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KInh g1ri: Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành ph&
Theo dr báo cOa c quan khi tuçYng thüy van, nãm 2022 tuy bão và áp
thâp nhit dth It hcm trung bInh näm nhtrng nguy Co Xãy ra các hin tuqng thiên
tai cijc doan, bt thu?ing, trái quy 1u.t së din bin rt phüc tap. D.c bit là thng
Iucrng mua cao han trung binh dir kin sê gay ngp liit, mOa miia nàm nay bat
dâu sm hon so vâi trung bInh nhiu närn.
D chñ dng tang cil&ng phông chng thiên tai dam bào an toàn cho v.t
nuoi, giãm thiu thit hai v chän nuoi trong mOa misa 10, dng th?ñ bão dam
phát triên chän nuôi, hoàn thành các chi tiêu kê hoach kjch bàn tang tri.thng näm
2022. Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn dê nghj Uy ban nhân dan các
huyn, thj xâ, thành ph chi dao các phông ban, don vj và UBND cp xâ tAng
cràng cong tác tuyên truyn, huâng dn các co s& chAn nuOi thrc hin các bin
pháp phông chOng, chAm sóc, báo v cho 4t nuOi trong mOa mua 10.
(Chi tilt Hwó'ng dJn theo phy lyc dInh kern,)
Trong qua trInh trin khai thirc hin có vuâng mc vuçyt th.m quyên, dê
nghj các dja phi.nmg báo cáo v Sâ Nông nghip và Phát triên nông thôn (qua
Chi c1ic ChAn nuOi và Thu y) tng hcTp báo cáo Uy ban nhân dan tinh.
D nghj UBND các huyn, thj xa, thành ph quan tam chi dao thirc hin./.
Nonhln:
-Nhrtrên;
- Chi cvc CNTY; Thily Lçii (t/h);
- Ltru: VP.
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PHU LIJC
IIUONG DAN CONG TAC DAM BAO AN TOAN CHO ViT NUOI
TRONG MUA MIJ'A LU
Cong tác phông chông, chãm sóc, bâo v cho 4t nuôi trong müa mua ii
là hoat dng can thiêt, quan trQng và có tInh u'u tiên cao nhäm bâo v an toân
duy trI hoat dng bInh thng cho Vtt nuôi. Ngui chän nuôi can thirc hin tot
vâ dông b các giài pháp sau:
I. TRUOC MUA MIIA BAO
Thithng xuyên cp nht bàn tin dir báo th&i tit trên các phixcing tin thông
tin dai chüng cüaTrung uo'ng và dja phtxcing, tIch circ chäm soc dan 4t nuOi dê
tang khâ näng chông chju dôi vâi tác dng do thay dôi lan ye thôi tiêt, mi.ra cüng
nhix có bin pháp khãc phiic hiu qua khi mila bâo, lU 1t hotc djch bnh xãy ra
sau do.
Théng kê so liscng, loai 4t nuôi theo quy djnh.
1. Di vói nhüng yang có nguy co' ngp mt
- Không lam chung trii chän nuôi g.n bi sOng, b suOi, tã luy cao
tránh lü ông, lii quét và sat lâ dat;
-, Cn chü dng nâng cao nn chung, lam chung tránh Lu, lam rem che
chãn dê tránh mixa tat, gió lüa;
- Thirc hin vic kirn tra va ging chng chung trai dam báo d vitng
chàc nhäm de phàng bâo, lü. Nêu chuông nuôi lçip bang lá, ton, fibro xi mäng
chua kiên cô thI có the giäng len mái cac loai thanh nçp bang g, sat, day kern
c 1&n hoc các bao cha cat dê han chê tôc mái khi có gió ion, bäo xây ra;
- Thirc an: Lam san ké cao và can cir vào so krqng, loai4t nuôi, luçng
thirc an tiêu thii/ngày dé 1p kê hoach dir tr thirc an day dü tOi thiéu 15 ngày
cho vat nuôi;
- Kim tra, khai thông h thng thoát nuOc cüa khu virc chung trai nhtr
h thông thoát nuOc thai, nuOc mi.ra, nai chira chat thai ran, nhäm han ché ô
nhiêm khi mua to hoc ngp hit;
- Nu'Oc uéng: Dir trU nuOc sach, tu sii'ra may born, h thng dn nuOc dam
bâo nguôn cung dir phOng kip thai.
