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KẾ HOẠCH 

Phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản  

trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2021 

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 

2021, UBND huyện Văn Quan ban hành Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh động 

vật thủy sản trên địa bàn huyện năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở thủy sản để 

nâng cao năng suất, sản lượng, hiệu quả kinh tế, bảo đảm phát triển bền vững 

ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn. 

- Phát hiện sớm, xử lý nhanh gọn, kịp thời các dịch bệnh ở động vật thủy 

sản, hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro thiệt hại do dịch bệnh gây ra, góp 

phần đảm bảo cho nuôi trồng thủy sản đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả. 

2. Yêu cầu 

- Phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản phải có sự vào cuộc đồng bộ của 

cả hệ thống chính trị các cấp và của cả cộng đồng; phòng bệnh là chính, chống 

dịch kịp thời, hiệu quả. 

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và chủ động thực 

hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản của các 

cấp, các ngành và người nuôi trồng thủy sản, hạn chế tối đa thiệt hại do dịch bệnh 

gây ra. 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 

chính quyền địa phương, đội ngũ cán bộ và người nuôi trồng thủy sản về công tác 

thú y thủy sản nhất là năng lực, kỹ năng tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh 

động vật thủy sản; tăng cường và củng cố hệ thống giám sát dịch bệnh động vật 

thủy sản từ huyện đến xã. 

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

1. Công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn 

- Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến Luật Thú y và các văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh liên quan; 

hướng dẫn kỹ thuật, phổ biến kinh nghiệm trong phòng, chống dịch bệnh trên động 

vật thủy sản nuôi đến tất cả các vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện. 

- Tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, tuyên truyền về các loại dịch bệnh 
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thủy sản và phương pháp phát hiện, kỹ thuật phòng trị bệnh. Tăng cường phối hợp 

giữa các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn với các tổ chức đoàn thể 

chính trị- xã hội trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác, tích cực tham 

gia phòng, chống dịch bệnh trên thủy sản nuôi. 

2. Vệ sinh cải tạo môi trường 

Hướng dẫn người dân nuôi trồng thủy sản khử trùng nước trong bể, ao; khử 

trùng công cụ, dụng cụ, lồng nuôi, lưới; xử lý nền đáy, diệt giáp xác và các vật chủ 

trung gian truyền bệnh bằng hóa chất được phép sử dụng sau khi thu hoạch hoặc 

tiêu hủy động vật thủy sản, đảm bảo không có mầm bệnh, dư lượng hóa chất và 

đảm bảo vệ sinh môi trường. 

3. Giám sát dịch bệnh  

- Tăng cường công tác giám sát đến các ao nuôi, lồng nuôi báo cáo kịp thời 

các đối tượng thủy sản nuôi bị mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh. Trong trường hợp 

nghi mắc bệnh nguy hiểm cần lấy mẫu xét nghiệm để xác định tác nhân gây bệnh, 

đánh giá nguy cơ bùng phát dịch và có hướng xử lý phù hợp, hiệu quả. 

- Thực hiện công bố dịch đối với các bệnh thủy sản nằm trong danh mục các 

bệnh thủy sản phải công bố dịch theo quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-

BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

4. Kiểm dịch con giống, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm dịch động vật 

thủy sản giống, không để động vật thuỷ sản giống chưa qua kiểm dịch lưu thông, 

vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ trên địa bàn huyện. Đảm bảo kiểm soát toàn bộ 

động vật thủy sản giống lưu thông ra, vào địa bàn huyện theo Thông tư số 

26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản. Các cơ sở sản 

xuất giống trên địa bàn huyện phải thực hiện khai báo kiểm dịch giống thủy sản bố, 

mẹ với cơ quan Thú y không quá 02 ngày sau khi vận chuyển về cơ sở sản xuất 

giống và phải thực hiện việc kiểm dịch con giống trước khi xuất bán. 

- Kiểm tra vận chuyển kinh doanh động vật thủy sản đối với các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh giống thủy sản, vùng nuôi trồng thủy sản, các cơ sở kinh doanh 

thức ăn, thuốc thú y, chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản. 

5. Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh  

a) Về giám sát dịch bệnh: 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp xây dựng kế hoạch, chủ động kiểm tra định kỳ các yếu tố môi trường 

nuôi và lấy mẫu kiểm tra bệnh phẩm để sớm phát hiện dịch, bao vây dập tắt dịch 

khi có dịch xảy ra. 

b) Xử lý ổ dịch bệnh động vật thủy sản: 
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- Thực hiện theo các quy định của Luật Thú y; áp dụng các biện pháp kỹ 

thuật phòng, chống đối với một số bệnh động vật thủy sản nguy hiểm theo quy 

định tại Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn. 

