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              Kính gửi:  - UBND các huyện, thành phố; 
- Chi cục Thủy lợi; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 
- Trung tâm Khuyến nông tỉnh. 

 

           

 Thực hiện Công văn số 1451/TCTS-NTTS ngày 28 tháng 7 năm 2020 của 
Tổng cục Thủy sản về việc chủ động ứng phó mưa, bão trong nuôi trồng thủy sản 

năm 2020.  

 Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, từ nay đến cuối năm 

thời tiết thay đổi theo hướng cực đoan, nắng nóng, mưa, bão kéo dài và không theo 
quy luật. Để chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả của nắng nóng, mưa bão, lũ, 

ổn định và duy trì sản xuất, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người nuôi thuỷ sản. Sở 
Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các 

xã, phường, thị trấn phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt một số nội 
dung sau: 

 1. Chuẩn bị đầy đủ nguyên, nhiên vật liệu, bố trí nguồn nhân lực và chủ 

động tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó với mưa bão, lũ; thông tin đầy đủ về 
dự báo thời tiết, cảnh báo, dự báo thiên tai đến người dân để chủ động phòng, tránh 

giảm thiểu thiệt hại. 

 2. Bám sát địa bàn, kịp thời chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở nuôi các 

biện pháp phòng chống và khắc phục thiệt hại do nắng nóng, mưa bão, lũ xảy ra để 
ổn định sản xuất, cụ thể: 

 a) Các biện pháp làm giảm tác động của nắng nóng 

 - Giữ mực nước ao từ 1,5-2m, đảm bảo lượng oxy hòa tan phù hợp với sinh 

trưởng và phát triển của thủy sản nuôi, nhất là vào sáng sớm và chiều tối. 

 - Có chế độ ăn phù hợp. Bổ sung thêm vitamin vào khẩu phần ăn để tăng sức 

đề kháng cho thủy sản nuôi. 

 b) Trước khi có bão 

 - Thu hoạch toàn bộ hoặc thu tỉa thủy sản nuôi khi đạt kích cỡ thương phẩm; 

 - Nạo vét kênh mương; đặt ống xả tràn, phát quang cành cây quanh bờ ao. 

 - Chuẩn bị các trang thiết bị, hóa chất, nguyên nhiên vật liệu (lưới, đăng 

chắn, cọc tre, cuốc xẻng, mô tơ quạt nước...) cần thiết để chủ động gia cố, sửa chữa 
hệ thống bờ ao, cống, đăng chắn khi có tình huống xấu xẩy ra. 
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 - Chủ động gia cố nhà cửa, trang trại đảm bảo an toàn khi có mưa, bão; Sơ 
tán về nơi trú ẩn an toàn đảm bảo không có thiệt hại về người. 

 c)  Biện pháp khắc phục sau mưa bão 

 - Xả bớt nước trên tầng mặt để giảm bớt lượng nước mưa trong ao; 

 - Kiểm tra, xử lý các yếu tố môi trường nước nơi đặt lồng bè nuôi, đảm bảo 
các yếu tố môi trường nằm trong giới hạn cho phép; 

 - Bổ sung vitamin hoặc chế phẩm sinh học vào thức ăn để tăng sức đề kháng 
cho thủy sản nuôi; 

 - Sử dụng thuốc, hóa chất để tiêu độc, khử trùng và xử lý môi trường nước 
(nếu bị ô nhiễm). 

 3. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư 
về quán triệt đến các cấp ủy Đảng tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác phòng, 
chống thiên tai; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, Công điện số 03/CD-
TWPCTT ngày 5/7/2020 về việc chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ 

của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai…. 

 4. Rà soát, dự kiến nhu cầu con giống thủy sản, chất xử lý môi trường nuôi 

trồng thủy sản để phục vụ công tác phục hồi sản xuất thủy sản sau mưa bão. 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố, Chi cục Thủy lợi, Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y, Trung tâm Khuyến nông chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung nêu 
trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời phản ảnh về Sở Nông 

nghiệp và PTNTđể xử lý kịp thời./.   

          

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 
   - Lưu VT, TS-KTTH. 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
 

Đinh Thị Thu 
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