2.Di vOl nhfrng vüng bj ngp hit

- Chun bj phuing an di dOi vt nuoi len nhng vüng dt cao b&ng cách
lam chuông che chän can then, dir tr day dü thüc an và bâo quán thüc an khô
ráo, không bj am moe, cung cap dU nithc sach cho 4t nuOi uông. Sir diing may
phát diên dê cung cap kjp thai khi mat din luOi cho các là âp tring giOng dê
dam bào cO con giông chat luvng dé tái dan;
- Thijc hin vic tiém phOng dy dü các loai vaccin phOng bnh cho vt
nuôi theo hithng dan cüa các b thit ti dja phucmg. Tang cu&ng chãrn soc nuôi
dung và nâng cao chat luçing khâu phân an cho vt nuOi dê tang sirc dê kháng;

- Kim dm dánh giá hin trng 4t nuoi, xut ban kjp thñ khi dn tui,
trong krçing xut bàn;
- Kim tra sir hoat dng cüa h thng xi'r 1 chit thai chàn nuôi nhu: H ü
phân, be lang, cong trInh biogas;
- Tang cuông cong tác v sinh phông bnh cho vt nuôi: V sinh sch së
chung nuôi, dicing ci chän nuôi; djnh k5' phun sat trüng trong và ngoài chuông
nuôi dé phông bnh.
II. TRONG VA SAU MUA BAO, LU LUT
1. Trong mura bão, hut
- Thuäng xuyên kim tra, theo dôi thñ tit, kim tra chung tri, diu
kin chän nuOi và s1rc khOe dan vt nuôi dê có phucing an chäm sóc, ho trq và di
d?i nêu can thiêt;
- Di di dan 4t nuOi dn vi trI không bj iing ngp bang các phuong tin
4n chuyên ghe, xuông, be nhiing phái dam bâo tuyt dôi den tInh rntng cho con
nguYi và src khöe cUa vt nuOi;
- Không tp trung vt nuôi len thrng giao thông gay can trâ giao thông
và ô nhim môi trithng;
- Lam nhà tam cho vt nuôi: Lam 1u bat, lan tri và có phucing an kirn
soát vt nuOi. Co giâi pháp giü am cho dan 4t nuôi trong diêu kin thai tiêt
mua, lanh kéo dài.
- Cong tác phông chng djch bnh:
+ Lu liit lam cho mm bnh theo nuic lü lan di khp noi. Lu 1iit càng lan,
quy mô càng rng thI sjr lan truyên mâm bnh càng tang, mrc d nguyen cc
càng cao. M.t khác, khi di chuyên dan vt nuôi tránh lü sê dem theo các mârn
bnh tir ncii nay tai noi khác. Các khau chAm sóc, nuOi d'i.rO'ng, v sinh tây uê
chuông trti không duçic thirc hin tot sê lam suy giâm dáng ké sirc chOng chju
bnh tt ô 4t nuôi, khiên cho các bnh truyên nhim nhi.r tiêu chây, djch ta,
thrnmg han... d lay lan và có nguy c büng phát;
+ Thuang xuyên v sinh chung tr.i, môi truang quang chung nuôi và
diing c1i chän nuôi, dê 4t nuôi duçic âsach. Djnhk' 1 tuân 1 - 2 lan phun tây uê
chuông tri và khu vrc xung quanh bang các chat sat trüng theo quy djnh. Khi
nithc rut den dâu thI dçn v sinh, phun thuôc sat trüng, tiêu dec, diet mâm bnh
den do;
+ Di vói nhu'ng 4t nuOi có nhu cu vn chuyn tü noi nay qua ncii khác
can thrc hin tOt quy trInh vn chuyên, kiêm djch 4n chuyên dê dam bào an
toàn djch bnh;
+ Di vâi xác 4t nuOi chit: Phuo'ng pháp hiu qua nht là d& xác vt
chêt, phun thuôc diet con trüng hoc thuôc sat trüng hoc tithi dâu hOa len xác
4t chêt, chông cac loài An thjt và con trüng xâm nhp, dqi khi ni.rOc tht thI dern
chôn lap.

