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SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 
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V/v thông báo KQSX thủy sản 

tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Nam Định, ngày      tháng     năm 2022 
 

 

Kính gửi: 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế TP; 

- Các đơn vị hành chính sự nghiệp có liên quan. 

Tháng 7, hoạt động sản xuất thuỷ sản sôi động trở lại, trên 80% tàu cá hoạt 

động nghề lưới kéo, lưới rê ra khơi khai thác hải sản, nuôi tôm nước lợ bước vào 

thời kỳ thu hoạch chính. Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo kết quả sản xuất 

thủy sản tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8 với những nội dung sau: 

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT THÁNG 7 

1. Nuôi trồng thủy sản 

1.1. Sản xuất giống 

Trong tháng 7, các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản vẫn tiếp tục 

sản xuất giống các đối tượng nuôi thủy sản theo nhu cầu trong và ngoài tỉnh. 

Tuy nhiên giá giống ngao giảm mạnh so với năm 2021 nên lượng giống 

ngao bố mẹ đưa vào sản xuất thấp, sản lượng ngao giống chỉ đạt khoảng 50% so 

với cùng kỳ 2021. Một số cơ sở giảm quy mô sản xuất giống ngao và chuyển 

sang nuôi tôm thẻ chân trắng. 

Đến hết tháng 7, lượng con giống sản xuất ước tính khoảng 5.055 triệu con, 

trong đó có 680 triệu con giống cá nước ngọt, 300 triệu giống hầu, 4.000 triệu 

giống ngao, 15 triệu giống cua, 20 triệu giống cá bống bớp, 40 triệu giốngcác loại 

khác. Lượng giống tôm nước lợ nhập về tỉnh ước khoảng 1,35 tỷ con giống. 

1.2. Tình hình nuôi trồng thủy sản 

- Các đối tượng nuôi đã đạt kích cỡ thương phẩm vẫn được tiến hành thu 

hoạch đều, chủ yếu là cá nước ngọt và ngao. Các đối tượng đang nuôi sinh trưởng 

ổn định, không phát sinh dịch bệnh. 

- Ước tính hết tháng 7, diện tích thả nuôi nước ngọt là 9.350 ha (đạt 100% 

kế hoạch), diện tích thả tôm sú là 2.300 ha (đạt 100% kế hoạch), diện tích thả tôm 

thẻ chân trắng khoảng 670 ha (đạt 60,9% kế hoạch). 

- Sản lượng nuôi trồng thủy sản ước tính đạt 68.622 tấn, (đạt 53,8% so với 

kế hoạch). Trong đó: 

+ Nuôi nước ngọt:     33.652 tấn; 
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+ Nuôi nước mặn lợ: 34.970 tấn. 

1.3. Công tác khác 

- Trong tháng 7, đã tiến hành kiểm tra và cấp 06 giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản. Tổng số cơ sở đã được cấp giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản là 63 cơ sở, 

đạt 54,8%. 

- Tiếp tục triển khai kiểm tra duy trì điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống 

đối với các cơ sở theo quy định. 

2. Khai thác thủy sản 

- Trong tháng 7, đã cấp 59 giấy phép khai thác thủy sản, tổng số Giấy phép 

KTTS đến nay là 1.061 GP/1.610 tàu cá, đạt 65,90%. Tổng số giấy chứng nhận 

ATTP tàu cá đã cấp 470/534 tàu cá phải cấp theo quy định. Thực hiện đăng ký, 

đăng kiểm cho 39 tàu cá trong tỉnh. Hoàn thiện 02 hồ sơ đăng kiểm đóng mới trả 

cho chủ tàu. 

- Đến ngày 28/7/2022, toàn tỉnh có 2.158 tàu thuyền khai thác thủy sản với 

tổng công suất là 319.002 (huyện Giao Thuỷ 895 chiếc, huyện Hải Hậu 698 chiếc, 

huyện Xuân Trường 01 chiếc, huyện Nghĩa Hưng 514 chiếc, huyện Trực Ninh 50 

chiếc). Tổng số lao động trực tiếp trên biển là 6.294 người. Trong đó, số tàu đã lắp 

đặt thiết bị giám sát hành trình là 484/549 tàu, đạt tỷ lệ 88,16%. 

- Kết quả theo dõi và xử lý dữ liệu giám sát hành trình tàu cá phát hiện 935 

lượt tàu mất tín hiệu trên biển dưới 10 ngày, 143 lượt tàu mất tín hiệu trên biển 

trên 10 ngày. Đã xử lý vi phạm hành chính 20 triệu đồng và tước quyền sử dụng 

chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá 4,5 tháng đối với 01 tàu cá về hành vi không duy 

trì thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển. 

- Thường xuyên phối hợp các Đồn, Trạm Biên phòng kiểm tra việc chấp 

hành đăng ký, đăng kiểm, an toàn hàng hải, sổ thuyền viên của ngư dân trước khi 

khai thác trên biển. Trong tháng 7, Chi cục Thủy sản phối hợp BCH Bộ đội biên 

phòng tỉnh thực hiện “kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong 

hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Nam Định”. Kết quả đã kiểm tra 

được 55 tàu cá (trong đó: huyện Giao Thủy: 21 tàu, huyện Hải Hậu: 21 tàu, 

huyện Nghĩa Hưng: 13 tàu); xử phạt vi phạm hành chính 16 tàu cá, tổng số tiền là 

115.000.000 đồng với các lỗi vi phạm: 03 tàu cá không duy trì hoạt động thiết bị 

giám sát hành trình, 04 tàu cá không thông báo các thông tin theo quy định cho tổ 

chức quản lý cảng cá trước khi rời cảng; 01 tàu cá đã hết hạn Giấy chứng nhận 

An toàn kỹ thuật tàu cá và 08 tàu cá không có và không biết đúng số đăng ký tàu 

cá theo quy định. 

