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KẾ HOẠCH
Phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm ở thủy sản nuôi
trên địa bàn huyện Nông Sơn, giai đoạn 2022 - 2030
Thực hiện Quyết định số 2736/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh
Quảng Nam về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy
hiểm ở thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 - 2030;
UBND huyện Nông Sơn ban hành Kế hoạch Phòng, chống một số dịch bệnh
nguy hiểm ở thuỷ sản nuôi trên địa bàn huyện, giai đoạn 2022-2030, với các nội
dung cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Xây dựng và triển khai có hiệu quả các nội dung, giải pháp của "Kế hoạch
phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 20222030" ban hành kèm theo 2736/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh
Quảng Nam.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Giai đoạn 2022-2025
- Chủ động phòng, khống chế kịp thời các bệnh nguy hiểm ở động vật
thuỷ sản đến năm 2025, không để mầm bệnh lây lan rộng trên các đối tượng
thủy sản nuôi, bao gồm: bệnh do TiLV trên cá rô phi, cá điêu hồng, một số bệnh
nhiễm khuẩn, xuất huyết trên cá nước ngọt.
- 100% số xã có bố trí cán bộ chuyên môn thú y thuỷ sản hoặc kiêm
nhiệm; 100% cán bộ làm công tác thú y thủy sản cấp huyện, xã được đào tạo,
bồi dưỡng, trau dồi kiến thức về chuyên môn.
b) Giai đoạn 2026-2030
Tiếp tục chủ động phòng, khống chế kịp thời các bệnh nguy hiểm trên
động vật thuỷ sản đến năm 2030, đảm bảo đạt mục tiêu là không để mầm bệnh
lây lan rộng trên các đối tượng thủy sản nuôi bao gồm: Bệnh hoại tử thần kinh
trên cá biển, bệnh do TiLV trên cá rô phi, cá điêu hồng, một số bệnh nhiễm
khuẩn, xuất huyết trên cá nước ngọt.
II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm thú ý thuỷ sản
Bố trí cán bộ làm thú y thuỷ sản cấp xã, huyện và nâng cao năng lực hệ
thống thú y thủy sản thông qua các khoá tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm
công tác thú y thủy sản.

2. Tổ chức phòng, chống dịch bệnh tiến đến kiểm soát có hiệu quả các
bệnh nguy hiểm trên một số đối tượng thủy sản nuôi chủ lực
a) Hướng dẫn áp dụng các quy trình kỹ thuật phòng, chống dịch bệnh
- Hướng dẫn 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;
áp dụng các biện pháp hỗ trợ nâng cao sức đề kháng cho thủy sản nhằm giảm
thiểu nguy cơ mắc bệnh.
- Áp dụng 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,...
b) 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 để gửi đi
xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh và các thông số quan trắc môi trường.
- Tổ chức xử lý nhanh, điều tra truy xuất nguồn bệnh, xử lý kịp thời và
hiệu quả khi phát hiện hoặc xuất hiện bệnh trên thủy sản.
- Hỗ trợ người nuôi trồng thủy sản xử lý ổ dịch nhằm hạn chế lây lan dịch
bệnh trên thủy sản.
c) Giám sát chủ động
- Tổ chức giám sát chủ động một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản
nhằm đánh giá thực trạng lưu hành một số bệnh nguy hiểm đã xuất hiện tại địa
phương.
- Tổ chức giám sát chủ động đối với dịch bệnh chưa xuất hiện tại địa
phương nhưng có nguy cơ xâm nhập.
- Tổ chức giám sát dịch bệnh trên thủy sản tự nhiên trên hệ thống sông
chính tại các vùng nuôi được giám sát chủ động dịch bệnh.
3. Tổ chức kiểm dịch, kiểm soát động vật, sản phẩm động vật thủy
sản
- Thực hiện nghiêm việc kiểm dịch động vật thủy sản theo quy định của
Luật Thú y.
- 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.
4. Nâng cao hiệu quả công tác nuôi trồng thủy sản

