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 HUYỆN MỸ LỘC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc 

 

Số:            /UBND-NN 
V/v cung cấp thông tin phục vụ báo cáo trên 

hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về TS 

 

 Mỹ Lộc, ngày          tháng 6 năm 2022 

Kính gửi:  UBND các xã, thị trấn;       

 Thực hiện công văn số 1306/SNN-CCTS ngày 15/6/2022 của Sở 

NN&PTNT về việc cung cấp thông tin phục vụ báo cáo trên hệ thống cơ sở dữ 

liệu quốc gia về thủy sản. UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực 

hiện một số nội dung sau:  

1. Về công tác thông tin, tuyên truyền: 

Tăng cường  công  tác  thông  tin  tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản 

xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản, các cơ sở nuôi thuộc diện phải cấp giấy xác  

nhận thực hiện đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện, giấy xác nhận 

đăng ký nuôi trồng thuỷ sản lồng bè, đối tượng thuỷ sản nuôi chủ lực theo quy 

định. 

2. Rà soát tình hình sản xuất thủy sản và cung cấp các thông tin sau: 

- Thống kê các cơ sở sản xuất, ương dưỡng  giống tại địa phương theo 

mẫu (phụ lục 1 đính kèm) 

- Rà soát, thống kê cơ sở nuôi trồng thủy sản lồng bè theo mẫu (phụlục 2 

đính kèm) 

- Rà soát, thống kê cơ sở nuôi trồng thủy sản tại ao/đầm/bể  theo mẫu 

(phụlục 3 đính kèm) 

- Kết quả sản xuất thủy sản các năm 2019, 2020, 2021 theo số liệu thống 

kê ( phụlục 4 đính kèm) 

Đề nghị UBND các xã, thị trấn hoàn thành trước ngày 19/6/2022 gửi về 

huyện qua phòng Nông  nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 3. Giao phòng NN&PTNT tổng hợp tham mưu báo cáo Sở NN&PTNT 

tỉnh./. 

 

Nơi nhận:  

- Như kính gửi; 

- Lưu VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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