
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
        Số:       /SNN-TSKTTH        

V/v tăng cường quản lý nuôi cá 

lồng bè trên sông, hồ chứa và nuôi 

thủy sản nước ngọt. 

  Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2021 

 

  

     

  Kính gửi:  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Trung tâm Khuyến nông. 
  

 Thực hiện Công văn số 563/TCTS-NTTS ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Tổng 

cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường quản lý nuôi 

cá lồng bè trên sông, hồ chứa và nuôi thủy sản nước ngọt. 

 Để thúc đẩy phát triển nuôi thủy sản lồng/bè trên sông/hồ chứa và thủy sản 

nước ngọt, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo 

các cơ quan liên quan phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện tốt 

một số nội dung sau:  

 1. Hướng dẫn, tuyên truyền, vận động người nuôi thực hiện xác nhận đăng ký 

nuôi lồng/bè theo Điều 36, Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019; thực hiện các 

quy định về nuôi cá lồng/bè và nước ngọt theo Quy chuẩn Việt Nam 01-

80:2011/BNNPTNT “Cơ sở nuôi trồng thủy sản thương phẩm - Điều kiện vệ sinh thú 

y”; Quy chuẩn Việt Nam 02-22:2015/BNNPTNT về “Cơ sở nuôi cá lồng/bè nước 

ngọt - Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường”; tổ chức rà soát, 

bố trí lồng nuôi phù hợp, đúng kế hoạch đã được phê duyệt của địa phương.  

 2. Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn 

(Kế hoạch số 15/KH-UBND  ngày 13 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh về phòng, 

chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2021). Khi phát hiện thuỷ 

sản nuôi có dấu hiệu bất thường hoặc bị chết rải rác cần hướng dẫn các biện pháp xử 

lý khắc phục kịp thời, không di chuyển lồng bè từ vùng nuôi có thuỷ sản bị bệnh sang 

vùng nuôi chưa xuất hiện bệnh. 

 3. Hướng dẫn người nuôi áp dụng các biện pháp kỹ thuật để quản lý, chăm sóc 

thủy sản nuôi: 

 - Giống thả nuôi phải đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm 

dịch bởi cơ quan Thú y theo quy định.  

 - Bổ sung Vitamin, khoáng, vi chất vào khẩu phần ăn của thủy sản nuôi để nâng 

cao sức đề kháng với diễn biến bất lợi của dịch bệnh và môi trường. Thường xuyên 
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treo túi vôi ở lồng nuôi để khử trùng, cải thiện môi trường nuôi.  

 - Chuẩn bị sẵn máy bơm, sục khí, nguyên, nhiên, vật liệu để sẵn sàng ứng phó 

khi môi trường nuôi diễn biến xấu. Thường xuyên theo dõi diễn biến môi trường lồng 

nuôi, nhất là vào sáng sớm, chiều tối. Sớm phát hiện những biến động môi trường ảnh 

hưởng không tốt đến thủy sản nuôi để kịp thời xử lý. 

- Khuyến cáo người nuôi trồng thủy sản áp dụng các biện pháp kỹ thuật để 

giảm thiểu rủi ro; chú trọng phát triển nuôi các loài thủy sản bản địa có giá trị kinh tế 

cao để phát huy tiềm năng lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

4. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp thực hiện quản lý tốt 

chất lượng giống, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. 

Tổ chức thanh kiểm tra việc thực hiện các quy định của Pháp luật trong nuôi trồng 

thủy sản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; chú trọng công tác tập 

huấn KHKT, xây dựng các mô hình áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn 

VietGAP, sản xuất theo chuỗi liên kết sản phẩm thuỷ sản chất lượng, an toàn truy xuất 

được nguồn gốc. Theo dõi sát thông tin thị trường để thu hoạch sản phẩm vào thời 

điểm thích hợp. 

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện các thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực thủy sản đến người nuôi trồng thủy sản trên địa bàn (Quyết định số 

2609/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh 

Lạng Sơn). 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố và các đơn vị 

trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên, báo cáo kết quả triển khai 

định kỳ hoặc đột xuất về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Phòng thủy sản - KTTH) để 

tổng hợp báo cáo theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Tổng cục Thủy sản (B/c); 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Như kính gửi (Thực hiện); 

- Lãnh đạo Sở; 

- CC Thủy lợi; CC CN&TY; 

- Trung tâm Khuyến nông tỉnh; 

- Lưu: VT, TSKTTH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đinh Thị Thu 
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