, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường 

tuyên truyền cho nông dân thực hiện gieo cấy theo đúng khung lịch thời vụ và các biện 

pháp phòng, chống rét cho mạ, lúa mới cấy, phòng chống rét, dịch bệnh trên đàn vật 

nuôi, diện tích nuôi trồng thủy sản. 

7. UBND các xã, thị trấn: 

7.1. Đối với sản xuất lúa vụ Xuân 2023 

- Ban chỉ đạo sản xuất tăng cường kiểm tra đồng ruộng để đôn đốc, hướng 

dẫn nông dân gieo mạ theo khung lịch thời vụ của tỉnh: Trà 1 thời gian gieo mạ từ 

01-05/01/2023; Trà 2 thời gian gieo mạ từ 25/01-05/02/2023, tuyệt đối không 

gieo sớm, cấy sớm, cấy mạ già, mạ có ống, không gieo mạ quá dày, đảm bảo 

100% diện tích mạ có che phủ nilon. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, 

hướng dẫn nông dân biện pháp phòng chống rét phù hợp, tạm dừng gieo, cấy khi 

nhiệt độ trung bình ngày đêm xuống dưới 150C; hướng dẫn nông dân có kế hoạch 

chuẩn bị giống dự phòng để chủ động ứng phó khi thời tiết bất thường xảy ra; chỉ 

đạo, triển khai nhân rộng cánh đồng mẫu lớn trồng lúa theo hướng liền vùng, 

cùng trà, cùng giống. Có kế hoạch chuẩn bị giống, quỹ đất cho việc gieo trồng các 

loại cây rau màu vụ xuân, nhất là trên các vùng chuyên màu và vùng chuyển đổi 

từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây rau màu vụ xuân.  



- Đối với 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 Chiêm xuân 2023. Các xã, thị trấn không có công trình thuộc xí nghiệp 

Thủy nông phải chủ động giao nhiệm vụ cho các HTX dịch vụ nạo vét kênh 

mương, cửa khẩu, sửa chữa bảo dưỡng máy móc thiết bị để đảm bảo cung cấp đủ 

nước phục vụ làm đất, gieo cấy và tưới dưỡng lúa, đồng thời bám sát lịch xả nước 

từ hồ thủy điện Hòa Bình theo 2 đợt cụ thể như sau:  

+ Đợt 1 từ 0 giờ ngày 06/01/2023 đến 24 giờ ngày 09/01/2023 (4 ngày);  

+ Đợt 2 từ 0 giờ ngày 01/02/2023 đến  24 giờ ngày 08/02/2023 (8 ngày);  

 (Lịch lấy nước có thể được điều chỉnh, tùy thuộc vào tình hình thực tế, đảm 

bảo đủ nước phục vụ gieo cấy và tiết kiệm lượng nước xả từ hồ chứa thủy điện.) 

Chủ động triển khai kế hoạch lấy nước, chuẩn bị các điều kiện để lấy nước 

tối đa vào các khu trũng, ao, hồ, đầm, hệ thống kênh mương đảm bảo đủ nguồn 

nước phục vụ sản xuất vụ Chiêm xuân 2023; phối hợp chặt chẽ công tác chỉ đạo 

cấp nước với việc chỉ đạo thực hiện cơ cấu trà và cơ cấu thời vụ gieo cấy. Làm 

việc với Chi nhánh điện trên địa bàn để đảm bảo cấp điện 24/24 giờ cho các trạm 

bơm điện trong thời gian xả nước. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng các nguồn nước 

đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả tránh lãng phí và có đủ nguồn nước dự trữ phục vụ 

tưới cho cả vụ; nghiêm cấm mọi hành vi tự tháo bỏ nước, kể cả những chân ruộng 

trũng một vụ để đánh bắt thủy sản.  

Những xã, thị trấn không thực hiện đúng kế hoạch để nông dân gieo trồng 

không đạt kế hoạch và gieo cấy trước khung lịch thời vụ gây thiệt hại...ảnh hưởng 

tới năng suất, sản lượng thì người đứng đầu: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, 

thị trấn chịu trách nhiệm trước Bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch UBND huyện về công 

tác chỉ đạo điều hành sản xuất của địa phương mình. 

7.2. Đối với cây rau màu, cây ăn quả vụ xuân: 

- Tuyên truyền, chỉ đạo nông dân chủ động chuẩn bị giống, quỹ đất cho 

việc gieo trồng các loại cây màu vụ Xuân như rau xanh các loại, lạc, ngô….; 

không gieo trồng khi thời tiết rét đậm, rét hại. Đối với diện tích rau đang sinh 

trưởng trên ruộng tưới đủ ẩm kết hợp bón phân kali, supelân giữ ấm, giữ ẩm cho 

cây; những ngày có sương muối thực hiện tưới phun nước trên mặt lá vào sáng 

sớm tránh hiện tượng cháy lá. 