- Tổ chức phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản kịp thời, phù hợp và 

hiệu quả, không để lãng phí các nguồn kinh phí đầu tư, hỗ trợ, sử dụng các biện 

pháp phòng là chính; khi có dịch xảy ra phải dập tắt kịp thời, hạn chế lây lan, thiệt 

hại cho người chăn nuôi. 

- Thực hiện tốt công tác phòng bệnh, chẩn đoán, chữa bệnh; quan trắc, cảnh 

báo môi trường nuôi; giám sát, dự báo, cảnh báo dịch bệnh; điều tra dịch bệnh; 

phân tích nguy cơ; khống chế dịch bệnh. Duy trì vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi 

trường nuôi trồng thủy sản.  

c) Điều tra ổ dịch, các biện pháp xử lý ổ dịch, chống dịch  

- Điều tra ổ dịch: chỉ thực hiện đối với ổ dịch mới xuất hiện; ổ dịch bệnh 

thuộc Danh mục bệnh phải công bố dịch xảy ra ở phạm vi rộng, làm chết nhiều 

động vật thủy sản; khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc chủ cơ sở nuôi. 

- Điều tra ổ dịch phải được thực hiện trong vòng 02 ngày kể từ khi phát hiện 

hoặc nhận được thông tin động vật thủy sản chết, có dấu hiệu mắc bệnh; Trung tâm 

DVNN cử cán bộ chuyên môn xuống địa bàn khoanh vùng ổ dịch, đồng thời lấy 

mẫu, chẩn đoán, xét nghiệm xác định mầm bệnh. 

- Xử lý ổ dịch, chống dịch: thu hoạch động vật thủy sản trong ổ dịch xử 

dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi hoặc các mục đích khác (trừ làm con 

giống, thức ăn tươi sống cho động vật thủy sản khác) tiến hành thu hoạch đến các 

cơ sở thu gom, mua, bán, sơ chế, chế biến và bảo đảm không làm lây lan dịch bệnh 

trong quá trình vận chuyển. 

- Chữa bệnh động vật thủy sản: chỉ thực hiện đối với những bệnh có phác đồ 

điều trị, động vật thủy sản bị bệnh có khả năng được chữa khỏi bệnh và đã xác 

định được bệnh. 

- Tiêu hủy động vật thủy sản mắc bệnh: UBND xã, thị trấn tổ chức tiêu hủy 

động vật thủy sản mắc bệnh theo quy định. Kinh phí tiêu hủy động vật thủy sản 

mắc bệnh do ngân sách địa phương chi trả theo quy định hiện hành. 

d) Vệ sinh, khử trùng đối với ổ dịch  

- Thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng các dụng cụ nuôi, phương tiện vận 

chuyển, phun hóa chất sát trùng tại ổ dịch, tẩy dọn ao, lồng bè nuôi và các khu vực 

lân cận theo hướng dẫn của cán bộ Thú y. Thông báo cho cở sở nuôi liền kề, có 

chung nguồn nước cấp để áp dụng các biện pháp phòng bệnh, ngăn chặn dịch bệnh 

lây lan ra ngoài môi trường và cơ sở nuôi khác. 

- Những người tham gia quá trình xử lý, tiêu hủy động vật thủy sản phải 

thực hiện việc vệ sinh cá nhân để tiêu diệt mầm bệnh, không làm phát tán mầm 

bệnh ra ngoài môi trường và cơ sở nuôi khác. 
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đ) Công bố dịch và công bố hết dịch  

Công bố khi có dịch và công bố khi đã hết dịch thủy sản phải thực hiện đúng 

quy định và đảm bảo đủ điều kiện theo Luật Thú y. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

Là cơ quan thường trực thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trong nuôi 

trồng thủy sản trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, triển khai công tác 

phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn. 

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, các cơ quan liên quan đôn 

đốc UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc về công tác phòng, 

chống bệnh động vật thủy sản; tham mưu cho UBND huyện ban hành kịp thời các 

văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh. 

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự toán chi tiết các nội dung 

dự toán tổng thể kinh phí phòng, chống dịch bệnh đúng theo các quy định hiện hành. 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

 - Hướng dẫn về chuyên môn công tác phòng, chống dịch bệnh; các biện pháp 

bao vây, khống chế, dập dịch khi có dịch bệnh xảy ra, không để dịch bệnh lây lan 

trên diện rộng. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, cảnh báo trên các phương tiện 

thông tin đại chúng về kết quả quan trắc và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

thủy sản tại địa phương. 

- Kiểm tra, kiểm soát số lượng, chất lượng con giống đưa về địa phương, 

phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các trường hợp con giống đưa về địa 

phương chưa được kiểm dịch; tổng hợp số lượng con giống, diện tích thả nuôi tại 

địa bàn quản lý; tăng cường giám sát, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch 

và báo cáo dịch bệnh theo quy định. 

