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Kính  gửi: Các hộ nuôi chăn nuôi trên địa bàn xã

Thực hiện công văn số 23/TTDVNN ngày 20 tháng 9 năm 2021 của 
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Thanh Miện về việc tăng cường công tác 
phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2021;

Hiện nay đang là thời điểm giao mùa, thời tiết diễn biến hết sức phức tạp, 
mưa, nắng thất thường làm giảm sức đề kháng của con vật, tạo điều kiện thuận 
lợi cho mầm bệnh từ bên ngoài môi trường xâm nhập vào cơ thể con vật gây 
bệnh. Để chủ động ngăng chặn các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xâm nhập vào 
đàn vật nuôi trên địa bàn xã. UBND xã thông báo tới các hộ chăn nuôi trên địa 
bàn xã một số nội dung sau:

1. Chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; các bản tin cảnh báo môi
trường của các cơ quan chuyên môn; để có biện pháp hạn chế thấp nhất thiệt hại 
do các yếu tố thời tiết, môi trường gây ra.

2. Thực hiện tốt một số giải phát kỹ thuật ứng phó với tình hình thời tiết 
mưa, nắng bất thường cụ thể như sau:

2.1. Thường xuyên vệ sinh chuồng trại, khu vực chăn nuôi, chủ động hơn 
nữa trong công tác phòng chống dịch bệnh từ nay cho đến cuối năm 2021.

2.2. Tăng cường sức đề kháng cho vật nuôi bằng cách thường xuyên bổ 
xung các vitamin và khoáng chất.

2.3. Thực hiện tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học
2.4 các hộ chăn nuôi khi nhập con giống phải khai báo với cơ quan 

chuyên môn, con giống phải có nguồn gốc rõ ràng và nhập ở những cơ sở có uy 
tín, đã được kiểm dịch, không nên nhập con giống không rõ nguồn gốc.

3. Khi có gia súc, gia cầm ốm chết phải được xử lý theo quy định, không 
tự ý bán chạy, hay vứt xác gia súc, gia cầm chết ra ngoài môi trường, làm thức 
ăn cho cá.... làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.
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Trên đây là một số nội dung về việc tăng cường công tác phòng, chống 
dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm vụ thu năm 2021. Đề nghị các hộ chăn nuôi 
nghiêm túc thực hiện để hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh xảy ra./

Nơi nhận:
- TTĐU – TTHĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các ban ngành, đoàn thể;
- Trưởng thôn;
- Đài truyền thanh xã;
- Các hộ CN;
- Lưu VP.
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