- Trên chân đất lúa cao hạn hiệu quả thấp, rà soát xây dựng kế hoạch 

chuyển đổi sang trồng các loại cây có nhu cầu nước tưới ít, hiệu quả kinh tế cao 

hơn (rau, dưa chuột, bí xanh....) theo hướng thành vùng tập trung, liên kết sản 

xuất với các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.  

- Chỉ đạo rà soát quỹ đất, chuẩn bị giống, vật tư để trồng mới, trồng lại đối 

với cây bưởi, cây chè vụ Xuân (thời vụ từ tháng 2 - 4) đảm bảo tỷ lệ cây sống cao. 

Hướng dẫn người dân mua giống cây ăn quả, bầu chè giống tại những cơ sở sản 

xuất, kinh doanh giống có uy tín, giống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

- Rà soát diện tích bưởi kinh doanh vùng tập trung để chỉ đạo triển khai 

ngay các biện pháp kỹ thuật chăm sóc theo đúng hướng dẫn về cắt tỉa, tạo tán sau 



thu hoạch, bón phân (Nhất là phân hữu cơ, vi sinh), áp dụng các biện pháp kỹ 

thuật kích thích ra hoa, đậu quả, phòng trừ sâu bệnh, ghi chép sổ sách... 

7.3 Chăn nuôi:  

- Rà soát tình hình chăn nuôi trên địa bàn để giám sát chặt chẽ dịch bệnh; 

chỉ đạo cán bộ chuyên môn kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động thu gom, buôn 

bán, vận chuyển vật tư, con giống trên địa bàn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 

theo quy định của pháp luật; chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để chủ động ứng phó khi 

dịch bệnh phát sinh. 

- Hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện kê khai ban đầu, quản lý ở cơ sở thực 

hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, nhất là việc hướng dẫn người dân lựa 

chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng, mua tại các cơ sở cung ứng con giống có uy 

tín; vận động người dân khi phát hiện các trường hợp gia súc có biểu hiện bệnh, nghi 

mắc bệnh phải báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan thú y để kịp thời 

triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; phổ biến tới người dân chủ động thực 

hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho đàn vật nuôi, tăng cường công tác 

chăm sóc, nuôi dưỡng và vệ sinh chuồng trại chăn nuôi thường xuyên bằng hóa 

chất, vôi bột, áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để phòng bệnh 

cho đàn gia súc; đồng thời xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật 

năm 2023 trên địa bàn quản lí; chủ động bố trí kinh phí để triển khai thực hiện có 

hiệu quả 

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, qua nhiều kênh thông tin (nhất 

là hệ thống truyền thanh cơ sở…) về tính chất nguy hiểm, nguy cơ, nguyên nhân 

phát sinh; diễn biến dịch bệnh, nguy cơ lây lan trên địa bàn quản lý và các biện 

pháp cụ thể phòng, chống dịch...tránh tâm lý chủ quan, lơ là trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể huyện 

 Tăng cường tuyên truyền vận động các đoàn viên, hội viên, cộng đồng dân 

cư thực hiện việc gieo trồng chăm sóc đặc biệt là đúng kế hoạch, gieo mạ theo 

khung lịch thời vụ của tỉnh và các biện pháp chăn nuôi an toàn; phòng, chống dịch 

bệnh cho đàn vật nuôi; giám sát, phát hiện và tố giác các trường hợp giấu dịch, 

bán chạy, vứt xác động vật chết ra môi trường; buôn bán, vận chuyển động vật, 

sản phẩm động vật ốm, chết, nghi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm... 

 Yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTHU, TTHĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện (Ô: Tân); 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Nguyễn Minh Tân 



DANH SÁCH PHÂN CÔNG 

 CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN 

(Kèm theo Văn bản số……../UBND-NN, ngày    tháng 12 năm 2022 của UBND 

huyện) 

 

STT Tên phòng, đơn vị Các xã, thị trấn Ghi chú 

1 Nông nghiệp và PTNT Tu Vũ, Đoan Hạ và Đào Xá  

2 Trạm Khuyến Nông  

Đồng Trung, Sơn Thủy, Thị Trấn 

Thanh Thủy và Thạch Đồng  

 

 

3 Trạm Trồng trọt và BVTV 

Hoàng Xá, Bảo Yên, Tân Phương  

và Xuân Lộc 

 

 

4 Trạm Chăn nuôi và Thú Y 

Phụ trách 11 xã, thị về triển các 

biện pháp phòng, chống dịch cho 

đàn gia súc, gia cầm… 
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