- Chỉ đạo lực lượng nhân viên Thú y, nhân viên Khuyến nông phối hợp với 

UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền bệnh nguy hiểm trên động vật thủy 

sản. Hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp an toàn sinh học, an toàn dịch 

bệnh và an toàn môi trường trong nuôi trồng thủy sản; quan trắc môi trường và cảnh 

báo môi trường nuôi trồng thủy sản, tập huấn hướng dẫn quy trình phòng, chống 

dịch bệnh trên động vật thủy sản.   

- Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, 

chống dịch trong nuôi trồng thủy sản. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Chủ động dự phòng kinh phí để thực hiện công tác phòng, chống dịch 

trong nuôi trồng thủy sản theo quy định của Nhà nước trong trường hợp có dịch 

bệnh thủy sản xảy ra trên địa bàn huyện theo kế hoạch. 
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- Hướng dẫn hồ sơ thanh quyết toán kinh phí phòng, chống dịch bệnh thủy 

sản và quan trắc môi trường theo đúng quy định. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông 

- Chỉ đạo tổ chức thông tin kịp thời, chính xác cho Nhân dân về nguy cơ, tác 

hại và diễn biến dịch bệnh thủy sản. 

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT; Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp; UBND các xã, thị trấn xây dựng các bản tin và tổ chức thực hiện tuyên 

truyền bằng nhiều hình thức như truyền thông lưu động, phát trên hệ thống loa 

truyền thanh… về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Phối kết hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp lấy mẫu kiểm tra, quan 

trắc và đánh giá tác động của các yếu tố môi trường nước trong các cơ sở nuôi 

trồng thủy sản. 

 6. UBND xã, thị trấn  

- Tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch trong nuôi trồng thủy sản 

trên địa bàn quản lý; theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh, môi 

trường nuôi, kịp thời báo cáo với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện khi có 

dấu hiệu dịch bệnh. 

- Chủ tịch UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm tổ chức lực lượng tham gia 

phòng, chống dịch bệnh, tiêu hủy, vệ sinh tiêu độc khử trùng theo hướng dẫn, giám 

sát của cơ quan thú y. 

- Kiểm tra, kiểm soát số lượng, chất lượng con giống đưa về địa phương; 

phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các trường hợp giống thủy sản đưa về 

địa phương chưa được kiểm dịch. 

- Căn cứ Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh của UBND huyện xây dựng kế 

hoạch phù hợp với điều kiện địa phương; chỉ đạo các tổ chức, ban ngành đoàn thể 

liên quan của xã thực hiện tuyên truyền tại các cuộc họp thôn, phố về phòng, 

chống dịch bệnh động vật thủy sản và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn 

của huyện để triển khai thực hiện kế hoạch có hiệu quả. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, cảnh báo trên các phương tiện thông tin 

đại chúng về kết quả quan trắc và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thủy sản 

tại địa phương. 

7. Trách nhiệm của Chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản 

- Chấp hành nghiêm, đầy đủ các quy định về công tác phòng, chống dịch 

bệnh trong nuôi trồng thủy sản; tuân thủ mùa vụ thả nuôi, quy trình chuẩn bị ao 

nuôi, quản lý chất lượng nước và áp dụng các biện pháp kỹ thuật nuôi theo quy 

định, hướng dẫn của các cơ quan chức năng, đảm bảo hiệu quả cao nhất trong 

phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường; sử dụng con giống có nguồn gốc rõ 

ràng, được kiểm dịch của cơ quan thú y; chỉ được phép sử dụng thức ăn, chế phẩm 



6 

 

sinh học, kháng sinh, hóa chất nằm trong danh mục được phép lưu hành tại Việt 

Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố. 

- Hằng ngày theo dõi để kịp thời phát hiện động vật thủy sản bị bệnh, chết 

nhiều hoặc có dấu hiệu mắc bệnh, bất thường phải báo cáo cho cán bộ Thú y xã và 

UBND xã hoặc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện để có biện pháp xử lý theo 

quy định. 

8. Chế độ thông tin báo cáo 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các 

xã, thị trấn và các ngành chức năng có liên quan, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, 

hướng dẫn và triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch; tổng hợp kết quả thực 

hiện, định kỳ báo cáo UBND huyện, tỉnh theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông 

tư số 04/2016/TT- BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản và các văn bản 

hướng dẫn có liên quan. 

 UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vi ̣ liên quan, UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc thực hiện các nội dung Kế hoạch đề ra. Trong quá trình triển khai nếu 

có khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND huyện qua Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn để tổng hợp, tham mưu UBND huyện xử lý, chỉ đaọ./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Chi cục Thú y; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- CVP, các PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Các phòng: NN&PTNT, TC-KH, VH&TT, TN&MT; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NN&PTNT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hứa Phong Lan 
 


