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năm 2021 cho đàn gia súc, gia 

cầm trong tình hình dịch bệnh 

Covid-19. 

 

 

 

Kính gửi: 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành đơn vị cấp huyện.  

  

Hiện na , tình hình dịch bệnh Covid-19 trong cả nư c đang di n biến 

phức tạp, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện các ca l   nhi m cộng đồng. 

Trong huyện đã có một số ca F0 ở một số xã, buộc phải áp dụng biện pháp 

giãn cách xã hội; toàn bộ hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và người d n 

đang tập trung tri n  hai qu ết liệt, đồng bộ các giải pháp đ  phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh, huyện và qu  định của 

ngành Y tế. Dự báo trong thời gian t i dịch bệnh Covid-1  có th  tiếp tục   o 

dài trên địa bàn huyện, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ phát tri n sản 

xuất nông nghiệp và  ế hoạch tiêm phòng đợt 2 cho đàn gia súc, gia cầm. 

Trư c bối cảnh dịch bệnh Covid-1  đang di n biến phức tạp, Chủ tịch UBND 

huyện  êu cầu Chủ tịch UBND các xã Quảng Khê, Quảng Thạch, Quảng 

Chính, Tiên Trang  hẩn trương tri n khai thực hiện tốt các công việc sau: 

1. Về việc thu hoạch lúa vụ Mùa năm 2021 

- Đối v i toàn bộ xã Quảng Chính; các thôn Thạch Đông, Thạch Trung, 

Hải Tiến và Thạch Bắc, xã Quảng Thạch; 12 hộ d n thuộc Tổ d n cư số 1, thôn 

1, xã Quảng Khê; thôn 2, xã Tiên Trang đang áp dụng biện pháp phong tỏa tạm 

thời theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngà  31/3/2020 của Thủ tư ng Chính phủ; việc 

thu hoạch lúa vụ Mùa được thực hiện như sau: 

+ Tổ chức rà soát, đánh giá, ph n loại các trà lúa, xác định cụ th  thời 

đi m thu hoạch từng ruộng, từng vùng; x   dựng lịch và phương án thu hoạch 

cụ th , ưu tiên thu hoạch trư c nh ng diện tích lúa đã chín nhưng d  bị ngập 

lụt; diện tích của nh ng hộ gia đình chính sách - neo đơn - nh ng hộ gia đình 

đang trong vùng bị phong tỏa và hộ ít lao động. 

+ UBND xã trực tiếp làm việc v i các chủ má  trong địa bàn đ  điều 

hành theo đúng lịch thu hoạch đã x   dựng; hu  động tối đa công suất má , 

mỗi ca hoạt động chỉ bố trí tối đa 1 thợ má  và 1 người phụ giúp  hi vận hành; 

các chủ má  thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, ưu tiên test 

nhanh định kỳ và tiêm Vắcxin cho các chủ má  và người vận hành. Đồng thời 

hu  động hợp lý lực lượng lao động tại các công t , nhà má  đang tạm dừng 

hoạt động tham gia thu hoạch bằng các biện pháp thủ công;  êu cầu trên cùng 

một mảnh ruộng chỉ bố trí tối đa 3 người tham gia thu hoạch thủ công. 
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+ Tại các địa phương đang bị phong toả, cách l  (vùng đỏ, vùng vàng): 

V i nh ng hộ gia đình có người bị nhi m ( 0), hoặc lao động của hộ gia đình 

phải đi cách l  tập trung do nguy cơ l   nhi m cao ( 1), hộ gia đình  hông còn 

lao động: nếu lúa đã đến thời đi m thu hoạch, đề nghị UBND xã ưu tiên điều 

hành má  đ  thu hoạch trư c hoặc hu  động các lực lượng, các tổ chức chính 

trị xã hội tham gia thu hoạch, phơi sấ  giúp và bàn giao sản phẩm  hi có đủ 

điều kiện. Đối v i nh ng hộ gia đình có người ngu  cơ l   nhi m cao ( 1,  2) 

nhưng lực lượng lao động đang cách l  tại nhà; UBND xã chỉ đạo mỗi hộ gia 

đình chỉ bố trí 1 lao động tham gia nhận và vận chu  n lúa về nhà (nếu thu 

hoạch bằng má ) hoặc tối đa 2 lao động tham gia thu hoạch lúa nếu bằng biện 

pháp thủ công; tất cả các đối tượng tham gia thu hoạch lúa phải được giám sát 

y tế chặt chẽ, ưu tiên test nhanh cho lực lượng lao động trư c  hi tham gia thu 

hoạch; tu n thủ nghiêm ngặt qu  định  K trong quá trình lao động, sinh hoạt. 

