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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KỲ ANH 

 

Số: 76/KH-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kỳ Anh, ngày 18  tháng 01 năm 2019 
 

KẾ HOẠCH 

Phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2019 

 

Căn cứ Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Nghị định số 

35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Thú y; Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ 

NN&PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thuỷ sản; 

Thực Văn bản số 65/SNN-CNTY ngày 09/01/2019 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc triển khai Kế hoạch Phòng chống dịch bệnh thủy sản 

năm 2019 và Kế hoạch giám sát dịch bệnh trên tôm phục vụ xuất khẩu; căn cứ vào 

tình hình dịch bệnh thủy sản trên địa bàn huyện Kỳ Anh trong năm 2018. Để chủ 

động phòng tránh ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh cho động vật thủy sản; Ủy ban 

nhân dân huyện ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản như sau: 

Phần I 

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ PHÕNG, CHỐNG DỊCH BỆNH 

THỦY SẢN NĂM 2018 
 

I. TÌNH HÌNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NĂM 2018 

- Diện tích: tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 740ha, gồm: Nuôi nước ngọt 

263,9 ha, nuôi mặn lợ 476,1 ha.  

- Đối tượng nuôi: Nước mặn lợ chủ yếu gồm: tôm cua và một số loài cá có giá 

trị kinh tế cao như cá chẽm, cá chim vây vàng, hồng mỹ, đối mục; nuôi trồng thủy 

sản nước ngọt chủ yếu là các loài cá truyền thống: trắm, trôi, mè, chép. 

- Phương thức nuôi: Nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh 211,6 ha; nuôi 

quảng canh cải tiến 264,5ha. 

- Tình hình cung cấp con giống: Mặc dù trên địa bàn huyện không có cơ sở 

ương dưỡng giống tôm, cá có quy mô nhưng đã khuyến cáo các cơ sở có uy tín và 

cung ứngkhoảng 47 triệu con tôm Post; 2,1 triệu con cá giống, đáp ứng nhu cầu 

giống thả nuôi trên địa bàn huyện,... 

II. CÔNG TÁC PHÕNG CHỐNG DỊCH BỆNH 

Trước vụ nuôi 2018, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với Chi 

cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh triển khai công tác kiểm tra môi 

trường ở một số vùng nuôi tập trung, lấy các mẫu tôm,... Đồng thời, tăng cường 

công tác chỉ đạo, tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh về 

tận các xã. 

1. Tình hình dịch bệnh 
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Bệnh đốm trắng trên tôm: diện tích nuôi tôm bị bệnh 27,5ha/4 xã, chiếm 5,7% 

diện tích nuôi, giảm 85% so với năm 2017;Các loại dịch bệnh trên tôm xảy ra tập 

trung trong khoảng thời gian từ tháng cuối tháng 4 đến tháng 7 và đã khống chế cơ 

bản ổn định; 

2. Công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh 

- Về tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn: UBND huyện ban hành kịp thời Kế hoạch 

số 46/KH-UBND ngày 12/01/2018 về phòng chống dịch bệnh thủy sản 2018; Chỉ 

thị số 04/CT-UBND ngày 27/02/2018 về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 

và thủy sản năm 2018; Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 18/4/2018 về thực hiện 

các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh đốm trắng trên tôm vụ Xuân Hè 

năm 2018; các văn bản tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên tôm ngày 

từ trước và trong quá trình nuôi. 

- Phòng Nông NN&PTNT đã thành lập Tổ công tác tăng cường xuống các xã 

nuôi trồng thủy sản chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn và giám sát công tác phòng chống 

dịch bệnh. 

3. Đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh 

1.1.  Một số kết quả đạt được 

- Công tác tuyên truyền, tập huấn, phổ biến các quy định đã được chú trọng, 

các biện pháp quản lý nhà nước về thú y được tăng cường, nhận thức của người 

dân về công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản được nâng lên; 

- Khi dịch xảy ra đã được tập trung chỉ đạo phòng, chống, tuy nhiên hầu hết 

các ổ dịch được kiểm tra, chuẩn đoán và hướng dẫn các biện pháp bao vây, xử lý 

kịp thời; 

- Phát triển nuôi trồng theo Tổ hợp tác, hướng thâm canh, đến nay đã hình 

thành 3 tổ hợp tác, 10 hợp tác xã nuôi trồng, vùng nuôi thâm canh và bán thâm 

canh đảm bảo các điều kiện chủ động phòng dịch. 

1.2. Tồn tại, khó khăn 

- Khí hậu, thời tiết diễn biến phức tạp, khắc nghiệt làm giảm sức đề kháng của 

động vật thủy sản, tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát sinh và lây lan. 

- Tình hình dịch bệnh thủy sản trên cả nước gia tăng và diễn biến hết sức phức 

tạp; các loại nấm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đã xuất hiện ở hầu hết các xã vùng 

nuôi trồng thủy sản trong huyện nên tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch rất lớn. 

- Phương thức nuôi trồng thủy sản quảng canh cải tiến và bán thâm canh theo 

quy mô nông hộ nhỏ lẻ chiếm tỷ lệ cao, cơ sở hạ tầng và môi trường nuôi chưa 

đảm bảo cho công tác phòng dịch và ngăn chặn dịch lây lan. 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, hóa chất phục vụ công tác chưa đáp ứng 

yêu cầu. 