Phổ biến, tuyên truyền đến người nuôi các văn bản quy phạm pháp luật,
hướng dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật, kỹ thuật về nuôi trồng thủy sản.
5. Ứng dụng khoa học vào nuôi các đối tượng thủy sản chủ lực
Ứng dụng các biện pháp quản lý và xử lý tác nhân gây bệnh trong ao
nuôi, dụng cụ, bùn và rác thải khác trong quá trình nuôi.
6. Thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức
- 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 ATDB.
- Chia sẻ kết quả giám sát bị động, giám sát chủ động với các địa phương,
doanh nghiệp, người nuôi để chủ động phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời chia
sẻ kết quả giám sát bị động, giám sát chủ động, xây dựng cơ sở, chuỗi sản xuất
thuỷ sản ATDB với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu để hỗ trợ xác
định thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu.
III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Ngân sách huyện bảo đảm kinh phí sự nghiệp theo phân cấp ngân sách
và theo các chế độ quy định hiện hành cho các hoạt động: phòng, chống một số
dịch bệnh nguy hiểm ở thủy sản nuôi trên địa bàn huyện như: tập huấn, giám sát
dịch bệnh (chủ động, bị động); kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh; trang
thiết bị hỗ trợ công tác điều tra và xử lý ổ dịch; dự trữ hóa chất phòng, chống
dịch; thông tin tuyên truyền…
(Kèm theo Phụ lục khái toán ngân sách thực hiện)
2. Kinh phí thuộc doanh nghiệp, chủ cơ sở
a) Các doanh nghiệp, cơ sở nuôi thủy sản chịu trách nhiệm về kinh phí
thực hiện xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu về vệ sinh thú y
tại cơ sở; chủ động giám sát một số dịch bệnh nguy hiểm thủy sản; chủ động
phòng, chống dịch bệnh an toàn, hiệu quả, đúng quy định.
b) Tổ chức xây dựng, thẩm định cơ sở an toàn dịch bệnh đối với một số
bệnh nguy hiểm (đốm trắng, hoại tử gan tụy), cũng như một số bệnh khác.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện
a) Căn cứ nội dung và nhiệm vụ được giao, hằng năm vào thời điểm lập
dự toán thu, chi ngân sách, PhòngNông nghiệp và PTNT xây dựng dự toán kinh
phí thực hiện các nội dung theo Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy
hiểm ở thủy sản nuôi để tổng hợp trong dự toán chi của Phòng Nông nghiệp và
PTNT, gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp chung trong dự toán chi ngân
sách nhà nước tham mưu UBND huyện trình HĐND huyện quyết định theo quy
định của Luật ngân sách nhà nước hiện hành.

b) Phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp và đôn đốc UBND các
xã thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả, trong đó tập trung
công tác giám sát dịch bệnh (bao gồm cả chủ động và bị động) tại các địa điểm
nuôi trồng thủy sản chủ yếu của huyện.
d) Đầu tư, nâng cấp hệ thống kênh mương/thủy lợi, hệ thống giao thông
tại các vùng nuôi tạo điều kiện thuận lợi cho ngành thủy sản phát triển bền vững.
đ) Thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cơ sở nuôi trồng thủy
sản về phòng, chống dịch bệnh, an toàn dịch bệnh, sử dụng thuốc, hóa chất,
kiểm dịch.
e) Khuyến khích cơ sở nuôi trồng thủy sản áp dụng các biện pháp an toàn
sinh học trong quá trình nuôi trồng thủy sản, các phương pháp/mô hình, kỹ thuật
nuôi tiên tiến thân thiện môi trường và kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, xây
dựng cơ sở an toàn dịch bệnh.
f) Thực hiện công tác giám sát, báo cáo, phòng, chống dịch bệnh thủy sản
theo Luật Thú y và Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT
Giao Phòng NN&PTNT chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các ngành, địa
phương liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo tình hình,
kết quả thực hiện cho Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện theo quy định.
2. Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp
- Phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện, các cơ quan liên quan và UBND
các xã thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả, trong đó tập
trung công tác giám sát dịch bệnh (bao gồm cả chủ động và bị động) tại các địa
điểm nuôi trồng thủy sản chủ yếu của huyện.
- Tập huấn kỹ thuật về nuôi và phòng trị bệnh thuỷ sản nuôi cho các hộ
dân và cán bộ làm công tác thú y thuỷ sản cấp xã.
- Thực hiện công tác giám sát, báo cáo, phòng, chống dịch bệnh thủy sản
theo Luật Thú y và Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT
2. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện
Chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND
huyện trình HĐND huyện quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà
nước hiện hành, để bố trí ngân sách hàng năm thực hiện Kế hoạch phòng, chống
một số dịch bệnh nguy hiểm ở thủy sản nuôi trên địa bàn huyện, giai đoạn 20222030, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương.
3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
a) Bố trí nguồn kinh phí nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ
phục vụ phòng chống dịch bệnh, an toàn dịch bệnh, các quy trình nuôi trồng
thủy sản an toàn sinh học trên động vật thủy sản theo đề xuất của Phòng Nông
nghiệp và PTNT, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp và UBND các xã khi được
cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện theo quy định của nhiệm vụ khoa học và
công nghệ.