- Đối v i nh ng thôn, xã đang áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội 

tạm thời theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngà  27/3/2020 của Thủ tư ng Chính phủ; 

việc thu hoạch lúa vụ Mùa được thực hiện như sau:  

+ Tổ chức tốt việc hu  động nh n lực tham gia thu hoạch bằng phương 

pháp thủ công, đặc biệt lực lượng công nh n tại các công t , nhà má  đã tạm 

dừng hoạt động; tu  nhiên, tu n thủ tuyệt đối các qu  định phòng chống dịch 

như: gi   hoảng cách, hạn chế giao tiếp, không tổ chức ăn uống tập trung. Có 

phương án hu  động các lực lượng, các tổ chức chính trị xã hội tham gia thu 

hoạch giúp Nh n d n trong nh ng trường hợp đặc biệt như: cả gia đình bị 

nhi m bệnh hoặc phải đi cách l  tập trung. 

+ Trong trường hợp nà , việc thuê má  thu hoạch lúa, má  tuốt từ địa 

phương  hác về sẽ gặp  hó  hăn; do vậy, UBND xã trực tiếp làm việc v i các 

chủ má  trong địa bàn đ  điều hành theo đúng lịch thu hoạch đã x   dựng, huy 

động tối đa công suất má , mỗi ca hoạt động đối v i má  thu hoạch lúa chỉ bố 

trí tối đa 2 người vận hành và 01 chủ hộ đ  nhận và vận chu  n lúa; các chủ 

má  thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, ưu tiên test nhanh 

định kỳ và tiêm Vắcxin cho các chủ má  và người vận hành; đối v i má  móc 

di chu  n từ các hu ện  hác trong tỉnh, các xã  hác trong hu ện sang đ  thu 

hoạch, chủ má  và các lao động vận hành má  phải thực hiện nghiêm việc đảm 

bảo các điều kiện về phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

- Đối v i nh ng xã, thị trấn tình hình dịch bệnh Covid-1  đang được 

khống chế: Tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung hu  động tối đa nh n lực, 

má  móc đ  thu hoạch lúa vụ Mùa và các c   trồng vụ Thu Mùa nhanh gọn 

theo phương ch m “xanh nhà hơn già đồng”, thu hoạch cuốn chiếu; phơi, sấy 

lúa ngay sau thu hoạch đ  đảm bảo chất lượng lúa; chủ động liên hệ, đấu mối 

các doanh nghiệp, đơn vị thu mua lúa (mua lúa tươi tại ruộng) và các loại c   

trồng  hác cho Nh n d n. 

2. Về việc sản xuất vụ Đông năm 2021-2022 

- Đối v i toàn bộ xã Quảng Chính; các thôn Thạch Đông, Thạch Trung, 

Hải Tiến và Thạch Bắc, xã Quảng Thạch; 12 hộ d n thuộc Tổ d n cư số 1, thôn 

1, xã Quảng Khê; thôn 2, xã Tiên Trang đang áp dụng biện pháp phong tỏa tạm 
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thời theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngà  31/3/2020 của Thủ tư ng Chính phủ; việc 

sản xuất vụ Đông được thực hiện như sau: 

+ X   dựng Kế hoạch sản xuất vụ Đông ở từng cánh đồng, từng loại c   

trồng phù hợp v i điều kiện sản xuất của xã và tình hình dịch bệnh; bố trí lực 

lượng lao động tham gia sản xuất thực hiện nghiêm các qu  định về phòng 

chống dịch Covid-1 , tu n thủ  K  hi lao động trên đồng ruộng. 

+ Liên hệ v i các đơn vị cung ứng giống, vật tư nông nghiệp đ  x   

dựng kế hoạch cung cấp vật tư và dịch vụ cho sản xuất kịp thời, đúng chủng 

loại, đảm bảo số lượng; động viên các đơn vị dịch vụ đầu tư ứng trư c vật tư, 

 inh phí làm đất cho Nh n d n nga  từ đầu vụ. Liên hệ các cơ quan chức năng 

tạo điều kiện đ  các đơn vị cung ứng vật tư vận chu  n hàng hóa thuận lợi 

nhưng vẫn đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt các qu  định về phòng chống dịch.  