- Chính quyền một số địa phương chưa tập trung cao trong công tác chỉ đạo 

phòng, chống dịch nhất là công tác quản lý vùng nuôi thủy sản, kiểm soát con 

giống. 



3 
 

Phần II 

KẾ HOẠCH PHÕNG, CHỐNG DỊCH BỆNH THỦY SẢN NĂM 2019 

I. Mục tiêu 

Tăng cường giám sát, phát hiện sớm, thực hiện các biện pháp bao vây, khống 

chế kịp thời các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khi mới phát sinh, không 

để dịch lây lan ra diện rộng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra, góp 

phần phát triển nuôi trồng thủy sản năm 2019, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 

và môi trường sinh thái. 

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Về tổ chức, chỉ đạo, giám sát, kiểm tra 

1.1. Công tác tổ chức chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

- Kịp thời hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh; tổ chức triển khai quyết liệt 

đồng bộ các giải pháp phòng chống; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bổ 

cứu kịp thời ngay tại cơ sở; 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Thủy sản và các quy định trong công 

tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản cho toàn thể nhân dân về tính chất nguy hiểm 

của dịch bệnh đối với sản xuất và sức khỏe của con người; nâng cao ý thức, trách 

nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và mọi người dân trong công tác phòng, chống 

dịch bệnh. 

- Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều nội dung, hình thức (họp thôn; in tờ rơi, 

phóng sự truyền thanh) để tuyên truyền tới người nuôi trồng thủy sản, các chủ 

trương, chính sách của Nhà nước về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thủy 

sản. 

- Tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật và quy trình nuôi cho cán 

bộ khuyến nông và lực lượng lao động trực tiếp tham gia nuôi trồng thủy sản; nhận 

thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; cách nhận biết dấu hiệu của các 

loại dịch bệnh nguy hiểm. 

1.2. Công tác giám sát và tổ chức phòng chống dịch bệnh 

- Hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa và tổ chức giám sát thường xuyên đến 

tận vùng nuôi, phát hiện sớm, thông tin kịp thời diễn biến dịch bệnh. 

- Chủ động kiểm tra, thu mẫu gửi đi xét nghiệm, cảnh báo sớm đối với bệnh 

đốm trắng trên tôm (WSSV), giám sát phát hiện sớm các bệnh Taura-TS, bệnh hoại 

tử cơ (IMN), bệnh chết sớm (EMS), bệnh xuất huyết ở cá trắm cỏ (GCHD); kiểm 

tra các chỉ tiêu môi trường (pH, NH3, H2S, O2...) ở các vùng nuôi tập trung. 

- Duy trì công tác báo cáo diễn biến dịch bệnh đáp ứng việc chỉ đạo, triển khai 

các biện pháp phòng chống dịch. 

1.3. Tăng cường công tác quản lý về thú y 

Đẩy mạnh công tác kiểm tra kiểm soát chất lượng giống, thức ăn, môi trường 

nước phục vụ nuôi trồng thủy sản; xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm trong kinh 

doanh vật tư nông nghiệm nói chung, trên lĩnh vực thủy sản nói riêng. 
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2. Giải pháp về kỹ thuật 

2.1. Về công tác giám sát dịch bệnh 

- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn  giám sát thường xuyên ở cơ sở; 

- Thực hiện giám sát lấy mẫu nước, mẫu tôm, cá theo định kỳ, đột xuất của cơ 

quan chuyên môn; 

- Tổ chức giám sát chủ động bệnh động vật, thủy sản nuôi và giám sát mầm 

bệnh nhiễm động vật thủy sản tự nhiên để có biện pháp ngăn chặn kịp thời, hiệu 

quả không để dịch bệnh phát sinh và lây lan; 

- Khi phát hiện có bệnh thủy sản xảy ra thực hiện ngay việc chẩn đoán, lấy 

mẫu để xác minh nguyên nhân gây bệnh và thực hiện kịp thời các biện pháp ngăn 

chặn, khống chế; 

- Triển khai các biêṇ pháp dic̣h bêṇh đến người nuôi thủy sản , đăc̣ biêṭ là 

những cơ sở  sản xuất ương dưỡng giống , các vùng nuôi thủy sản tập trung ; tăng 

cường kiểm tra , chỉ đạo phát hiện thiệt hại có phương án xử lý kịp thời , tránh để 

xảy ra trên diện rộng. 

2.2. Điều tra ổ dịch, các biện pháp xử lý ổ dịch, chống dịch 

Khi có dịch xảy ra, tập trung thực hiện đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các biện 

pháp để xử lý triệt để ổ dịch theo quy định của Luật Thú y, Chính phủ, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy sản. Đối với từng bệnh cụ thể thực 

hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 07/5/2016 quy 

định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

3. Về kinh phí 

- Ngân sách huyện: Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát của cấp huyện 

nhằm đảm bảo vệ sinh thú y trong nuôi trồng, kiểm soát giống, tập huấn nâng cao 

nghiệp vụ cho cán bộ thú y, kinh phí xét nghiệm giám sát chủ động, thông tin 

tuyên truyền về công tác phòng dịch.  

