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Tràng Định, ngày  08 tháng 8 năm 2019 

  
Kính gửi:  

- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện; 
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 732/SNN-TTTS ngày 05 tháng 6 năm 2019 của 
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường chỉ 
đạo phát triển nuôi trồng thủy sản năm 2019. UBND huyện Tràng Định đề nghị 
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, UBND xã, thị trấn, triển khai thực hiện 
một số nội dung sau: 

1. Đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tiếp tục tăng cường thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, 
Tỉnh, huyện; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền và các văn bản hướng 
dẫn triển khai Luật Thủy sản. 

- Khuyến cáo người nuôi trồng thủy sản áp dụng các biện pháp kỹ thuật 
để giảm thiểu tác động bất lợi của thời tiết đến hoạt động sản xuất như: Kiểm 
soát tốt các yếu tố môi trường trong ao nuôi hoặc lồng nuôi - duy trì mực nước 
thích hợp, sử dụng quạt nước để hạn chế chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm; 
Tăng cường hợp tác, liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ theo chuỗi để hạ 
giá thành, nâng cao chất lượng, giá trị, khả năng truy xuất nguồn gốc và sức 
cạnh tranh cho sản phẩm. Chủ động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm, 
mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

- Khuyến khích phát triển nuôi, tiêu thụ các loài thủy sản bản địa có giá trị 
kinh tế để phát huy tiềm năng lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa 
phương. 

2. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 

 - Tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật 
thủy. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên 
truyền, tập huấn về công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản; Tăng cường kiểm 
tra công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản ở các xã, cơ sở nuôi và buôn bán 
thủy sản; Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo tình hình dịch bệnh, đề xuất kịp 
thời các giải pháp chỉ đạo đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. Bên cạnh đó, phối 
hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp tăng cường kiểm dịch, 
kiểm soát vận chuyển động vật thủy sản vào địa bàn nhằm phát hiện và xử lý 
nghiêm thủy sản làm giống không rõ nguồn gốc. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền về các 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; tập huấn hướng dẫn quy trình 
phòng chống dịch bệnh trên động vật thủy sản nuôi. 
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- Khuyến khích, nhân rộng và phát triển nuôi, tiêu thụ các loài thủy sản 
bản địa có giá trị kinh tế để phát huy tiềm năng lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh 
tế xã hội tại địa phương. 

 Yêu cầu UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển 

khai thực hiện các nội dung trên./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Sở NN&PTNT; 
- Thường trực Huyện uỷ; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Chánh, Phó Chánh VPHĐND-UBND huyện; 
- Cổng thông thông tin huyện; 
- Lưu: Văn thư. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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