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V/v chấn chỉnh công tác phòng 

chống dịch bệnh thủy sản 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

               Nghi Xuân, ngày       tháng 11 năm 2021 

 
 

Kính gửi:  

- Trung tâm Ứng dụng KHKT và BVCT; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Ngày 17/11/2021, Chi cục Chăn nuôi và Thú y có Thông báo số 645/TB-

CNTY về kết quả kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2021, 

trong đó có chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác phòng chống dịch bệnh 

thủy sản của huyện Nghi Xuân và một số huyện khác trong tỉnh như: chưa tổ 

chức tập huấn tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản; có tôm 

chết nhưng xã không báo cáo cập nhật; trình hồ sơ cấp hóa chất xử lý một số ổ 

dịch còn chậm; xử lý ổ dịch chậm; còn lúng túng trong việc chẩn đoán, định 

hướng xét nghiệm xác định bệnh; vẫn còn tình trạng sử dụng giống tôm không 

có giấy kiểm dịch theo quy định, nhất là ở các hộ nuôi tôm quảng canh cải 

tiến.... 

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 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 và Công văn số 2277/UBND-NN ngày 17/11/2021 về 

việc tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản, trong đó 

tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế và thực hiện nghiêm các nội dung sau: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; phân công trách nhiệm cụ thể 

cho cán bộ để tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát đối với công tác phòng 

chống dịch bệnh thủy sản. 

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của 

người tham gia nuôi trồng thủy sản về các quy định liên quan đến công tác phòng 

chống dịch bệnh thủy sản. Đặc biệt là khi phát hiện dịch bệnh phải báo cáo 

ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn cấp huyện (Trung 

tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi). 

- Khi có ổ dịch, phải chỉ đạo, hướng dẫn hộ nuôi trồng thủy sản để triển 

khai các giải pháp xử lý kịp thời, không để lây lan ra diện rộng. 

- Khuyến cáo người dân sử dụng giống tôm đảm bảo chất lượng, có 

nguồn gốc rõ ràng, được kiểm dịch...Khi người dân thả giống phải báo cho 

chính quyền địa phương để theo dõi, kiểm soát tình hình thả giống trên địa bàn, 
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giống thả phải có nguồn gốc cung ứng, có giấy kiểm dịch con giống đảm bảo 

chất lượng 

 2. Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi: 

 Cử cán bộ tham gia giám sát, hướng dẫn quá trình xử lý ổ dịch đảm bảo 

hiệu quả. Chủ động nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình dịch bệnh để kịp thời 

tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh. 

Khi có dịch bệnh, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, kịp thời bố trí 

người, phương tiện nhận hóa chất để triển khai xử lý ổ dịch, tránh tình trạng để 

chậm làm ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý dịch bệnh. 

  Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã ven biển, Trưởng các phòng, Thủ trưởng 

các ban, ngành có liên quan chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Phòng Nông nghiệp và PTNT. 

- Lưu VT, NN. 
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Nguyễn Viết Hưng 
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