+ Điều hành các tổ, đội má  làm đất vụ Đông, điều chu  n má  gi a các 

địa phương đ  đảm bảo làm đất vụ Đông  ịp thời cho nông d n trên địa bàn. 

Mỗi má  làm đất chỉ bố trí 1 người vận hành; việc gieo trồng, chăm sóc, thu 

hoạch các c   vụ Đông chủ yếu bằng thủ công vì vậ  người sản xuất cần gi  

khoảng cách, hạn chế trao đổi,  hông tổ chức ăn uống, sinh hoạt tập trung; tổ 

chức hỗ trợ sản xuất đối v i nh ng gia đình bị cách l    tế, thiếu lao động.  

+ Hu  động các lực lượng như công nh n tạm nghỉ việc, bộ đội, d n 

qu n tham gia thu hoạch nông sản; kịp thời báo cáo, đề xuất v i UBND huyện 

hỗ trợ nếu gặp  hó  hăn, vư ng mắc  hi hu  động lực lượng hỗ trợ thu hoạch. 

+ Đẩy mạnh đấu mối, phối hợp các doanh nghiệp đ  liên  ết sản xuất, 

bao tiêu sản phẩm cho nông d n, nhất là các doanh nghiệp đã đầu tư liên  ết 

sản xuất, bao tiêu sản phẩm c   trồng vụ Đông trên địa bàn hu ện trong nh ng 

năm qua. Liên hệ, đấu mối v i các đơn vị có chức năng cấp chứng nhận cho 

các xe vận tải của các doanh nghiệp vào tiêu thụ nông sản cho Nh n d n. 

- Đối v i nh ng thôn, xã đang áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội 

tạm thời theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngà  27/3/2020 của Thủ tư ng Chính phủ; 

việc sản xuất vụ Đông được thực hiện như sau:  

+ X   dựng kế hoạch sản xuất cụ th  cho từng loại c   trồng ở từng 

cánh đồng; đảm bảo bố trí lực lượng lao động tham gia sản xuất thực hiện 

nghiêm các qu  định về phòng chống dịch Covid-1 , tu n thủ  K  hi lao động 

trên đồng ruộng.  

+ Tổ chức các tổ, đội má  làm đất vụ Đông, điều chu  n má  gi a các 

địa phương đ  đảm bảo làm đất vụ Đông  ịp thời cho nông d n trên địa bàn. 

Mỗi má  làm đất chỉ bố trí 1 người vận hành; việc gieo trồng các c   vụ Đông 

chủ yếu bằng thủ công vì vậ  người sản xuất cần gi  khoảng cách, hạn chế 

trao đổi,  hông tổ chức ăn uống, sinh hoạt tập trung; tổ chức hỗ trợ sản xuất 

đối v i nh ng gia đình bị cách l    tế, thiếu lao động. 

+ Hu  động các lực lượng như công nh n tạm nghỉ việc, bộ đội, d n 

qu n tham gia thu hoạch nông sản; kịp thời báo cáo, đề xuất v i UBND huyện 

hỗ trợ nếu gặp  hó  hăn, vư ng mắc  hi hu  động lực lượng hỗ trợ thu hoạch. 

+ Tăng cường đấu mối, liên  ết v i các Công t , Doang nghiệp về sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm c   trồng vụ Đông cho nông d n. Liên hệ, đấu mối 
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v i các đơn vị có chức năng cấp chứng nhận cho các xe vận tải của các doanh 

nghiệp vào tiêu thụ nông sản cho Nh n d n. 

- Đối v i nh ng xã, thị trấn tình hình dịch bệnh Covid-1  đang được 

khống chế: Khẩn trương tri n  hai  ế hoạch sản xuất vụ Đông phù hợp v i 

điều kiện sản xuất của địa phương và tri n  hai đến tận thôn, người d n; liên 

hệ v i các đơn vị cung ứng giống, ph n bón, các tổ hợp tác, cá nh n có dịch vụ 

làm đất đ  x   dựng kế hoạch cung cấp vật tư và dịch vụ cho sản xuất kịp thời, 

đúng chủng loại, đảm bảo số lượng; động viên các đơn vị dịch vụ đầu tư ứng 

trư c vật tư, kinh phí làm đất cho Nh n d n nga  từ đầu vụ; đẩ  nhanh công 

tác làm đất, gieo trồng vụ Đông, thực hiện thu hoạch lúa vụ Mùa đến đ u, làm 

vụ Đông đến đó. 

