
UBND TỈNH AN GIANG 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1245/SNNPTNT-CCCNTY 

V/v phòng chống nóng cho vật nuôi 

  An Giang, ngày 14 tháng  6 năm 2021 

          Kính gửi:    

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

     

Ngày 08/06/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nhận được 

Công văn số 556/CN-MTCN của Cục Chăn nuôi về việc phòng chống nắng nóng 

cho vật nuôi (Đính kèm văn bản). 

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết 

mùa hè năm 2021 sẽ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có thể  

ảnh hưởng đến sản xuất chăn nuôi, để phòng chống nắng nóng, giảm thiểu thiệt 

hại cho vật nuôi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị thực 

hiện các nội dung sau: 

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ngành 

chuyên môn của địa phương (Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế) phối hợp 

cùng với các đoàn thể, cơ quan liên quan tại địa phương (Trạm Chăn nuôi và Thú y) 

tập trung thực hiện và áp dụng các biện pháp để phòng, chống nắng nóng, thường 

xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện các biện pháp chống nóng cho vật nuôi tại các 

địa bàn của địa phương nhằm giảm thiểu mức độ thiệt hại đối với hoạt động chăn nuôi.  

2. Các biện pháp phòng chống nắng nóng cho vật nuôi thực hiện theo hướng dẫn 

tại mục số 2 của Công văn số 556/CN-MTCN ngày 08/06/2021 của Cục Chăn nuôi. 

3. Yêu cầu Chi cục Chăn nuôi và Thú y nắm tình hình ở các địa phương và 

xem xét cử đoàn công tác phối hợp các địa phương đi khảo sát trực tiếp, hướng dẫn, 

kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống nắng nóng tại các địa phương. 

Trong quá trình triển khai, nếu gặp khó khăn đề nghị các đơn vị có văn bản gửi 

về Sở Nông nghiệp và PTNT thông qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y bằng văn bản 

điện tử liên thông qua phần mềm Quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành iOffice. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần trao đổi xin liên hệ ông La 

Thái Bình – Phòng Quản lý giống và kỹ thuật chăn nuôi, qua số điện thoại 

0353.166763 hoặc qua địa chỉ Email: lathaibinh0610@gmail.com. 

Đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện theo nội dung công văn này./. 

Nơi nhận:                                                                                
- Như trên;  

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện (để biết); 

- Phòng Kinh tế thị xã, thành phố (để biết);                                                                                          

- Lưu: VT, QLGKTCN, LTB.         

 

 

                               

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trương Kiến Thọ  
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