ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 02 /CĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 01 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG ĐIỆN KHẨN
Về việc tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải
pháp cấp bách phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi vụ Đông Xuân
năm 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA điện:
- Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ
phận không khí lạnh mạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam; từ đêm
07/01 đến đêm 10/01/2021 là khoảng thời gian có nguy cơ cao tác động mạnh
đến sức khỏe và hoạt động sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân; trong
tháng 1 và tháng 2 năm 2021, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
được dự báo có nhiệt độ trung bình tháng thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 1,0 độ C; các đợt rét đậm, rét hại xảy ra có khả năng kéo dài từ 5 - 7 ngày.
Để kịp thời ứng phó với các tình huống thời tiết bất thường xảy ra, nhất là
rét đậm, rét hại, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại gây ra cho cây trồng,
vật nuôi, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành
cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, triển
khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cấp bách phòng, chống rét cho
cây trồng, vật nuôi theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn tại Công văn số 8675/BNN-CN ngày 10/12/2020; của Chủ tịch
UBND tỉnh tại Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 29/12/2020 và Công văn số
17652/UBND-NN ngày 18/12/2020; hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn tại công văn số 4934/SNN&PTNT-CNTY ngày 16/12/2020;
trong đó tập trung thực hiện ngay các biện pháp sau:
1. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và
Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh kịp thời
thông tin về diễn biến thời tiết rét đậm, rét hại theo dự báo của Trung tâm Dự
báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Đài khí tượng Thủy văn Thanh Hóa;
thường xuyên mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng,
tuyên truyền về kỹ thuật phòng, chống, rét cho cây trồng, vật nuôi để người dân
biết và thực hiện.
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
2.1. Khẩn trương chỉ đạo, tập trung nguồn lực thực hiện các biện pháp
phòng, chống, rét cho cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là đàn gia súc theo đúng tinh
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thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan
và bị động trong việc phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi trên địa bàn quản
lý. Thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết khí hậu trên địa bàn để thông tin
kịp thời cho người dân biết, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống, rét
cho cây trồng, vật nuôi.
2.2. Thành lập ngay các đoàn công tác để tập trung chỉ đạo, hướng dẫn,
kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống, rét trên địa bàn, nhất là tại khu vực
vùng cao, biên giới, những nơi có nguy cơ đàn vật nuôi bị ảnh hưởng nhiều do
đói, rét; giao trách nhiệm cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở và
Trưởng các thôn, bản phối hợp với các đoàn thể huy động nguồn lực tại chỗ,
bám sát địa bàn, khẩn trương áp dụng các biện pháp phòng, chống đói, rét cho
cây trồng, vật nuôi.
2.3. Tập trung hướng dẫn các hộ chăn nuôi dự trữ thức ăn cho vật nuôi, áp
dụng các biện pháp kỹ thuật chế biến cải thiện dinh dưỡng thức ăn cho vật nuôi;
sửa chữa, làm mới và che chắn chuồng nuôi, đảm bảo giữ ấm cho vật nuôi,
không bị gió lùa, mưa hắt làm ẩm, ướt chuồng nuôi trong những ngày rét đậm,
rét hại; tăng cường chế độ chăm sóc để nâng cao sức đề kháng dịch bệnh và sức
chống chịu với giá rét; tập trung lực lượng xuống các thôn, bản tuyên truyền,
hướng dẫn Nhân dân vào những ngày giá rét không chăn thả và bắt gia súc làm
việc sớm, về muộn, đặc biệt những ngày nhiệt độ dưới 12 độ C cần nuôi nhốt gia
súc tại chuồng.
2.4. Phối hợp chặt chẽ với các công ty quản lý và khai thác công trình
thủy lợi, các xí nghiệp thủy nông trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi
mùa khô, kết hợp các biện pháp công trình đảm bảo phục vụ sản xuất; điều tiết
đủ nguồn nước phục vụ làm đất, gieo mạ, chống rét và chăm sóc cho mạ; khẩn
trương thu hoạch cây trồng vụ Đông đã chín và triển khai phương án sản xuất vụ
Xuân theo đúng hướng dẫn của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2.5. Chủ động bố trí nguồn ngân sách dự phòng của địa phương để phục
vụ công tác phòng chống đói, rét cho cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ vật tư, kinh phí
cho các hộ chăn nuôi nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu
số, hộ bị thiệt hại do bão lũ vừa qua để gia cố, che chắn chuồng trại và mua thức
ăn bổ sung cho đàn vật nuôi.
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn
thực hiện các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật về phòng chống đói, rét cho cây
trồng, vật nuôi tại các địa phương. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát
chặt chẽ tình hình chăn nuôi, dịch bệnh và công tác phòng, chống đói, rét cho
cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh; kịp thời báo cáo, đề xuất với Chủ tịch
UBND tỉnh những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền để có biện pháp chỉ đạo
xử lý theo quy định.
4. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa theo dõi chặt chẽ tình hình
thời tiết, kịp thời phát tin dự báo, cảnh báo, cung cấp thông tin cho các cơ quan,
đơn vị liên quan thông tin cho người dân biết để phòng, tránh và phục vụ công
tác chỉ đạo, điều hành của các cấp.
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5. Các sở, ngành thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm
kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp
chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thị
xã, thành phố tập trung chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống đói, rét tại các
địa phương, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.
Yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch
UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung tại
Công điện này. Người đứng đầu các ngành, địa phương, đơn vị có liên quan nếu
để xảy ra tình trạng cây trồng, vật nuôi bị chết do đói, rét trên địa bàn quản lý do
lơ là, chủ quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- VPCP, Bộ NN&PTNT (để b/c);
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMT Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Thành viên BCH phòng, chống thiên tai và tìm
kiếm cứu nạn tỉnh;
- Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Lưu: VT, NN. (15.2021)
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