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             Hà Nội, ngày       tháng     năm  

  

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Hoạt động nuôi trồng thủy sản năm 2020 diễn ra trong điều kiện thời tiết bất lợi 

như: nắng nóng đan xen với mưa nhiều, hạn mặn gia tăng, biên độ dao động nhiệt ngày 

đêm lớn. Tuy nhiên, được sự quan tâm của các cấp chính quyền và cơ quan chuyên 

môn, nuôi trồng thủy sản vẫn đạt kết quả khá, góp phần vào tăng trưởng của ngành nông 

nghiệp, trong đó hoạt động quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản đóng vai trò rất 

lớn trong việc chỉ đạo nuôi trồng thủy sản. Ngoài hoạt động quan trắc của Bộ, có 42 

tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương tổ chức quan trắc, cảnh báo môi trường, cung cấp 

thông tin tới người nuôi, góp phần giảm thiểu thiệt hại trong nuôi trồng thủy sản. 

Để nhiệm vụ quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản năm 2021 được 

kịp thời, phục vụ tốt nhất cho nuôi trồng thủy sản; thực hiện Điều 32 của Luật thú y, 

Điều 9 của Thông tư 04/20216/TT-BNNPTNT về “Quan trắc, cảnh báo môi trường 

trong nuôi trồng thủy sản”, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chức 

năng có liên quan khẩn trương xây dựng, trình phê duyệt và bố trí kinh phí để chủ động 

triển khai có hiệu quả “Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng 

thủy sản năm 2021”, “Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng 

thủy sản giai đoạn 2021-2025” tại địa phương. 

Nội dung xây dựng“Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng 

thủy sản” đã được quy định cụ thể tại Điều 9, Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT 

ngày 10/5/2016 quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản và các văn bản 

hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quan trắc, cảnh báo 

môi trường trong nuôi trồng thủy sản. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện. Quyết định phê 

duyệt kế hoạch quan trắc môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2021 của địa 

phương gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Tổng cục Thủy sản) trước 

ngày 15/12/2020 để theo dõi, phối hợp chỉ đạo và tổ chức thực hiện. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c); 

- Tổng cục Thủy sản; 

- Cục Thú y; 

- Sở NN & PTNT, CCTS/CCCNTY&TS; 

- Lưu: VT, TCTS. 

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

  Phùng Đức Tiến   
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