
 

Kính gửi:  

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- UBND các xã, thị trấn có nuôi thủy sản lồng bè và 

đối tượng thủy sản nuôi chủ lực. 

Thực hiện Văn bản số 3139/UBND-NL ngày 14/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tăng cường công tác đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè và   

đối tượng thủy sản nuôi chủ lực, UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn 

thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Khẩn trương đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở nuôi thủy sản lồng bè và 

nuôi các đối tượng thủy sản chủ lực trên địa bàn hoàn thành thủ tục cấp giấy xác 

nhận theo quy định;  

2. Rà soát, thống kê tình hình thực hiện đăng ký cấp giấy xác nhận và báo 

cáo kết quả thực hiện (theo biểu mẫu gửi kèm) về UBND huyện (qua Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trước ngày 20/6/2022. 

Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, tham mưu 

UBND huyện báo cáo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo 

quy định.  

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng NN&PTNT; 

- Lưu: VT, NN. 
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Nguyễn Văn Sáu 
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN THẠCH HÀ 

Số:        /UBND-NN 

V/v tăng cường công tác đăng ký 

nuôi trồng thủy sản lồng bè và đối 

tượng thủy sản nuôi chủ lực 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Thạch Hà, ngày        tháng     năm 2022 



MẪU BÁO CÁO  

THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ NUÔI THỦY SẢN LỒNG BÈ VÀ ĐỐI 

TƯỢNG THỦY SẢN  NUÔI CHỦ LỰC 
 

TT Nội dung Tổng số 

Chia ra đối tượng /hình thức nuôi 

Lý do chưa  
Tôm sú 

Tôm thẻ 

chân 

trắng 

Cá tra 
Nuôi lồng 

bè 

1 Số cơ sở nuôi trồng thủy sản thuộc 

đối tượng phải cấp giấy xác nhận.  

      

2 Số cơ sở nuôi trồng thủy sản đã 

được cấp giấy xác nhận 

      

3 Số cơ sở nuôi trồng thủy sản đã nộp 

hồ sơ nhưng chưa cấp giấy 

      

4 Số cơ sở chưa làm thủ tục cấp giấy 

xác nhận 

      

Lưu ý: Cơ sở: bao gồm tổ chức, cá nhân, hộ gia đình. 

 

 

Người tổng hợp 

…………………, ngày ..… tháng 6 năm 2022 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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