2. Sau mtra bão, bit
- Thirc an, nir&c ung: Sau lü liit, ngun thirc an, nuOc ung cho gia süc,
gia cam có the bj lü cuôn, hu hông, dông Co bj ô nhiêm do mâm bnh tr ni
khác den, bun dat nôi len barn vâo có cay, sue khóe cüa dan 4t nuôi giãm süt.
Do 4y, vt nuôi can dugc chAm soc, nuôi throng chu dáo, không bj bO dói,
không cho an nhüng l°ai thirc an bj mac, kern chat luçmg. Dôi vâi gia sue già
yêu và gia sue non can có ché d chäm soc d.c bit nhu tang cithng các loii
thüc an bô sung và các loai thic an giàu dinh dung khác nhãm tang ctthng qua
trinh hôi phic.
- V sinh môi trtrôlig: Khi nithc rut phái thirc hin v sinh, khü trüng
bang voi bet, hóa chat và tiêu dc khu v1rc chän nuôi truâc khi dira 4t nuôi trâ
li chuông nuôi. ChInh quyên và các cci quan chuyên mon các cap to chirc tong
v sinh, thu gorn xác dng v.t chêt dé xü i, sat trüng, tiêu dc vüng chän nuôi
bj lü, ng.p dé tOng tây uê mOi tnthng, tiêu diet các loti mârn bnh.
- Quãn 1 vt nuôi:
+ Thrc hin tht vic quân l, chäm sOc dan 4t nuôi; tuyt di không chän
thã 4t nuOi a nhung khu vrc bj ô nhiêm; chü dng triên khai cong tác giám sat
dê phát hin sam, kjp thai xu l tru6ng hçip vt nuOi mac bnh, nghi mac bnh
nguy hiêm nhu Djch tã 1cm Châu Phi, Cüm gia cam, La mom long móng, Tai
xanh,...;
+ Tuyên truyn, huing dn chü 4t nuôi báo ngay cho chInh quyn dja
phucmng va co quan chuyên mOn thu y dê diêu tra, xü l 0 djch theo dung quy
djnh;không giêt mô, mua ban dng 4t ôm, chet, không vut xác dng vt chét
do mac bnh ra ngoài mOi truang;
+ Tang cthng can b v t..n các thOn, xâ cüng vói h,rc luqng thu y Co s&
kiêm tra các ccm sà chan nuôi dê huàng dn ngi.thi dan chôn lap, tiêu hüy gia sue,
gia cam bj chêt do mira lii. To chuc v sinh chuông tri, phun tiêu dc khü trüng
a nhUng vüng trüng, ngp 1%lt kéo dài, vüng có nguy co cao...; dông thai tiêp tiic
triên khai tiem phông djnh k' den tn các thôn, xórn, h chän nuôi.
- Tái dan: Ben cnh d, d chun bj cho tái dan, khôi phiic san xut,
ngi.thi chán nuôi can lira chçn con giông cO nguOn gOc rO rang, thrçmc cung cap
bmi nhüng co sâ cung ung có uy tin, có giây chi'rng nhn kiem djch; tiêm phOng
day dü các loai vac xin theo quy djnh. KhOng tái dan khi chua dam bâo ye mOi
trirang và an toàn djch bnh.
- Thiyc hin chInh sách: Co phirong an h trçr con ging, hóa cht d xir
l mOi twang, tiêu buy 4t nuOi chet do hi, liit và djch bnh. Tong hçmp sO 1irqng
loi vtt nuôi bi thit hi, báo cáo nbüng khó khän, vuâng mac trong cong tác
khäc phiic hu qua mua lü, 1it và trong cOng tác phông, chông djch bnh dng
vt tren dja bàn. Co van bàn báo cáo, dé xuat U ban nhân dan tinh xem xet, hO
trg khäc phc hu qua theo quy djnh, trong dO có ho trq hóa chat sat trung,
phOng, chOng djch bnh./.

