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THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến 

tại "Hội nghị phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản năm 2022" 

 
 

Ngày 07 tháng 5 năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối 

hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức “Hội nghị phòng, chống dịch bệnh 

thủy sản năm 2022”. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến và 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử đồng chủ trì Hội nghị. 

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo, chuyên viên Cục Thú y, Tổng cục Thủy 

sản, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, 

Báo Nông nghiệp Việt Nam, Văn phòng Bộ; các chuyên gia đến từ Viện nghiên 

cứu Nuôi trồng thủy sản I và II, Trường Đại học Cần Thơ; đại diện Lãnh đạo 

UBND, Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thủy sản 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện một số hiệp hội, hội, doanh 

nghiệp thủy sản, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa 

phương. 

Sau khi nghe các báo cáo chuyên đề, chuyên sâu và ý kiến phát biểu của các 

đại biểu dự Hội nghị, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến kết luận như sau: 

Bộ Nông nghiệp và PTNT đánh giá cao kết quả phòng chống dịch bệnh thủy 

sản đã đạt được trong những năm qua và 4 tháng đầu năm 2022, nhất là trong bối 

cảnh hết sức khó khăn do đại dịch Covid-19; ngăn chặn có hiệu quả, hạn chế các 

dịch bệnh mới xâm nhiễm vào Việt Nam, tạo điều kiện cho nuôi trồng thủy sản 

phát triển tốt, góp phần quan trọng làm tăng kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, (i) 

Tình hình dịch bệnh thủy sản còn diễn biến phức tạp; một số loại mầm bệnh nguy 

hiểm còn lưu hành với tỷ lệ cao, khi gặp điều kiện bất lợi làm phát sinh dịch bệnh; 

(ii) Điều kiện hạ tầng còn nhiều hạn chế, chưa áp dụng đúng, đủ các yêu cầu về 

giống, quy trình nuôi, chưa thực hiện tốt việc xử lý nước thải, chất thải; (iii) Nhiều 

địa phương chưa lấy mẫu xét nghiệm khi có thủy sản chết, chưa xử lý triệt để dịch 

bệnh, chưa báo cáo dịch bệnh chưa sát thực tế; (iv) Giám sát chủ động chưa được 

thực hiện thường xuyên, liên tục, thiếu đồng bộ; (v) Việc vận chuyển, buôn bán 

giống thủy sản xuất tỉnh, nhập tỉnh nhưng không thực hiện kiểm dịch thú y vẫn còn 

xảy ra; (vi) Hiện tượng người nuôi lạm dụng kháng sinh, hóa chất, kháng sinh cấm 

còn khá phổ biến; (vii) Việc tổ chức xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh còn 

rất hạn chế, đặc biệt là các doanh nghiệp có chuỗi xuất khẩu thủy sản, sản xuất 

giống thủy sản.  
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Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, tồn tại 

nêu trên, Bộ NN&PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương, các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện những nội dung sau: 

1. Khẩn trương xây dựng kế hoạch, ưu tiên bố trí các nguồn lực để tổ chức 

thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 414/QĐ-

TTg ngày 22/3/2021 (về Đề án tăng cường năng lực ngành thú y), Quyết định số 

434/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 (về kế hoạch quốc gia phòng chống dịch bệnh thủy 

sản) và Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 (về chiến lược phát triển thủy 

sản Việt Nam). 

2. Chỉ đạo các cơ quan chuyên ngành thú y, thủy sản của địa phương: (i) Tổ 

chức các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, thống kê chính xác, báo cáo kịp thời 

các số liệu về dịch bệnh, thiệt hại trong nuôi trồng thủy sản; tổ chức lấy mẫu, xét 

nghiệm, xác định nguyên nhân trong trường hợp có động vật thủy sản bị chết nhiều, 

chết bất thường và thực hiện điều tra dịch tễ học; tổ chức giám sát chủ động dịch 

bệnh thủy sản gắn với xây dựng vùng, cơ sở, chuỗi sản xuất thủy sản an toàn dịch 

bệnh; tham mưu chính sách khuyến khích xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh; (ii) Tổ 

chức quan trắc môi trường tại các vùng nuôi; hướng dẫn người nuôi áp dụng các 

quy trình nuôi, phòng chống dịch bệnh, an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh đối với 

từng đối tượng hoặc nhóm đối tượng nuôi; (iii) Tăng cường công tác quản lý chất 

lượng con giống, kiểm dịch thú y; (iv) Tổ chức quản lý chặt và thường xuyên thanh 

tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh, sử dụng thuốc thú y thủy sản, thức ăn cho 

thủy sản, chế phẩm sinh học, hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản; (v) Chủ 

động tổ chức thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và xử lý nghiêm các hành 

vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. 

