ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THẠCH HẠ
Số: 36 /UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thạch Hạ, ngày 24 tháng 3 năm 2021

Về việc hướng dẫn phòng, chống
dịch bệnh Đốm trắng trên Tôm.

Kính gửi: - Ban biên tập truyền thanh xã;
- Thôn trưởng các thôn có diện tích NTTS mặn lợ;
- Nhân dân có nuôi trồng thủy sản trên địa bàn;
Qua kiểm tra của Ban khuyến nông và xét nghiệm mẫu Tôm của Trung tâm
UDKHKT và BVCTVN thành phố, hiện nay trên địa bàn xã Thạch Hạ bệnh Đốm
trắng trên Tôm xuất hiện tại vùng nuôi Tôm Đồng Ghè với diện tích bị bệnh 1,6 ha
(số lượng giống thả 1 triệu con, nguồn gốc giống lấy từ công ty Thông Thuận). Để
chủ động phòng chống, hạn chế thấp nhất dịch bệnh phát sinh và lây lan, góp phần
đảm bảo phát triển nuôi Tôm an toàn sinh học; UBND xã đề nghị các thôn có diện
tích NTTS mặn, lợ thực hiện một số nội dung sau:
1. Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền; hướng dẫn người nuôi
chủ động giám sát, phát hiện các trường hợp thủy sản nuôi bị chết báo cáo để triển
khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
- Đối với ao hồ khi có dịch bệnh xẩy ra: Thực hiện ngay các biện pháp khoanh
vùng dập dịch như:
+ Đóng cống, nghiêm cấm xả nước và thủy sản bị bệnh chưa qua xử lý ra môi
trường bên ngoài.
+ Thu gom xác thủy sản chết chôn lấp, xử lý theo đúng quy trình phòng chống
dịch bệnh.
+ Sử dụng hóa chất Chlorine nồng độ 30 ppm, ngâm ao 5-7 ngày, sau đó thực
hiện vệ sinh ao nuôi theo đúng quy trình trước khi thả nuôi vụ mới.
- Đối với ao hồ chưa có dịch bệnh: Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng
bệnh tổng hợp:
+ Thường xuyên theo dõi, kiểm tra ao hồ, lồng nuôi, dụng cụ nuôi và vệ sinh
tiêu độc khử trùng khu vực nuôi theo đúng quy trình; phát hiện sớm và báo cáo kịp
thời tình hình dịch bệnh đến UBND xã qua Ban khuyến nông
+ Thực hiện các biện pháp cách ly với ao nuôi đã bị dịch bệnh: Không qua lại
với ao nuôi đã xẩy ra dịch bệnh, rải vôi bột và sử dụng lưới vây xung quanh bờ ao
nhất là đối với các ao liền kề với ao đã xẩy ra dịch.
+ Quản lý các yếu tố môi trường phù hợp, định kỳ dùng chế phẩm sinh học, tăng
cường bổ sung vitamin C, khoáng chất để tăng sức đề kháng cho thuỷ sản nuôi.
+ Đảm bảo độ sâu mực nước, phải xử lý nguồn nước cấp đảm bảo yêu cầu kỹ
thuật trước khi cấp vào ao nuôi.
2. Ban khuyến nông NTTS.
Tăng cường công tác chỉ đạo, kịp thời tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó
khăn trong triển khai chỉ đạo thực hiện tại cơ sở; không để dịch bệnh gây hại trên
diện rộng.
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3 . Đề nghị UBMTTQ và các ban, ngành, đoàn thể cấp xã tăng cường công tác
vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện phòng trừ bệnh Đốm trắng trên
tôm đạt hiệu quả cao.
Nhận được công văn này, Ủy ban nhân dân xã yêu cầu Ban khuyến nông, tổ
công tác, bí thư, thôn trưởng các thôn và các các nhân dân nuôi trồng thủy sản có
diện tích NTTS mặn, lợ triển khai thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Phòng KT; TT UDKHKT TP (Để b/c);
- TT Đ. uỷ- HĐND – UBMT các đoàn thể;
- Các tổ công tác, khuyến nông;
- Bí thư, thôn trưởng có diện tích NTTS mặn,lợ;
- Lưu: VP UBND.
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