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KẾ HOẠCH 
 

Phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi  

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021-2030 

 

 

 

Thực hiện Quyết định số 434/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống một 

số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021-2030”; Công văn số 

2635/BNN-TY ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về việc tổ chức triển khai Quyết định số 434/QĐ-TTg ngày 24 tháng 

3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, 

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

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch phòng, chống một 

số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai 

đoạn 2021-2030, như sau: 

I. Mục tiêu 

1. Mục tiêu chung 

Tổ chức phòng bệnh, khống chế và kiểm soát có hiệu quả một số dịch 

bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, hướng tới xây dựng thành công các vùng, cơ 

sở, chuỗi sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh để phục vụ tiêu dùng trong nước 

và đẩy mạnh xuất khẩu. 

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Chủ động phòng, khống chế các bệnh ở cá tra nuôi, bảo đảm diện tích 

bị bệnh thấp hơn 8% tổng diện tích nuôi. 

b) Chủ động phòng bệnh, chủ động giám sát phát hiện và khống chế kịp 

thời một số bệnh nguy hiểm trên đối tượng thủy sản nuôi khác, không để mầm 

bệnh lây lan rộng. 

c) Ngăn chặn có hiệu quả một số tác nhân gây bệnh nguy hiểm, nguy cơ 

xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh các bệnh mới nổi. 

d) Xây dựng 03 cơ sở sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh đối với một số 

bệnh nguy hiểm theo quy định của Tổ chức Thú y thế giới (OIE) và quy định 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

(Đính kèm Phụ lục 1) 
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II. Nội dung, giải pháp 

1. Phòng bệnh và khống chế có hiệu quả một số dịch bệnh nguy hiểm 

đang lưu hành; Kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm một số dịch bệnh 

nguy hiểm trên thủy sản từ ngoài vào địa bàn tỉnh 

a) Tập trung, huy động các nguồn lực để chủ động phòng bệnh, chủ động 

giám sát, phát hiện kịp thời, ngăn chặn và khống chế có hiệu quả các bệnh nguy 

hiểm trên thủy sản được ưu tiên kiểm soát của Kế hoạch này. 

Tổ chức giám sát, theo dõi tình hình dịch bệnh trên động vật thủy sản sử 

dụng làm giống sau nhập tỉnh và nuôi tại các vùng nuôi. 

b) Áp dụng các quy trình kỹ thuật phòng, chống dịch bệnh 

Tuân thủ các quy định về điều kiện cơ sở nuôi, xử lý nước thải, chất thải 

theo quy định, mùa vụ thả giống, chất lượng con giống được kiểm dịch theo quy 

định, áp dụng quy trình kỹ thuật nuôi, quản lý chăm sóc ao nuôi (VietGAP, 

GlobalGAP,...); các biện pháp hỗ trợ nâng cao sức đề kháng cho thủy sản nhằm 

giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh. 

Thực hiện các biện pháp phòng bệnh, chống dịch, xử lý ổ dịch theo 

hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành thú y. Định kỳ kiểm tra ao, hồ, lồng, bè 

nuôi thủy sản, xử lý động vật trung gian truyền bệnh; thu mẫu gửi xét nghiệm 

trong trường hợp nghi ngờ có dịch bệnh phát sinh; xử lý động vật thủy sản nghi 

mắc bệnh, mắc bệnh, chết; vệ sinh, tiêu độc, khử trùng và áp dụng các biện pháp 

xử lý ao hồ, lồng, bè nuôi thủy sản, môi trường nước, thức ăn, phương tiện, 

dụng cụ sử dụng trong quá trình nuôi,... 

Xem xét, sử dụng vắc xin để chủ động phòng bệnh cho động vật thủy sản 

nhằm giảm thiểu việc sử dụng kháng sinh, ngăn ngừa kháng thuốc trong nuôi 

trồng thủy sản. 

c) Giám sát chủ động tại các vùng nuôi và cơ sở nuôi trồng thủy sản 

Hằng năm xây dựng kế hoạch và thực hiện lấy mẫu định kỳ tại các cơ sở, 

vùng sản xuất giống, cơ sở nuôi thương phẩm; tổ chức xét nghiệm tác nhân gây 

bệnh nguy hiểm trên thủy sản đang lưu hành, tác nhân gây bệnh nguy hiểm, mới 

nổi trên thủy sản nuôi được liệt kê tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này. 

