
U( BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VI NAM 
THI XA CUA LO Dôc 1p - Tir do - Hinh phüc 

S: /UBND-KT Cith Lô, ngày tháng 02 nám 2022 

V/v tang cuO'ng phOng ch6ng 
dOi ret trên dan vat nuôi 

KInh g11i: 
- U ban nhân dan các phthng; 
- Thu tru&ng các phông, ban, don vj lien quan. 

Theo dir báo cüa Trung tarn khI trçYng Thüy van Quc gia, ti.r nay dn ht 
ngây 25/02/2022 mien Bãc vâ Bäc Trung b chju ánh htr&ng cüa mt dçt không 
khI 1nh cuô'ng d mnh, thai tiêt xáy ra ret dam, ret hai và kéo dâi. 

D trin khai thirc hin tot các bin pháp phông chng dói, ret và djch bênh, 
giám thiêu thit hi cho dan vt nuôi. UBND thj xã yêu câu các phông, ban, don 
vj lien quan, UBND các phuô'ng thirc hin ngay các ni dung sau day: 

1. UBND các phub'ng 

- Tuyên truyn, huóng dn các h chãn nuôi chü dng gia c& tu sra, che 
chän chuông tri phâi dam báo kho ráo, thông thoáng, không dé mra tat, gió lua, 
luôn gift nên chuông khô vâ bô sung chat dn chuông thu'ng xuyên, riêng 
nhftng ngãy ret hi không chàn thâ trâu bô, gia cam ra ngoài ma nên nuôi nhôt 
trong chuông, nêu dot hth dê smi am cho vt nuôi can lu'u khOng dê vt nuOi 
bj ngtt hoc gay hóa hon; dung chAn, áø cü, bao tâi, bt lam áo gift am cho 
trâu bô; Cách ly chãm soc trâu bô ôm trong nhu'ng ngây giá ret; dci' trft thtrc an 
cho dan vt nuôi nhu: Rom r, than cay ngô, ngpn lá mIa, dy khoai lang, CO 
khô...; Tang cu?mg thuc an giàu näng lucng nhu cam gao, cam ngô, cháo 
muôi); Cho trâu bô an uOng nuc am, nu'c hOa muôi, nuc girng, bô sung VTM 
C , Bcomlex tang cumg src de kháng cho vt nuOi. 

- Chi do KhOi Tru&ng, can b thu y phung và các to chuc doân the, 
cñng ngu'i dan tham gia cOng tác giám sat djch bnh, cong tác phOng chông 
dOi, ret trên dan vt nuôi cña dja phu'ang. 

- Can b truyn thông phumg: Tuyên truyên thung xuyên và lien tiic cac 
bin pháp phông chông dói, ret trên dan vt nuôi; cp nht diên biên thO'i tiet 6' 
dja ph.ro'ng d thông tin kjp th6'i cho ngi.thi chãn nuOi biet và chü dông trong 
vic phOng chông dói, ret cho dan vt nuôi. 

2. Phông Kinh t 

- Chü trI, phOi hçp v6'i các phOng, ban, dan vj lien quan, UBND các 
phu6'ng tang cu6'ng chi do trien khai cOng tác phông chông dói ret, phOng 
cMng djch bnh trên dan vt nuOi. 
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- Chñ trI, phôi hçTp các ben lien quan tang cithng kiêm tra nhãm phát hin, 
nganchnvà xir 1 nghiêrn các to chüc, cá nhân vi phm quy djnh ye vn 
chuyên, giêt mô, so chê, chê biên dng vat, san phârn dng vt không báo dam 
diêu kin v sinh thii y, ATTP, gay ô nhiêm rnOi tru'ông, kinh doanh hang giã, 
hang kern chat lucing, chat cam trong chàn nuôi; xir l nghiêm các tnthng hçip vi 
phm theo quy dnh cüa Pháp 1ut. 

3. Trung tam Djch vy Nông nghip th xã 

- Phân cong can b phi trách dia bàn xuOng Co s& kiêm tra, hurng din, 
don dOc, thirc hin tOt cOng tác phOng chông dói ret, cOng tác phông chông djch 
bnh trên dan vat nuOi. 

- Tham muu cho LJBND thj xã các bin pháp phông chong dói ret và 
phông chong djch bnh trên dan vt nuOi. 

4. Phông Van hóa - Thông tin, Trung tam Van hóa - TT và TT: 

Ti chüc tuyên truyn v tác hi, nguy Ca xáy ra các loi djch bnh nguy 
hiêm trên dan vt nuOi; các bin pháp phOng chông dói ret trên dan vt nuôi, cp 
nht din biên thai tiêt cüa dja phuong de ngui dan cp nht. 

UBND thj xã yêu cu Thu tru&ng các phông, ban, don vj lien quan, Chii 
tjch UBND các phuè'ng thirc hin nghiêrn ni dung trên, dông thi báo dam thirc 
hin có hiu qua các bin pháp phông, chông djch bnh Covid-1 9 theo quy djnh./. 

Nii nhn: 
- Nhu trên; 
- So NN & PTNT (b/c); 
- Chi cuc Chän nuOi ThO y flnh (b/c); 
- TT Thj u' - TT HDND thj x (b/c); 
- ChO tich, các PCT UBND thi xä; 
- Lu'u VT -KT.- 

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

 

Vö Van Hung 
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