3. Công tác tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2021  

- Đối v i toàn bộ xã Quảng Chính; các thôn Thạch Đông, Thạch Trung, 

Hải Tiến và Thạch Bắc, xã Quảng Thạch; 12 hộ d n thuộc Tổ d n cư số 1, thôn 

1, xã Quảng Khê; thôn 2, xã Tiên Trang đang áp dụng biện pháp phong tỏa tạm 

thời theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngà  31/3/2020 của Thủ tư ng Chính phủ; 

công tác tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm đợt 2 được thực hiện như sau: 

+ Tạm dừng tổ chức công tác tiêm phòng vắc xin đợt 02 năm 2021, mà 

chu  n trạng thái tri n  hai phương án cung ứng vắc xin và hư ng dẫn người 

chăn nuôi chủ động tự tiêm phòng vắc xin có hỗ trợ, hư ng dẫn của cán bộ thú 

y qua việc áp dụng công nghệ thông tin, qua video, hình ảnh trực tuyến,… Mục 

tiêu hoàn thành công tác tiêm phòng vắc xin đợt 2 trư c ngà  30/10/2021. 

+ Quá trình tri n Kế hoạch tiêm phòng vắc xin đợt 2 năm 2021 trong bối 

cảnh dịch bệnh Covid-19 phức tạp, Phòng Nông nghiệp và PTNT hu ện, 

Trung t m Dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp chặt chẽ v i UBND các xã 

cung ứng kịp thời, đầ  đủ số lượng vắc xin; chỉ đạo lực lượng thú  , bố trí cán 

bộ thú   ứng dụng công nghệ thông tin hư ng dẫn, giám sát và cấp giấy chứng 

nhận tiêm phòng qua việc áp dụng công nghệ video, hình ảnh trực tuyến. Đồng 

thời, kịp thời tham mưu cho UBND hu ện các giải pháp tháo gỡ  hó  hăn, 

vư ng mắc trong quá trình tổ chức tri n  hai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo 

thuận lợi, linh hoạt, phù hợp v i bối cảnh, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang 

di n biến phức tạp.  

- Đối v i nh ng thôn, xã đang áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội 

tạm thời theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngà  27/3/2020 của Thủ tư ng Chính phủ; 

công tác tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm đợt 2 được thực hiện như sau:  

Tạm dừng công tác tiêm phòng vắc xin đợt 02 năm 2021, chu  n trạng 

thái tri n  hai phương án cung ứng vắc xin và hư ng dẫn người chăn nuôi chủ 

động tự tiêm phòng vắc xin; việc tiêm phòng vắc xin dư i sự hỗ trợ, hư ng 

dẫn của cán bộ thú   qua việc áp dụng công nghệ thông tin, qua video, hình 

ảnh trực tuyến,… Mục tiêu hoàn thành công tác tiêm phòng vắc xin đợt 2 trư c 

ngà  1 /10/2021. 

- Đối v i nh ng xã, thị trấn tình hình dịch bệnh Covid-1  đang được 

khống chế: Tranh thủ giai đoạn an toàn, khẩn trương tổ chức tiêm phòng vắc 

xin cho đàn gia súc, gia cầm bảo đảm đạt tỷ lệ diện tiêm phòng và hoàn thành 
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trư c ngà  30/ /2021. Trong quá trình tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm, 

các hộ, trang trại chăn nuôi phải chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-1  theo qu  định và chỉ đạo của ngành Y tế, đặc biệt là 

thực hiện 5K. 

Chủ tịch UBND huyện  êu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị 

cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc Công 

văn nà ./. 

 
Nơi nhận:            
- Như  ính gửi; 

- TTr H.ủ , TTr HĐND-UBND huyện (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện (Báo cáo);  

- Phòng NN&PTNT huyện (T/h); 

- TT dịch vụ NN huyện (T/h); 

- Lưu: VT, NN.                            

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hà Thế Anh 
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