Tổ chức điều tra dịch tễ và hướng dẫn các biện pháp nhằm xử lý triệt để,  

loại bỏ tác nhân gây bệnh trong trường hợp mẫu xét nghiệm có kết quả dương 

tính với tác nhân gây bệnh nguy hiểm. 

d) Giám sát bị động 

 Thường xuyên kiểm tra cơ sở nuôi thủy sản; trường hợp phát hiện động 

vật thủy sản có dấu hiệu bất thường, nghi mắc bệnh, tổ chức lấy mẫu, xét 

nghiệm xác định tác nhân gây bệnh và các thông số quan trắc môi trường. 
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Tổ chức điều tra dịch tễ và hướng dẫn người nuôi áp dụng các biện pháp 

xử lý tổng hợp theo quy định, không để dịch bệnh lây lan rộng. 

đ) Kiểm dịch, kiểm soát động vật, sản phẩm động vật thủy sản 

Thực hiện nghiêm việc kiểm dịch xuất, nhập động vật thủy sản, sản phẩm 

động vật thủy sản theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức lấy mẫu giám sát, 

xét nghiệm các tác nhân gây bệnh nguy hiểm trên thủy sản theo quy định của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Thủy sản sử dụng làm giống lưu thông trong tỉnh, cần có nguồn gốc rõ 

ràng, được xét nghiệm âm tính với các tác nhân gây bệnh nguy hiểm theo  

quy định. 

e) Kiểm soát, ngăn chặn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp 

vận chuyển, buôn bán bất hợp pháp động vật thủy sản và sản phẩm động vật 

thủy sản xuất, nhập tỉnh. 

 2. Xây dựng một số vùng, cơ sở sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh 

để phục vụ tiêu dùng trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu 

a) Tổ chức phổ biến, tập huấn, hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp các 

quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh của OIE và của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

b) Tổ chức giám sát chủ động, xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh với các 

bệnh nguy hiểm, bệnh mới nổi trên cá tra nuôi và động vật thủy sản khác được 

liệt kê tại Phụ lục 1 và một số bệnh theo yêu cầu của thị trường xuất khẩu. 

c) Tổ chức ghi chép, lưu trữ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, 

cơ sở dữ liệu của địa phương và doanh nghiệp về dịch bệnh, giám sát dịch bệnh, 

các tài liệu liên quan để được công nhận an toàn dịch bệnh. 

3. Tăng cường năng lực chẩn đoán bệnh thủy sản 

Thường xuyên cử cán bộ chuyên môn tham gia các lớp đào tạo, tập huấn 

chuyên ngành về chẩn đoán, lấy mẫu xét nghiệm bệnh thủy sản do Cục Thú y, 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức để nâng cao năng lực chẩn 

đoán bệnh thủy sản. 

4. Tăng cường năng lực quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi 

trồng thủy sản 

a) Tăng cường công tác quan trắc, cảnh báo môi trường vùng nuôi trồng 

thủy sản theo quy định, đặc biệt tại các vùng nuôi tập trung đối tượng nuôi chủ 

lực của tỉnh, đối tượng nuôi có giá trị kinh tế,... để cảnh báo, chủ động ứng phó 

với các điều kiện môi trường bất lợi nhằm giảm thiểu thiệt hại trong nuôi trồng 

thủy sản. 
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b) Hàng năm rà soát, đánh giá hiện trạng, bổ sung các điểm quan trắc, 

cảnh báo môi trường tại các vùng nuôi thủy sản tập trung, vùng nuôi lồng, bè 

trên sông lớn. 

c) Tham dự các lớp đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ 

thuật về quan trắc môi trường. 

5. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin 

- Phối hợp nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin khi có 

yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y, Tổng cục 

Thủy sản... 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh 

thủy sản như: báo cáo dịch bệnh, lập bản đồ dịch tễ, phân tích số liệu dịch bệnh. 

6. Thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức 

a) Đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận 

thức của cộng đồng về quản lý và bảo vệ môi trường vùng nuôi trồng thủy sản, 

tính chất nguy hiểm của dịch bệnh thủy sản, các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh nguy hiểm trên thủy sản, xây dựng cơ sở, chuỗi sản xuất thủy sản an toàn 

dịch bệnh. 

b) Chia sẻ kết quả giám sát bị động, giám sát chủ động, xây dựng vùng, 

cơ sở sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh với các hiệp hội, doanh nghiệp, tổ 

chức, cá nhân có nhu cầu để hỗ trợ xác định thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu của 

tỉnh Hậu Giang. 

III. Cơ chế tài chính 

1. Khái toán 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch: 20.017.897.707 đồng (hai mươi tỷ không 

trăm mười bảy triệu tám trăm chín mươi bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy đồng).  

Trong đó, kinh phí phòng dịch: 2.188.145.000 đồng; kinh phí chống  

dịch: 8.771.860.000 đồng; kinh phí quan trắc, cảnh báo môi trường 

9.057.892.707 đồng. 

2. Ngân sách tỉnh  

Nguồn ngân sách tỉnh bố trí kinh phí theo khả năng cân đối cho các hoạt 

động thuộc nhiệm vụ chi thường xuyên của các cơ quan của địa phương,  

bao gồm: 

a) Giám sát bị động, tổ chức thu mẫu và xét nghiệm tác nhân gây bệnh 

khi có thủy sản chết bất thường, tổ chức điều tra dịch tễ, xây dựng bản đồ  

dịch tễ. 
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b) Tổ chức hoạt động giám sát chủ động dịch bệnh tại cơ sở sản xuất 

giống, một số doanh nghiệp và hộ nuôi ở các vùng nuôi trọng điểm, vùng nuôi 

tập trung hoặc vùng áp dụng công nghệ cao của địa phương; giám sát tại vùng 

đệm của cơ sở sản xuất an toàn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. 

c) Tổ chức các hoạt động phòng chống dịch, xử lý ổ dịch tại địa phương. 

d) Hỗ trợ xây dựng cơ sở sản xuất, vùng an toàn dịch bệnh thủy sản. 

đ) Nâng cao năng lực cho đội ngũ thú y cấp tỉnh, huyện và cấp xã trong 

công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản. 

e) Tổ chức quan trắc, cảnh báo môi trường vùng nuôi trồng thủy sản trên 

địa bàn, cập nhật và duy trì cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường vào cơ sở dữ liệu 

quốc gia phục vụ truy xuất nguồn gốc. 

g) Triển khai công tác truyền thông; tổ chức đào tạo tập huấn cho đội ngũ 

thú y thủy sản các cấp, cơ sở kinh doanh thuốc thú y thủy sản, sản xuất con 

giống thủy sản, người nuôi trồng thủy sản. 

3. Kinh phí thực hiện kế hoạch 

a) Nguồn kinh phí thường xuyên được giao cho các cơ quan, đơn vị; thực 

hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành. 

b) Các nguồn tài trợ, viện trợ, nguồn huy động hợp pháp khác từ các tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật (nếu có). 

c) Nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch khác. 

d) Kinh phí từ doanh nghiệp 

- Tổ chức hoạt động giám sát dịch bệnh trong chuỗi sản xuất của  

doanh nghiệp. 

- Tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch tại cơ sở nuôi. 

- Tổ chức xây dựng cơ sở, chuỗi sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh. 

- Nâng cao năng lực phòng thử nghiệm thực hiện công tác chẩn đoán, xét 

nghiệm bệnh thủy sản của doanh nghiệp. 