- Sau khi có sự điều chỉnh giảm giá xăng dầu, tàu cá ra khơi khai thác đã có 

hiệu quả kinh tế tốt hơn, tình trạng tàu cá nằm bờ, ngừng hoạt động sản xuất 
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KTTS đã giảm so với tháng trước. Sản lượng thủy sản khai thác hết tháng 7 ước 

đạt: 36.174 tấn, đạt 60,49% kế hoạch. Trong đó: 

+ Khai thác hải sản: 35.077 tấn. 

+ Khai thác nước ngọt: 1.097 tấn. 

II. TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THÁNG 8 

Để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất thuỷ sản tháng 8 năm 2022, Sở Nông 

nghiệp và PTNT đề nghị thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, lãnh đạo phòng Nông 

nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành phố tập trung chỉ đạo, thực hiện 

tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Các đơn vị trực thuộc Sở 

- Chi cục Thủy sản: Phối hợp cùng phòng Nông nghiệp và PTNT các 

huyện, Phòng Kinh tế thành phố nắm bắt tình hình sản xuất giống, thả nuôi và 

chăm sóc các đối tượng thủy sản. Tuyên truyền, hướng dẫn và thực hiện các thủ 

tục đăng ký cơ sở nuôi thủy sản chủ lực; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản. Tổ chức kiểm tra chất lượng thức ăn thủy 

sản, sản phẩm xử lý môi trường NTTS lưu thông tại địa bàn tỉnh. Thực hiện kế 

hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản. Tiếp tục thực 

hiện cấp giấy phép KTTS, đăng ký, đăng kiểm tàu cá theo quy định. Tổ chức 

thẩm định và cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở nuôi trồng thuỷ 

sản và tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên. Thường xuyên rà soát, thông 

báo tàu cá hết hạn đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản, chưa có giấy chứng  

nhận an toàn thực phẩm, chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, không duy trì  

hoạt động của thiết bị giám sát hành trình gửi các cơ quan, đơn vị trong và ngoài 

tỉnh để phối hợp kiểm tra, xử lý. 

- Văn phòng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tiếp tục tăng cường công 

tác kiểm tra tàu cá ra vào cảng cá, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình tái phạm 

các lỗi vi phạm nhằm ngăn chặn các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp. 

- Các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ, tăng cường công tác 

quản lý chất lượng con giống, kiểm dịch thú y; theo dõi tình hình dịch bệnh, thực 

hiện phương châm “phòng bệnh chủ động từ sớm, từ xa”; hướng dẫn địa phương 

thực hiện thống kê, báo cáo số liệu dịch bệnh thủy sản đúng quy định. 

- Trung tâm giống thủy hải sản: tổ chức sản xuất đảm bảo cung ứng con 

giống chất lượng cao, phù hợp nhu cầu nuôi thương phẩm trong tỉnh. 

2. Phòng NN&PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành phố 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình sản xuất, cung ứng 

giống thuỷ sản và các sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản, tình 

hình sinh trưởng và phát triển của các đối tượng nuôi. 
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- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức và ý thức 

về phòng chống dịch bệnh thủy sản cho người nuôi: sử dụng con giống chất 

lượng, đã được kiểm dịch thú y; xử lý nước cấp, nước thải theo quy trình kỹ 

thuật; quản lý tốt ao nuôi; bổ sung vitamin, khoáng chất, sử dụng hóa chất, chế 

phẩm sinh học được phép lưu hành để tăng sức đề kháng cho động vật thủy sản 

và đảm bảo môi trường nuôi an toàn; lấy mẫu giám sát xét nghiệm bệnh trong cơ 

sở; các biện pháp tiêu độc, khử trùng và xử lý khi có dịch bệnh tại cơ sở. 

- Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở sản xuất thủy sản thực hiện các 

biện pháp quản lý ao/đầm/lồng nuôi thủy sản trong điều kiện thời tiết nắng 

nóng/mưa lũ nhằm giảm thiểu thiệt hại trong quá trình nuôi.  

- Gửi kết quả sản xuất thủy sản định kỳ theo phụ lục 5 - công văn số 

1306/SNN-CCTS ngày 15/6/2022 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc cung cấp 

thông tin phục vụ báo cáo trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản, đảm 

bảo đúng thời gian quy định. 

- Phối hợp Chi cục thủy sản trong quản lý các cơ sở đóng tàu trên địa bàn. 

Tuyên truyền, hướng dẫn chủ tàu khai thác thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát 

hành trình theo quy định. 

- Tiếp tục tuyên truyền, khuyến cáo các chủ tàu có tàu cá nằm bờ tranh thủ 

thời gian ngừng sản xuất thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tàu, ngư lưới cụ, trang 

thiết bị và thực hiện các quy định về phòng chống cháy, nổ trong thời gian tàu 

neo đậu. 

Nhiệm vụ sản xuất thủy sản tháng 8 rất quan trọng, đề nghị phòng Nông 

nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế TP, các đơn vị trong ngành, tập trung 

thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông 

nghiệp & PTNT (Địa chỉ: Số 7 - Trần Nhật Duật - TP Nam Định)./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng cục thủy sản;        

- VP UBND tỉnh;               (để b/c) 

- Đ/c GĐ Sở; 

- UBND các huyện, thành phố; (phối hợp) 

- Webside Sở; 

- Lưu: VT, CCTS. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Tố Nga 
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