b) Chủ trì tham mưu Hội đồng khoa học và công nghệ trong việc lựa chọn
các nghiên cứu khoa học, đề tài có tính ứng dụng, khả thi, phù hợp điều kiện
thực tiễn của huyện nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý nhà nước về thú y thuỷ
sản, phòng chống dịch bệnh hiệu quả và nuôi trồng thuỷ sản đảm bảo an toàn
sinh học trên cơ sở đề xuất của Phòng Nông nghiệp và PTNT.
c) Chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Kỹ
thuật nông nghiệp, địa phương liên quan đề xuất hình thức nhân rộng đối với các
đề tài, dự án liên quan đến công nghệ nuôi, phòng, chống dịch bệnh thuỷ sản.
4. Uỷ ban Nhân dân các xã
a) Chỉ đạo bộ phận chuyên môn liên quan phối hợp xây dựng Kế hoạch
phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm ở thủy sản nuôi, giai đoạn 2022-2030
trên địa bàn quản lý.
b) Thực hiện công tác giám sát, báo cáo, phòng, chống dịch bệnh thủy sản
theo Luật Thú y và Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT.
5. Các cơ sở sản xuất, ương nuôi thủy sản giống, nuôi thương phẩm
a) Tham gia thực hiện giám sát một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản.
b) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thú y và nuôi trồng thủy sản có thẩm
quyền để triển khai thực hiện giám sát một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản
nuôi.
c) Bố trí nguồn lực và kinh phí đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết
bị phục vụ sản xuất đảm bảo an toàn sinh học; triển khai thực hiện giám sát một
số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi trong trường hợp không được lựa
chọn để giám sát nhưng tự nguyện tham gia.
Các cơ quan liên quan và UBND các xã căn cứ nhiệm vụ được giao có
trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này theo đúng nội dung được duyệt
và quy định hiện hành của Nhà nước. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó
khăn, vướng mắc thì có văn bản phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Nông
nghiệp và PTNT huyện) để tổng hợp gửi Sở Nông nghiệp và PTNt tỉnh và các
cơ quan chuyên môn thuộc Sở để được hướng dẫn thực hiện.
Trên đây là Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm ở thủy
sản nuôi trên địa bàn huyện Nông Sơn, giai đoạn 2022 – 2030, đề nghị các
ngành liên quan và UBND các xã triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam (b/c);
- TT.Huyện uỷ;
- TT.HĐND-UBND huyện;
- Các cơ quan: NN&PTNT, KT&HT, TC-KH,
TTKTNN;
- UBND các xã;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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đưa ra các biện pháp phòng, chống)

5.000.000

0

20.000.000

25.000.000

6

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Trung tâm Kỹ thuật
Phòng NN&PTNT
nông nghiệp

Phòng NN&PTNT,
Trung tâm Kỹ thuật các cơ quan liên
18.000.000
nông nghiệp
quan và UBND cấp
xã
Phòng NN&PTNT,
Trung tâm Kỹ thuật các cơ quan liên
45.000.000
NN
quan và UBND cấp
xã

Kinh phí thực hiện
TT Nội dung

Dự toán 1
năm

Giai đoạn

Năm
2021

2022-2025

2026-2030

Tổng nhu
cầu 20222030

3

4.000.000

0

16.000.000

20.000.000

4

Trang thiết bị hỗ trợ công tác điều tra
và xử lý ổ dịch

5.000.000

0

20.000.000

25.000.000

5

Dự trữ hóa chất phòng, chống dịch
10.000.000
bệnh

0

40.000.000

50.000.000

0

16.000.000

20.000.000

36.000.000

120.000.000 150.000.000

270.000.000

1

Thông tin tuyên truyền
In ấn tờ rơi, tài liệu
Tổng cộng

4.000.000
30.000.000

7

Cơ quan phối hợp

Phòng NN&PTNT,
Phòng Nông nghiệp và các cơ quan liên
36.000.000
PTNT
quan và UBND cấp
xã
Phòng NN&PTNT,
Trung tâm Kỹ thuật các cơ quan liên
45.000.000
NN
quan và UBND cấp
xã
Phòng NN&PTNT,
Trung tâm Kỹ thuật các cơ quan liên
90.000.000
NN
quan và UBND cấp
xã

Tổ chức kiểm tra công tác phòng,
chống dịch bệnh tại các địa
phương…

III

Cơ quan chủ trì

Phòng Nông nghiệp và
PTNT