IV. TỔ  CHỨC THỰC HIỆN  

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch. Hàng 

năm, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch gửi Sở 

Tài chính trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách 

Nhà nước và các văn bản hướng dẫn; tổ chức triển khai các nội dung được phân 

công trong bản Kế hoạch, đồng thời, chủ trì, tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch theo định kỳ 

hằng năm và tổng kết hết giai đoạn. 
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b) Hàng năm, chủ động tổ chức lấy mẫu giám sát sự lưu hành của các tác 

nhân gây bệnh nguy hiểm, bệnh mới nổi trên thủy sản để cảnh báo dịch bệnh và 

hướng dẫn, tổ chức công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản hiệu quả. 

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức giám sát chủ động lưu hành các tác nhân 

gây bệnh nguy hiểm, bệnh mới nổi trên thủy sản tại các vùng trọng điểm nuôi 

trồng thủy sản, các doanh nghiệp có cơ sở, chuỗi sản xuất thủy sản phục vụ xuất 

khẩu. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc và địa phương trong 

việc thiết kế lấy mẫu, tổ chức giám sát lưu hành tác nhân gây bệnh thủy sản. 

Xem xét lựa chọn các cơ sở, chuỗi sản xuất cá tra xuất khẩu để hỗ trợ 

giám sát dịch bệnh và hỗ trợ chuyên môn trong quá trình xây dựng cơ sở an toàn 

dịch bệnh nhằm hỗ trợ đẩy mạnh xuất khẩu.  

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố lựa chọn 

các vùng, cơ sở nuôi thủy sản ứng dụng công nghệ cao để hỗ trợ thực hiện Kế 

hoạch giám sát chủ động dịch bệnh, hướng tới mục tiêu xây dựng thành vùng, 

cơ sở an toàn dịch bệnh theo quy định. 

c) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai thực hiện 

Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa  

bàn tỉnh.  

Phối hợp với địa phương liên quan thực hiện công tác cảnh báo chất 

lượng môi trường trong nuôi trồng thủy sản cho các hộ nuôi thủy sản trên địa 

bàn tỉnh. 

d) Tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống dịch 

bệnh thủy sản và việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch này tại các  

địa phương. 

đ) Tổ chức thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm 

trên thủy sản. 

e) Tổ chức tuyên truyền, đào tạo tập huấn về phòng, chống dịch bệnh 

nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-2030 theo yêu cầu quản lý của  

địa phương. 

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối 

hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường 

a) Hàng năm, Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn để xây dựng Kế hoạch, dự toán kinh phí và tổ chức triển khai thực hiện Kế 

hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang. 
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b) Cung cấp thông tin kịp thời về kết quả quan trắc môi trường có liên 

quan cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Chăn nuôi, Thú y - 

Thủy sản tỉnh) để phục vụ công tác cảnh báo chất lượng môi trường trong nuôi 

trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. 

c) Phối hợp thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường nuôi thủy sản với 

các mạng lưới quan trắc môi trường nuôi thủy sản của các ngành và địa phương 

trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh Hậu Giang 

a) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ban, ngành 

có liên quan xây dựng và triển khai Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống dịch 

bệnh nguy hiểm trên thủy sản giai đoạn 2021 - 2030; báo cáo kết quả thực hiện 

về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

b) Chỉ đạo đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố tổ chức công tác 

truyền thông về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản 

để chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh, hợp tác trong xử lý ổ dịch. 

5. Các sở, ban, ngành khác liên quan 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có 

liên quan để tổ chức thực hiện các nội dung được phân công trong bản Kế 

hoạch; hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển  

nông thôn. 

6. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, 

đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tổ chức triển khai lực lượng tuần tra, 

kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, vận 

chuyển trái phép động vật thủy sản, sản phẩm thủy sản ra vào địa bàn tỉnh. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh 

tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp thực hiện tốt các nội dung 

Kế hoạch đã đề ra.  

