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UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /SNN-CNTY-TTBVTV
“V/v khắc phục ảnh hưởng sau đợt 

mưa bão số 3”

          Hải Dương, ngày  30 tháng  8  năm 2022               

     Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 (từ ngày 25-26/8/2022), trên địa bàn tỉnh 
có mưa to, lượng mưa trung bình trên 160mm, cục bộ có nơi mưa trên 260mm. 
Mưa bão đã gây ngập úng nhiều nơi và làm thiệt hại nhiều diện tích lúa, rau màu 
và làm chết 7.075 con gia cầm tại thành phố Chí Linh và huyện Nam Sách. Sau 
mưa bão, môi trường bị ô nhiễm, nhiều diện tích rau màu tiếp tục bị ảnh hưởng; 
nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

Để khắc phục những thiệt hại sau mưa bão, Sở Nông nghiệp và PTNT đề 
nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị thuộc Sở khẩn trương 
triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: chỉ đạo 
Phòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, 
Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai &TKCN các huyện, thành phố, thị xã và các 
phòng, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo khôi phục sản xuất sau bão. Cụ thể

a. Đối với chăn nuôi: Thực hiện phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho 
vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại về chăn nuôi trong trong mùa mưa lũ theo Công 
văn số 847/SNN-CNTY ngày 01/6/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT V/v đảm 
bảo an toàn cho vật nuôi trong mùa mưa lũ. Trong đó lưu ý: 

- Khi nước rút phải thực hiện ngay vệ sinh, khử trùng môi trường bằng vôi bột, 
hóa chất và tiêu độc khu vực chăn nuôi trước khi đưa vật nuôi trở lại chuồng nuôi. 

- Tổ chức tổng vệ sinh, thu gom xác động vật chết, phân rác để xử lý, sát 
trùng, tiêu độc vùng chăn nuôi bị ngập úng, tẩy uế môi trường, tiêu diệt các loại 
mầm bệnh.

b. Đối với trồng trọt
- Khẩn trương chăm sóc, trồng dặm, khôi phục những diện tích cây trồng bị 

ảnh hưởng do ngập úng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.
- Với những diện tích không thể khôi phục, chỉ đạo vệ sinh đồng ruộng, 

làm đất và trồng lại lứa mới để tranh thủ thời vụ.
c. Rà soát, đánh giá thiệt hại về sản xuất do mưa bão gây ra theo quy định 

tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 về quy định cơ chế, chế 
chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại 
do thiên tai, dịch bệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trình tự, thủ tục đề 
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nghị hỗ trợ thực hiện theo quy trình giải quyết thủ tục hành chính hỗ trợ khôi 
phục sản xuất. Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND 
xã, phường, thị trấn.

2. Giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y
- Hướng dẫn cơ quan chuyên môn cấp huyện và các địa phương biện pháp 

khôi phục sản xuất, chăm sóc vật nuôi bị ảnh hưởng sau mưa bão.
- Phân công cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở, phối hợp với các phòng chức 

năng thuộc UBND cấp huyện có liên quan, hướng dẫn các địa phương, các hộ 
tăng cường công tác tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi, các cơ sở giết mổ, 
nơi tập trung mua bán động vật và sản phẩm động vật, những nơi có nguy cơ 
dịch bệnh cao.

- Tổ chức triển khai tốt công tác giám sát tình hình dịch bệnh để phát hiện 
kịp thời và hướng dẫn xử lý không để lây lan ra diện rộng. Đặc biệt chú ý đối 
với các bệnh Lở mồm long móng gia súc, Viêm da nổi cục trâu bò, Cúm gia 
cầm, Tai xanh và Dịch tả lợn Châu Phi,...

 - Tăng cường công tác chỉ đạo và đôn đốc, kiểm tra việc tiêm phòng bổ 
sung các loại vắc-xin cho gia súc, gia cầm đạt tỷ lệ cao.

- Dự phòng đủ các loại hoá chất tiêu độc khử trùng, vắc-xin,... để chủ động 
phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm phát sinh.

3. Giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
- Hướng dẫn cơ quan chuyên môn cấp huyện và các địa phương biện pháp 

khôi phục sản xuất, chăm sóc cây trồng bị ảnh hưởng sau mưa bão.
- Phân công cán bộ thường xuyên thăm đồng, kiểm tra, đánh giá mức độ 

phục hồi sản xuất. Tham mưu kịp thời các giải pháp khôi phục, phát triển sản 
xuất sau mưa bão.

Trên đây là các nội dung quan trọng cần triển khai thực hiện để khắc phục 
những thiệt hại, đồng thời chủ động khôi phục sản xuất sau bão, Sở Nông 
nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị 
thuộc Sở phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Giám đốc Sở;    (báo cáo);
- Phòng NN&PTNT/Kinh tế;
- Trung tâm DVNN;
- Ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện/TP/TX;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lương Thị Kiểm
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