UBND TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 450 /SNN-TSKTTH

Lạng Sơn, ngày 21 tháng 3 năm 2022

V/v chỉ đạo tăng cường công tác thú
y thủy sản và phòng, chống dịch bệnh
động vật thủy sản

Kính gửi: - UBND các huyện, thành phố;
- Các Chi cục: Chăn nuôi và Thú y; Quản lý chất lượng NLS và
Thủy sản; Phát triển nông thôn;
- Trung tâm Khuyến nông.
Thực hiện Công văn số 1549/BNN-TY ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chỉ đạo tăng cường công tác thú y thủy
sản và phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản.
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ
quan liên quan phối hợp với cơ quan chuyên môn của tỉnh triển khai thực hiện tốt một
số nội dung sau:
1. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nội dung tại Kế hoạch số 169/KH-UBND
ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 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 tỉnh và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, ngành1.
2. Đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan tuân thủ
các quy định của pháp luật về thú y, thủy sản; hướng dẫn người nuôi chủ động thực
hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản ngay từ đầu vụ
nuôi và xây dựng cơ sở, chuỗi sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh, đặc biệt đối với
các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản trên địa bàn; tăng cường giám sát phát
hiện kịp thời dịch bệnh trên thủy sản, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng; tuyên
truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân về nguy cơ tác hại của việc buôn bán, sử
dụng thuốc thú y, thức ăn bổ sung, chế phẩm sinh học không đúng quy định; vận động
người nuôi trồng thủy sản mua thuốc thú y, thức ăn bổ sung, chế phẩm sinh học ở
những cơ sở kinh doanh có uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, có trong danh mục được
1 Kế hoạch số 87/KH-SNN ngày 01/10/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT 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 tỉnh Lạng
Sơn; Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Phòng,
chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022; Công văn
số 163/SNN-TSKTTH ngày 26/01/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về chuẩn bị con giống, vật tư
đầu vào, điều kiện kỹ thuật để đảm bảo sản xuất nuôi trồng thủy sản năm 2022...
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phép lưu hành. Hướng dẫn người nuôi trồng thủy sản không sử dụng chất cấm trong
chăn nuôi; tuân thủ nghiêm ngặt việc sử dụng, ngừng sử dụng kháng sinh trước khi
thu hoạch.
3. Tăng cường công tác quan trắc môi trường để kịp thời cảnh báo và hướng
dẫn các biện pháp xử lý hiệu quả; quản lý chất lượng nguồn nước cấp, hướng dẫn xử
lý nước thải, chất thải, khử trùng tiêu độc kịp thời, không làm ô nhiễm môi trường.
4. Tổ chức kiểm dịch chặt chẽ việc vận chuyển động vật thủy sản sử dụng làm
giống theo quy định hiện hành, cung cấp thủy sản giống đảm bảo chất lượng cho
người nuôi; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật
trong công tác thú y thủy sản; kiểm tra tại cơ sở buôn bán thuốc thú y, thức ăn thủy
sản, cơ sở nuôi trồng thủy sản trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các
hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố và các đơn vị
liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện,
có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Nông nghiệp và PTNT để phối hợp xử lý kịp
thời./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (T/h);
- Tổng cục Thủy sản;
- Cục Thú y;
(B/c)
- UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, TSKTTH.
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