
U BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHI:J NGHIA VIET NAM 
Till XA CIFA LO DOc lap - Tix do - Hanh phüc 

S6: /UBND - KT Cta lô, ngày tháng 01 nàm 2021 
V/v tang cirng chi dao  phông, chng ret cho cay 
trng và djch bnh cho gia sue, gia cm vl1 xuân 2021 

KInh gii: - UBND các Phung; 
- Các phông ban ngânh lien quan. 

Theo dir báo cüa Trung tam Du báo KhI tuçlng Thüy van Quc gia, nên nhit 
näm nay có xu hurng thp han nàm truo'c tü 0,5-1,0°C. Trong vii Xuân 2021, các dçt 
ret dim, ret hai  có khá näng tp trung nhiu vâo th?ii gian cui tháng 12/2020 dn du 
tháng 2/2021. 

Dê chü dng phông chng, giâm thiu thit hai  di vi cay trng và vt nuôi do 
ret dim, ret hai  gay ra trong vii xuân 2021, UBND Thi xã yêu cu các phông ban 
ngânh lien quan và UBND các Phung thirc hin môt s nOi dung sau: 

1. UBND các Phuông: 
a. Dôi vi cay trông: 
- Tp trung chi dao  gieo ma có che phü nilon 100% din tIch dê dam báo an 

toân. Trong th?yi gian ret không hon thñc dam cho ma. 
- Cy ma diing tui (ding s lá quy djnh) theo dOi tInh hInh thai tit d ra ma. 

Dung gieo cy vào nhüng ngày có nhit d dui 15°C (ret dm, ret hai). 
b. Di vOl chän nuôi 
- Dôi vOi trâu bô: 
+ Chung trai:  Gia c tu si:ra, che chin chung trai không bj gió 1iia, chun b 

dy dü cht don chung, bão dam gia sac du'çc m trong nhng ngày giá ret; dir trCr 
chat dot: Trâu, cüi, miin cua dê nhQng dêm lanh  giá cn suOi m cho gia sOc. 

+ Bâo quán vâ dir trt dy dO thOc an trong mOa dOng nhu rom, ra,  rau,  
Chuân bj thOc an tinh, b sung khoáng, Vitamin vâo khu phAn d tang cuOng si'rc 
khóe vâ khá näng chng d bnh tt trong nhung ngây giá ret. 

+ ThuOng xuyên theo dOi tInh hInh siirc khóe cOa dan vt nuOi: trong nhU'ng 
ngày mua ret kéo dài, nhttng ngày nhit d xung duOi 12°C, vn dng nguOi dan 
không sO diing trâu, bô d cay kéo, không chãn tha gia sOc ngoài dng. 

+ Thirc hin tiêm phông day dO các l°ai  vãc xin cho trâu bô: Tii huyt trOng, LO 
mm Long móng và các loai vc xin khác theo quy dnh. 

+ Phát dng nhân dan thithng xuyen thirc hin v sinh, tiêu dec, khO trOng môi 
tru'Ong chän nuôi; 

- Divóilçrn: 
+ Chung trai v sinh hang ngây, không dê d9ng phân, nuOc thai trong chuOng; 

che kin xung quanh không d gió lOa; lam chung Om di vOl 1cm con dang theo mc; 
không rOa chung hoc tm cho 1cm vào nhüng ngày mua ret nhit d xung thp. 



+ Cho uông nu'ó'c sach  m, b sung them Vitamin tng hçip, men tiêu hóa trn 
vào thüc an, nuOc uông theo hng dn nhà san xuât, khâu phân an dam bâo day dü và 
can dôi dinh duâng dôi vi tüng loai 1cm. 

+ Thirc hin tot quy trInh ye sinh thu y và tiêm phông day dü các loai  vãc xin 
theo quy dnh: T huyêt trüng, Djch tá lcmn,  Lm mom Long móng... 

- Dôi vói gia câm. 
+ Chuân bj day dü phên , bt dê che chän, chông gió lüa, bô sung them bong 

diên dé si1mi am cho gia cam. 
+ Mat do chuông nuôi hap 1 trong mi'ia dông dOi vâi gà dé: 6 - 8 conlm2; gà 

thjt: 8-10 conlm2. 
+ Darn bâo thirc an day dii chat dinh duO'ng phñ hap vâi tüng lüa tuôi cüa gia 

cam, cho uông day dü nixó'c sach,  am và bô sung them duèng Glucô vâ các loai 
Vitamin tong hap, men tiêu hóa dê tang cuô'ng khã näng chông bnh. 

+ Thu&ng xuyên v sinh chuông trai sach sê vâ thay chat dn chuông, djnh k' 
phun thuôc khfr trfing, tiêm phông day dü các loai  väc xin phông bnh nhu: Newcastle, 
Gumboro, Tii huyêt triing, Cum gia cam... 

2. Phông Kinh tê 
- Tham mu'u cho UBND Thj xã thành 1p doàn kiêm tra, dOn dôc, huó'ng dan 

các dja phiiang, ccm s& triên khai, thirc hin có hiu qua. 
- Chi dao  UBND các Phung tang cu?mg kiêm tra, chi dao  cong tác phông 

chông ret và djch bnh. 
3. Phông Van hóa Thông tin, Trung tam Van hóa, The thao và Tuyên thông 

Th: a 
- Thông tin kjp thmi, chInh xác cho nguôi dan ye diên biên thyi tiêt, tInh hInh 

thit hai  do ret dôi vâi cay trOng và vt nuôi. 
- Phôi hap vád Phông Kinh té, Trung tam dch vi nông nghip tang ciRmg cOng 

tác tuyên truyên các bin pháp phông chOng ret cho cay trOng Va vt nuOi. 
4. Trung tam dlch  vt Nông nghip thj xã 
- Phân cong can b phôi hap vi UBNI) các phuing, xuOng tn các khôi, h dan 

d hithng dn k5 thut phông chông ret cho cay trOng và k5 thut chäm sóc, nuôi 
duOng, các bin pháp phông, chông dói, ret, dch bnh cho dan vt nuôi. 

- Tang crèng kiem tra, kiêm soát phát hin djch bnh, do ngâ trâu bô; kjp thai 
xir l các loai bnh trên dan 4t nuôi phát sinh do thai tiet ianh. 

- Thuc hin tot cOng tác kiêm soát dng yât, san phâm dng vt dê han  chê djch 
bnh phát sinh và lâu lan, dam báo an toãn thrc phâm. 

Nhn duc COng van nay yell cu các phông ban ngành lien quan, UBND các 
phung thic hin các nQi dung trênJ.'- 

Noi nhán 

- Nhix trn; 
- U Thi us', U HDND Thi (b/c); 
- Chñ tich UBND T.xã (b/c); 
- Luu VT,  KT4 

TM.UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

VO Van Hñng 
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