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CÔNG ĐIỆN  

Về việc chỉ đạo phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi 

 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
ĐIỆN: 

-  Ban Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp huyện; 

   -  Trưởng các phòng, ban, ngành chỉ đạo cơ sở; 

-  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; 
 

Theo dự  báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, từ ngày 08/01/2021 

không khí lạnh mạnh tăng cường, khu vực Hà Tĩnh trời chuyển rét đậm, rét hại, nền 

nhiệt độ có thể xuống thấp dưới 100 C, đợt rét này dự báo còn tiếp tục có các đợt không 

khí lạnh tăng cường, dự báo kéo dài đến ngày 20/01/2021. Để chủ động đối phó với 

tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, bảo vệ tốt kết quả sản xuất vụ Xuân năm 

2021, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Chỉ đạo cán bộ chuyên môn, các 

ban ngành liên quan, Giám đốc các HTXNN kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn người dân 

thực hiện các nội dung, cụ thể: 

1.1. Lĩnh vực trồng trọt 

- Đối với các diện tích mạ đã bắc: Thường xuyên theo dõi tình hình sinh trưởng 

của cây mạ trên đồng ruộng, điều tiết nước hợp lý và che phủ nilon cho các ruộng mạ 

đúng quy trình kỹ thuật để tránh rét. Theo dõi các đối tượng sâu bệnh trên mạ để có 

các giải pháp phòng chống kịp thời đảm bảo mạ sinh trưởng và phát triển tốt, tuyệt 

đối không bón đạm urê, không tổ chức gieo cấy khi nhiệt độ dưới 15oC. Điều tiết 

nước hợp lý và có thể bón bổ sung tro bếp trộn phân hữu cơ hoai mục. Chú ý diện 

tích mạ phủ nilon khi nhiệt độ thời tiết trên 180C ban ngày cần mở nilon 2 đầu luống 

mạ. Theo dõi diễn biến tình hình sâu bệnh gây hại trên diện tích mạ đã gieo và triển 

khai sản xuất các loại cây trồng khác đúng lịch thời vụ;  

- Đối với trà mạ chưa bắc: Kiểm tra cân đối đủ nguồn giống, tập trung chỉ đạo 

ngâm ủ, bắc mạ theo đúng lịch thời vụ và phòng chống rét cho mạ, 100% diện tích 

mạ cần phủ nilon theo đúng quy trình kỹ thuật đồng thời bắc thêm 10% mạ dự phòng 

để đảm bảo đủ mạ cấy hết diện tích. Tập trung điều tiết đủ nước, không để ruộng mạ 

ngập úng, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ làm đất, vệ sinh đồng ruộng và tu 

sửa hệ thống kênh mương thủy lợi, đường giao thông nội đồng; 

- Đối với cây trồng cạn: Tiếp tục chỉ đạo người dân chăm sóc các loại cây màu vụ 

Đông, thu hoạch kịp thời các loại cây trồng đã đến thời kỳ thu hoạch, tiến hành gieo trỉa 

các loại cây trồng vụ Xuân 2021 khi thời tiết thuận lợi, tuyệt đối không gieo trỉa khi thời 

tiết còn rét đậm, tranh thủ thời tiết thuận lợi gieo trỉa lạc xung quanh tiết Lập Xuân và 

kết thúc gieo trỉa trước tháng 02/2021. 

  1.2. Lĩnh vực chăn nuôi 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến các biện pháp kỹ thuật 

và kinh nghiệm phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi đến tận người chăn nuôi chủ 

động thực hiện như gia cố, dùng bạt che chắn chuồng trại chăn nuôi kín gió, những 



ngày nhiệt độ xuống quá thấp dưới 130c thì tuyệt đối không được chăn thả gia súc ra 

ngoài mà nuôi nhốt tại chuồng, cho uống nước ấm pha muối, bổ sung thêm thức ăn 

tinh cho trâu, bò; chủ động nguồn thức ăn thô, xanh dự trữ cho đàn trâu, bò như rơm, 

rạ, ngô sinh khối. 

- Rà soát tổng đàn để xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm phòng định kỳ đợt 1  năm 

2021 cho đàn gia súc, gia cầm, đồng thời tiêm phòng bổ sung cho số gia súc, gia cầm 

chưa được tiêm phòng trong các đợt tiêm chính hoặc hết thời gian miển dịch, nhằm đảm 

bảo tiêm đủ 100% số gia súc, gia cầm thuộc diện phải tiêm.  

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; Tổ chức rà soát, thống kê các hộ 

chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động giám sát gia súc, 

kịp thời phát hiện các trường hợp gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh Viêm da nổi 

cục trên đàn trâu, bò và hướng dẫn người chăn nuôi chủ động giám sát, kịp thời phát 

hiện các trường hợp gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, báo cáo chính quyền, cơ 

quan thú y và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

 Thành lập đoàn công tác, phân công thành viên đến tận các thôn xóm, xứ đồng 

chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác sản xuất, phòng chống rét, dịch bệnh cho cây 

trồng và đàn vật nuôi.  

 Địa phương nào để xảy ra vi phạm về cơ cấu giống, lịch thời vụ, để mạ, gia 

súc gia cầm bị chết thì chủ tịch UBND xã đó phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch 

UBND huyện. 

 2. Ban chỉ đạo sản xuất huyện, phòng NN –PTNT, Trung tâm ƯDKHKT&Bảo 

vệ cây trồng vật nuôi và các ngành liên quan pha công cán bộ trực tiếp xuống các địa 

phương hướng dẫn, chỉ đạo sản xuất theo nội dung Đề án đã được phê duyệt, báo cáo 

kết quả thực hiện về UBND huyện kịp thời. 

3. Trung tâm văn hóa truyền thông tăng thời lượng tuyên truyền đưa tin thường 

xuyên về tình hình thời tiết, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, các biện pháp kỹ thuật 

phòng chống rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi để người dân biết, chủ động và tự 

giác thực hiện. 

4. Đề nghị các đồng chí UVBTV Huyện ủy phụ trách cụm, UVBCH Huyện ủy 

phụ trách xã, các phòng, ban ngành phụ trách cơ sở; Ủy ban MTTQ huyện, các Đoàn 

thể phối hợp chặt chẽ với BCĐ sản xuất huyện và các địa phương để triển khai thực 

hiện có hiệu quả công tác sản xuất vụ Xuân năm 2021. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Ban Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp huyện, 

Phòng NN - PTNT, Trung tâm ƯDKHKT & BVCTVN, các thành viên Ban chỉ đạo sản 

xuất nông nghiệp thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp - PTNT (B/c); 

- TTr Huyện uỷ - HĐND huyện (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện(B/c); 

- UBMTTQ, các đoàn thể cấp huyện; 

- Phòng NN-PTNT, TT ƯDKHKT&BVCTVN huyện; 

- Chánh VP cấp ủy – chính quyền; 

- Trung tâm văn hóa – truyền thông (Đưa tin); 

- Lưu: VT, NN; 
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