3. Giao Cục Thú y chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức thực 

hiện “Kế hoạch quốc gia phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản 

nuôi, giai đoạn 2021-2030”. Đồng thời chủ trì tổ chức thực hiện có hiệu quả kế 

hoạch phòng chống dịch bệnh thủy sản năm 2022 của Bộ, trọng tâm là công tác 

giám sát dịch bệnh chủ động tại các vùng nuôi; giám sát và ngăn chặn các bệnh 

nguy hiểm mới nổi trên thủy sản xâm nhiễm vào trong nước; rà soát các tiêu chí về 

an toàn dịch bệnh và tổ chức xây dựng vùng, cơ sở, chuỗi sản xuất thủy sản an toàn 

dịch bệnh để đẩy mạnh xuất khẩu; tổ chức thông tin tuyên truyền về công tác phòng 

chống dịch bệnh thủy sản; phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm soát chặt 

chẽ việc nhập khẩu nguyên liệu, thuốc thú y thủy sản; đồng thời rà soát các quy 

định và đề xuất với Bộ về cải cách thủ tục hành chính trong thẩm định, đánh giá, 

cấp phép lưu hành vắc xin thủy sản trong nước, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, 

người nuôi trong việc kinh doanh, sử dụng vắc xin phòng chống dịch bệnh. 

4. Giao Tổng cục Thủy sản chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan triển khai thực hiện tốt công tác quan trắc, cảnh báo môi trường; tập trung 

quản lý chất lượng con giống; thanh tra, kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản, chế 

phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản; hướng dẫn các quy trình nuôi, quản 
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lý ao nuôi, phương thức nuôi phù hợp; chủ động phối hợp với Cục Thú y và các địa 

phương tổ chức phòng chống dịch bệnh thủy sản, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả. 

5. Giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan tổng kết việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ phục vụ 

công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản đã và đang thực hiện; tổ chức tiếp nhận 

và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học của nước ngoài và từ các viện nghiên 

cứu, trường đại học trong nước để đưa vào ứng dụng trong thực tiễn sản xuất, bảo 

đảm hiệu quả; đồng thời đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ phù hợp với yêu 

cầu của công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản hiện nay đặt ra; đề xuất giao 

nhiệm vụ nghiên cứu, điều tra xác định nguyên nhân và giải pháp phòng, chống 

hiện tượng cua chết tại tỉnh Cà Mau và các địa phương khác. 

6. Giao Trung tâm Khuyến nông Quốc gia chủ trì rà soát, đề xuất đào tạo, tập 

huấn cho người nuôi các mô hình nuôi trồng thủy sản hiệu quả, tỷ lệ nuôi sống tăng 

cao, chi phí sản xuất thấp, ít nguy cơ dịch bệnh, phát triển bền vững, thân thiện môi 

trường; đồng thời tổ chức truyền thông, phổ biến, nhân rộng các mô hình. 

7. Đề nghị các hội, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân 

hoạt động trong lĩnh vực thủy sản chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thú 

y, thủy sản để thực hiện tốt các quy định của pháp luật, các quy trình kỹ thuật về 

nuôi và quản lý ao nuôi, giám sát và xử lý dịch bệnh theo khuyến cáo của cơ quan 

chuyên môn; xem xét, đầu tư xây dựng các chuỗi sản xuất thủy sản khép kín, bảo 

đảm các điều kiện về an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, thiết thực, hiệu quả. 

8. Các Vụ, cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được giao tăng cường phối hợp, chủ động chia sẻ thông tin, hỗ trợ tích cực cho 

công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản, phát triển nuôi trồng thủy sản, bảo đảm 

vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, xúc tiến thương mại và đẩy mạnh xuất khẩu động 

vật, sản phẩm động vật thủy sản của Việt Nam ra nước ngoài. 

Văn phòng Bộ NN&PTNT thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và tổ chức 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c); 

- Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 

- Phó Chủ tịch Lê Văn Sử (để b/c); 

- UBND các tỉnh, tp trực thuộc TƯ (để chỉ đạo); 

- Tổng cục Thủy sản, Cục QLCLNLS&TS, Cục Thú y  

   và các đơn vị thuộc Cục TY (để t/h);  

- Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (để t/h); 

- Các Vụ: TC, KH, HTQT, KHCN&MT; 

- Chánh Văn phòng Bộ; 

- Sở NN&PTNT, Chi cục CN&TY/ CN,TY&TS/ TS 

  các tỉnh, tp trực thuộc TƯ (để t/h); 

- Lưu: VT, TH. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

  

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Chinh 
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