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PHẦN VĂN BẢN KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUY PHONG
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHONG
Số: 05/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuy Phong, ngày 22 tháng 3 năm 2007

CHỈ THỊ
Về việc triển khai một số giải pháp cấp bách phòng,
chống dịch bệnh trên tôm hùm nuôi lồng, bè ở xã Vĩnh Tân

Theo thông tin của ngành Thủy sản và trên các phương tiện thông tin đại
chúng, một loại bệnh lạ phát triển trên tôm hùm nuôi lồng, bè đang lây lan và gây
thiệt hại rất lớn cho người sản xuất ở hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên. Hiện nay,
trên địa bàn xã Vĩnh Tân cũng đã có tình trạng bệnh lạ gây chết tôm hùm nuôi và
có chiều hướng tăng nhanh.
Để ngăn chặn, hạn chế sự xâm nhập dịch bệnh xảy ra trên địa bàn huyện, để
góp phần giảm thiểu thiệt hại cho người nuôi tôm; Chủ tịch UBND huyện Tuy
Phong chỉ thị khẩn trương thực hiện một số công việc cụ thể như sau:
1. Trong thời gian tiến hành các biện pháp ngăn chặn bệnh lây lan, tạm thời
nghiêm cấm việc đưa tôm hùm lớn, tôm hùm thương phẩm từ các vùng khác ngoài
tỉnh, đặc biệt là từ tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên đến thả nuôi, nuôi tạm, nhốt chờ
trung chuyển trong vùng nuôi tôm hùm lồng trên biển thuộc địa bàn xã Vĩnh Tân.
2. Đối với các hộ nuôi tôm hùm lồng trên biển: yêu cầu tự giác chấp hành
quy định tại điểm 1 của Chỉ thị này; không sử dụng tôm giống có nguồn gốc ngoài
tỉnh để thả nuôi trong thời gian bệnh đang phát triển; thực hiện các biện pháp
phòng trị tạm thời đã được hướng dẫn tại Công văn số 29 ngày 12/02/2007 của
Trung tâm Khuyến ngư Bình Thuận; cộng đồng trách nhiệm, tự theo dõi, giám sát
việc thả nuôi tôm, nuôi tạm, thả nhốt chờ trung chuyển của các hộ nuôi, phát hiện
và báo cáo kịp thời các trường hợp vi phạm cho UBND xã Vĩnh Tân biết để xử lý.
3. Đối với UBND xã Vĩnh Tân: tổ chức tuyên truyền, thông báo rộng rãi tinh
thần Chỉ thị này cho các hội nuôi tôm được biết; lập biên bản và trục xuất ra khỏi
địa bàn các đối tượng vi phạm nói tại điểm 1 của Chỉ thị này. Trường hợp cố tình
tái phạm thì lập biên bản tạm giữ và báo cáo với Trạm Khuyến nông, Phòng Nông