- Ngân sách xã: Chủ động kinh phí dự phòng để phục vụ công tác kiểm soát 

giống nhập vào địa bàn và phòng, chống dịch. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản 

- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và nuôi trồng thủy sản chấp 

hành và thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho thủy 

sản nuôi tại Kế hoạch này; tuân thủ lịch thời vụ, mùa vụ thả nuôi theo hướng dẫn 

của Phòng Nông nghiệp và PTNT; tuân thủ theo đúng quy trình trong việc chuẩn 

bị hệ thống nuôi, quản lý chất lượng nước và chăm sóc sức khỏe đảm bảo hạn chế 

tối đa mầm bệnh và giảm thiểu các chất độc hại cho thủy sản nuôi; chỉ được phép 

sử dụng thức ăn, chế phẩm sinh học, kháng sinh, hóa chất nằm trong danh mục 

được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố. 
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- Thiết kế hệ thống nuôi trồng thủy sản và áp dụng các biện pháp kỹ thuật 

nuôi theo hướng dẫn, quy định của các cơ quan chức năng, đảm bảo đạt 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. 

- Hợp tác với các cơ quan chức năng trong việc lấy mẫu kiểm tra các chỉ tiêu 

môi trường, dịch bệnh. 

- Báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh cho cán bộ thú y để có biện pháp khắc 

phục kịp thời. 

2. Ủy ban nhân nhân các xã 

- Trên cơ sở Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản năm 

2019 của UBND huyện và điều kiện cụ thể của từng địa phương. Xây dựng Kế 

hoạch, thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, để chỉ đạo các biện pháp 

chống dịch thủy sản, kịp thời đến tận các hộ nuôi. 

- Phân công cán bộ thường xuyên bám sát cơ sở để triển khai các biện pháp 

chống dịch bệnh thủy sản và tổng hợp tình hình diễn biến, các biện pháp phòng 

chống dịch và báo cáo kịp thời lên Ban chỉ đạo chống dịch bệnh thủy sản của 

huyện. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền đến tận người nuôi thực hiện nuôi trồng 

thủy sản an toàn sinh học, chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh. 

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

- Căn cứ Kế hoạch của tỉnh tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực 

hiện Kế hoạch phòng chống dịch bệnh cho động vật thủy sản năm 2019, phối hợp 

với các cơ quan chuyên môn và UBND các xã đẩy mạnh công tác quản lý nhà 

nước về giống, thức ăn và môi trường trong nuôi trồng, tăng cường công tác kiểm 

tra vệ sinh thú y, chủ động giám sát dịch bệnh đến tận cơ sở, giám sát và báo cáo 

tình hình triển khai kế hoạch cho UBND huyện để chỉ đạo. 

- Trên cơ sở Kế hoạch được phê duyệt và các quy định hiện hành của pháp 

luật, lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện, trình Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm 

định, tham mưu UBND huyện xem xét, quyết định đảm bảo hiểu quả thiết thực, 

tiết kiệm, đúng quy định. 

4. Trung tâm ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện 

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng hướng 

dẫn, tập huấn kỹ thuật về chăn sóc và phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy 

sản. 

- Phân công cán bộ bám sát địa bàn, chỉ đạo kiểm tra, giám sát, hướng dẫn 

việc triển khai thực hiện kế hoạch. 

- Khi dịch xảy ra phối hợp với Chi cục chăn nuôi và Thú y tỉnh lấy mẫu phân 

tích để phát hiện kịp thời dịch bệnh, khuyến cáo người dân và tổ chức vật tư, hóa 

chất để dập dịch. 

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch 
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Thẩm định, tham mưu UBND huyện bố trí, lồng ghép nguồn kinh phí thực 

hiện Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản kịp thời, hiệu quả. 

6. Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện 

Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính quyền địa 

phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về nguy cơ, tác hại của các 

loại dịch bệnh nguy hiểm để người dân tự giác thực hiện tốt các biện pháp phòng 

chống; nâng cao vai trò và trách nhiệm của các phòng ban chuyên môn; chính 

quyền, đoàn thể các cấp, các tổ chức, hộ gia đình nuôi trồng thủy sản và cộng đồng 

xã hội trong công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản. 

Đề nghị các đoàn công tác chỉ đạo cơ sở theo Quyết định phân công của Ban 

Thường vụ Huyện ủy theo Quyết định 979; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức chính trị xã hội phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tuyên truyền, 

vận động nhân dân sản xuất thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 
 

  Nơi nhận: 

- Sở Nông nghiệp & PTNT;                    

- Các chi cục: Thú y, Thủy sản;     

- Chủ tịch, PCT UBND huyện (phụ trách); 

- Các phòng: NN&PTNT, TCKH; 

- Trung tâm UDKHKT và BCCTVN huyện; 

- Đài truyền thanh-Truyền hình huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã;                  

- Lưu: VT; 

Gửi văn bản điện tử và VB giấy./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

Phạm Văn Dũng 
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