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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Sơn Dương, ngày       tháng       năm 2021 

     Kính gửi:     

 

 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 

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

- UBND các xã, thị trấn. 

       

       Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 717/SNN-TS, 

ngày 26/4/2021về hướng dẫn phòng, chống nắng nóng, mưa lũ, lụt bão và giảm 

nhẹ thiên tai trong nuôi trồng thủy sản năm 2021; 

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, năm 2021 

tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Để hạn chế đến mức 

thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra trong nuôi trồng thuỷ sản , 

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo và giao trách nhiệm:  

1. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn  

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nuôi 

trồng thủy sản thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng, mưa lũ, lụt bão 

và giảm nhẹ thiên tai trong nuôi trồng thủy sản theo hướng dẫn của Sở Nông 

nghiệp và PTNT (có hướng dẫn tại phụ lục kèm theo). 

- Thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến thời tiết để kịp thời cảnh 

báo và hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản  để chủ động có 

phương án phòng chống. 

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản thực hiện quy định về 

kê khai ban đầu và điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 4, Nghị định số 

02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản 

xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 

- Báo cáo kịp thời về UBND huyện (qua Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

huyện) khi có dịch bệnh thủy sản trên địa bàn. 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 

- Theo dõi dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn huyện, khi có hiện 

tượng thủy sản chết bất thường tại các khu vực nuôi, có trách nhiệm chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan tổ chức lấy mẫu, chẩn đoán, 

xét nghiệm xác định mầm bệnh; hướng dẫn và tổ chức thực hiện các biện pháp 

xử lý thủy sản chết theo hướng dẫn tại điều 18, điều 19 Thông tư số 

04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy 

định về phòng, chống bệnh động vật thủy sản. 

- Chỉ đạo cán bộ phụ trách địa bàn bám sát cơ sở, tăng cường công tác 

thông tin tuyên truyền và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản 



thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, mưa lũ, lụt bão và giảm nhẹ 

thiên tai trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện. 

3. Trung tâm Văn hóa-Truyền thông và Thể thao huyện phối hợp với cơ 

quan chuyên môn tuyên truyền phổ biến, khuyến cáo các tổ chức, cá nhân nuôi 

trồng thủy sản thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, mưa lũ, lụt 

bão và giảm nhẹ thiên tai trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện. 

4. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, 

đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao; tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện 

chỉ đạo công tác phòng, chống nắng nóng, mưa lũ, lụt bão và giảm nhẹ thiên tai 

trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện, hạn chế thấp nhất thiệt hại do 

thiên tai, dịch bệnh gây ra, báo cáo kịp thời theo đúng quy định. 

Yêu cầu Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

căn cứ chức năng nhiệm vụ nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 

 

   

 Nơi nhận: 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện (B/cáo); 

- Chủ tịch UBND huyện; 

- PCT UBND huyện Phạm Hữu Tân; 

- Chánh, Phó VP UBND huyện; 

- Như trên (T/hiện); 

- Chuyên viên TH  NLN (T/dõi); 

- Lưu VT: Đann       b 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Phạm Hữu Tân 
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