
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

Số:          /UBND- KT 

V/v ứng phó với rét đậm, rét hại  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thành phố Cao Bằng, ngày       tháng     năm 2022 

  

  

  Kính gửi:  

       - Phòng Kinh tế Thành phố; 

       - Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Thành phố; 

           - Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố; 

       - Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

 

             

 Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Cao Bằng do tác động của 

đợt không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên trên độ cao 5.000m, từ 

ngày 28/12/2022 thời tiết các địa phương trong tỉnh có rét hại (nhiệt đô thấp nhất 

phổ biến từ 6- 9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ). Từ đêm 28 tháng 12, trời rét 

hại; Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. 

 Thực hiện Công văn số 447/BCH- PCTT ngày 27 tháng 12 năm 2022 của 

Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng về việc ứng phó với rét đậm, rét hại 

  Để chủ động ứng phó với rét hại và giảm thiểu thiệt hại về gia súc, gia 

cầm và thủy sản, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng yêu cầu các phòng, ban 

liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường chủ động thực hiện một số nội 

dung sau:  

 1. Phòng Kinh tế Thành phố  

 - Thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết để tham mưu cho Ủy 

ban nhân dân Thành phố chỉ đạo công tác phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi. 

kịp thời.  

 - Tổng hợp thống kê, xác minh đầy đủ số lượng vật nuôi bị thiệt hại do 

đói, rét để tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện hỗ trợ theo quy 

định.  

           - Tham mưu kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống rét đậm, rét hại cho 

gia súc, gia cầm và thủy sản (trong tháng 01/2023). 

 2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Thành phố  

 - Tổ chức phổ biến các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, chế biến 

bảo quản thức ăn cho đàn gia súc; các biện pháp phòng chống, đói rét, dịch bệnh 



 
 

 
 

cho vật nuôi đến hộ chăn nuôi.  

 - Tăng cường xuống cơ sở để trung tuyên truyền vận động và hỗ trợ nhân 

dân thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi.  

 - Tổ chức giám sát dịch bệnh từ tổ, xóm, kịp thời phát hiện đối với các hộ 

chăn nuôi không thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi.        

          - Phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố xây dựng 

nội dung tuyên truyền về công tác phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi.  

  3. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố  

 Tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện 

thông tin đại chúng của Thành phố về tình hình thời tiết, thông báo kịp thời cho 

người dân thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho đàn vật nuôi.  

  4. Ủy ban nhân dân các xã, phường  

  Tiếp tục tăng cường tổ chức thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo tại Công 

văn số 2720/UBND-KT ngày 10/11/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao 

Bằng về việc triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét cho vật nuôi, thủy 

sản vụ Đông- Xuân 2022-2023. 

          5. Đề nghị các Tổ chức chính trị - xã hội thành phố 

          Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và nhân dân về 

tác hại của rét đậm, rét hại tới đàn vật nuôi, nhất là các cơ sở, các hộ gia đình 

chăn nuôi quy mô lớn. Có phương án chống đói rét cho đàn vật nuôi; tăng cường 

che chắn, làm ấm nơi nuôi nhốt, dự trữ nguồn thức ăn trong mùa đông, thực hiện 

các biện pháp tiêm phòng các loại bệnh theo quy trình. 

 Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng yêu cầ các đơn vị phòng ban liên 

quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường triển khai thực hiện tốt các nội dung 

trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND Thành phố; 

- CT, các PCT UBND Thành phố; 

- Các phòng, ban, đoàn thể Thành phố; 

- Văn phòng HĐND&UBND Thành phố; 

- Trang thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ Chi 
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