8. Ủy ban nhân dân các cấp 

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện 

- Xây dựng Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên 

thủy sản nuôi trên địa bàn quản lý, chủ động ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện; 

bố trí nguồn lực, vật tư, phương tiện, quỹ đất để chống dịch, tiêu hủy thủy sản 

mắc bệnh khi có dịch. Bố trí nguồn kinh phí nêu trong phần cơ chế tài chính 

thuộc trách nhiệm của cấp huyện. 
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- Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện công tác phòng, chống dịch, đặc biệt 

công tác giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh. 

- Tổ chức hướng dẫn xây dựng các cơ sở, chuỗi sản xuất thủy sản an toàn 

dịch bệnh. 

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các đoàn thể, quần chúng ở địa 

phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người nuôi áp dụng các quy trình kỹ 

thuật trong nuôi trồng thủy sản, các quy định về nuôi, chủ động phòng, chống 

dịch bệnh trên thủy sản theo quy định, tích cực tham gia thực hiện tốt các giải 

pháp của Kế hoạch đề ra. 

b) Ủy ban nhân dân cấp xã 

- Tiếp nhận khai báo về tình hình dịch bệnh thủy sản, quản lý diện tích 

nuôi trồng thủy sản tại địa phương.  

- Triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch, đặc biệt công tác giám 

sát, phát hiện, báo cáo và xử lý ổ dịch theo quy định của Luật Thú y, các văn 

bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn của cấp tỉnh và  

cấp huyện. 

- Thực hiện tuyên truyền, đọc bài phát thanh, cấp phát tờ rơi về dịch bệnh 

trên thủy sản, vận động nhân dân tích cực thực hiện các biện pháp chăn nuôi an 

toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. 

9. Các doanh nghiệp và người nuôi trồng thủy sản.  

a) Các doanh nghiệp, người nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là các cơ sở sản 

xuất giống thủy sản, cơ sở có chuỗi sản xuất thủy sản để xuất khẩu: Chủ động 

xây dựng Kế hoạch và tổ chức giám sát lưu hành tác nhân gây bệnh thủy sản 

trong cơ sở của mình theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y; 

bố trí kinh phí, nguồn lực để thực hiện Kế hoạch.  

Doanh nghiệp và người nuôi chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát thủy sản 

trong suốt quá trình thả nuôi và phải báo ngay cho chính quyền cơ sở và cơ quan 

thú y các cấp khi phát hiện thủy sản có dấu hiệu bất thường, nghi ngờ dịch bệnh. 

Tổ chức giám sát, lấy mẫu, xét nghiệm để xác định tác nhân gây bệnh 

(nếu có) đối với tất cả các trường hợp thủy sản chết bất thường, thủy sản có dấu 

hiệu mắc bệnh tại cơ sở nuôi. Thực hiện việc báo cáo, chia sẻ thông tin dịch 

bệnh thủy sản theo các quy định hiện hành. 

b) Các cơ sở sản xuất giống thủy sản, các doanh nghiệp sản xuất thủy sản 

để xuất khẩu cần chủ động xây dựng Kế hoạch giám sát dịch bệnh và hoàn thiện 

các điều kiện để được công nhận cơ sở an toàn dịch bệnh theo quy định. 
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Trên đây là Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên 

thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021-2030. Trong quá 

trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn 

vị phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Chăn nuôi, 

Thú y - Thủy sản tỉnh) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo ./. 

 

 

 

Nơi nhận:                    
- Bộ NN&PTNT; 

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Cục Thú y; 

- Sở: NN&PTNT, TC, KH&ĐT, TN&MT, TT&TT; 

- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; 

- UBMTTQVN và các Đoàn thể tỉnh; 

- Chi cục Chăn nuôi, Thú y -  

Thủy sản tỉnh; 

- Báo HG; Đài PT-TH tỉnh; 

- UBND huyện, TX, TP; 

  - Lưu: VT.  
14 L5 KH Dbenh nguy hiem tsan 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                   KT. CHỦ TỊCH 

     PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

  

                    

                    Trương Cảnh Tuyên                      
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