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Kính gửi:    

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 
- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn Số 1490/SNN-TSKTTH ngày 31/7/2022 của Sở Nông 

nghiệp & PTNT tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường phòng, chống một số bệnh 

nguy hiểm trên thuỷ sản nuôi. 

 Dự báo những tháng cuối năm 2022, nuôi trồng thủy sản tiếp tục đối mặt 

với nhiều khó khăn, thách thức đó là bắt đầu vào mùa mưa bão, thời tiết khí hậu 

diễn biến bất thường tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Để phát 

triển sản xuất, đảm bảo mục tiêu, kế hoạch tăng trưởng của ngành nông nghiệp  

năm 2022. UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị 

trấn thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 08 

tháng 9 năm 2021 của UBND huyện về Thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản 

Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch Quốc gia phòng, 

chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021 - 2030 trên 

địa bàn huyện Hữu Lũng; Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 31/12/2021 của 

UBND huyện về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi trên 

địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2022. 

 2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức và ý thức 

về phòng chống dịch bệnh thủy sản cho người nuôi, kiểm soát các mối nguy (sử 

dụng con giống chất lượng, đã được kiểm dịch thú y; xử lý nước cấp, nước thải 

theo quy trình kỹ thuật; quản lý tốt ao nuôi; bổ sung vitamin, khoáng chất, sử 

dụng hóa chất, chế phẩm sinh học được phép lưu hành để  tăng sức đề kháng cho 

động vật thủy sản và đảm bảo môi trường nuôi an toàn)... 

 3. Phối hợp với chính quyền cơ sở chủ động bám sát địa bàn, theo dõi diễn 

biến tình hình dịch bệnh; tăng cường áp dụng các giải pháp kỹ thuật ứng phó với 

nắng nóng, hạn hán và biến động bất thường của thời tiết, chú ý về khẩu phần ăn, 

chế độ cho ăn cho phù hợp; khi thấy thủy sản mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết 

nhiều bất thường cần báo cho cơ quan Thú y, Chính quyền địa phương để tổ chức 

lấy mẫu, xét nghiệm, xác định nguyên nhân (Tuyệt đối không vứt xác thủy sản  

bệnh, chết ra môi trường; không xả thải nước, chất thải các cơ sở nuôi trồng bị 

dịch bệnh ra môi trường làm lây lan dịch bệnh); xử lý triệt để các ổ dịch mới 

phát sinh, ở diện hẹp, tránh để lây lan diện rộng, khó kiểm soát. 
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 4. Phòng NN&PTNT tham mưu cho UBND huyện thành lập các Đoàn 

công tác trực tiếp đến các địa bàn trọng điểm về nuôi trồng thuỷ sản, đặc biệt 

những nơi bị thiệt hại, dịch bệnh hoặc khu vực có nguy cơ cao phát sinh dịch 

bệnh để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh, giảm thiểu thiệt hại cho người nuôi trồng thủy sản (khi cần thiết). 

 5. Giao Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp phối hợp với UBND các xã, thị 

trấn trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 206/KH-UBND; Kế hoạch số 

275/KH-UBND; Chủ động kiểm tra, đánh giá tình hình dịch bệnh, giám sát dịch 

bệnh và hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, 

chống dịch bệnh 6 tháng cuối năm 2022; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp 

thời phản ảnh về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp & PTNT) để kịp thời 

giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn (bc); 

- CT, PCT (KT) UBND huyện; 

- Lưu: VT, NN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 
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