
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-NN            Nghi Xuân, ngày       tháng 11 năm 2021 
V/v tăng cường thực hiện 

công tác phòng chống dịch 

bệnh thủy sản   

 

 

Kính gửi:  

- Các phòng Nông nghiệp & PTNT, Tài  nguyên - Môi trường; 

- Trung tâm Ứng dụng KHKT&BV CT, VN; 

- Ủy ban nhân dân các xã ven biển. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 03/3/2021 của UBND huyện 

về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2021; nhìn chung 

công tác phòng chống dịch bệnh đã được quan tâm triển khai thực hiện, góp 

phần hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, 

hạn chế: công tác giám sát, báo cáo dịch bệnh chưa được quan tâm thực hiện 

thường xuyên, đầy đủ, tổ chức xử lý một số ổ dịch chưa kịp thời, triệt để; công 

tác quản lý, lập và lưu trữ hồ sơ hóa chất phòng chống dịch bệnh chưa đảm bảo, 

đầy đủ; vẫn còn xảy ra việc thả nuôi con giống không rõ nguồn gốc, chưa qua 

kiểm dịch, kinh doanh thuốc thú y thủy sản nhưng không có chứng chỉ hành 

nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.  

Thực hiện Văn bản số 2782/SNN-CNTY ngày 09/11/2021 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ cứu thực hiện công tác phòng chống 

dịch bệnh thủy sản; nhằm tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả công tác 

phòng chống dịch bệnh, góp phần đảm bảo an toàn phát triển sản xuất trong 

thời gian tới; UBND huyện yêu cầu Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm 

Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng, vật nuôi, UBND các xã ven biển thực 

hiện công tác phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định pháp luật Thú y, các 

nhiệm vụ được UBND huyện giao tại Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 

03/3/2021 và các văn bản liên quan; đồng thời chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội 

dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã ven biển: 

- Rà soát, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản được nêu trên.  

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Ứng dụng 

KHKT & Bảo vệ cây trồng, vật nuôi tăng cường công tác thông tin tuyên 
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truyền, tập huấn, quán triệt nâng cao nhận thức trách nhiệm cho các tổ chức, cá 

nhân có liên quan trong tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng 

chống dịch bệnh thủy sản, kiểm dịch, buôn bán, sử dụng thuốc thú y thủy sản. 

- Tăng cường quản lý hóa chất được cấp phục vụ công tác phòng chống 

dịch bệnh hiệu quả, đúng mục đích, đối tượng, tiêu chuẩn theo quy định, đảm 

bảo không thát thoát lãng phí; lập lưu trữ hồ sơ theo dõi, hạch toán, kế toán đầy 

đủ số lượng và giá trị hàng đã nhận, đã cấp theo quy định hiện hành hành. 

- Triển khai Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 22/10/2021 của UBND 

huyện về phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai 

đoạn 2021-2030 trên địa bàn.  

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ 

cây trồng, vật nuôi. 

- Tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh thuốc thú y thủy 

sản và thức ăn thủy sản. Phối hợp với các xã ven biển tổ chức kiểm tra, xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y và 

thức ăn thủy sản theo quy định. 

- Đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển 

giống tôm trên địa bàn theo Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 13/7/2020 của 

UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, chất lượng tôm 

giống trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.  

- Phân công cán bộ bám sát cơ sở để theo dõi, hướng dẫn công tác phòng 

chống dịch bệnh; ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông để lập các nhóm 

phòng, chống dịch bệnh thủy sản, nhằm cập nhật, chia sẻ thông tin, báo cáo 

hàng ngày phục vụ quản lý, giám sát diễn biến và công tác thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh tại các xã, hộ nuôi trồng để tham mưu chỉ đạo, bổ 

cứu kịp thời. 

Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã ven biển; các phòng, ban theo chức năng 

nhiệm vụ triển khai, thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nội dung trên./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Lưu VT, NN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Hưng 
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