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V/v tiếp tục tăng cường quản lý các hoạt 

động nuôi trồng thuỷ sản và chủ động 

ứng phó với mùa mưa lũ năm 2022  

Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2022 

 

                 Kính gửi: - UBND các huyện, thành phố; 

                   - Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

                               - Trung tâm Khuyến nông. 

 

Thực hiện Công văn 135/TTQT ngày 10/8/2022 của Trung tâm quan trắc 

mội trường và bệnh thủy sản miền bắc về bản tin cảnh báo mưa lũ năm 2022.  

 Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, từ tháng 8/2022 đến 

tháng 01/2023 trên khu vực Biển Đông có khoảng 09-11 cơn bão và áp thấp nhiệt 

đới, trong đó có khoảng từ 04-06 cơn bão, áp thấm nhiệt đới có khả năng ảnh 

hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Tổng lượng mưa tại khu vực phía Bắc trong 

tháng 8 từ 120-450 mm, trong tháng  9 từ 100-450 mmm, tháng 10 từ 30-100 mm. 

 Bão lũ tác động trực tiếp đến các hoạt động nuôi trồng thủy sản, gây thiệt 

hại lớn cho người nuôi. Những cơn mưa lớn, kéo dài làm thay đổi môi trường nuôi 

theo chiều hướng xấu. Những sự thay đổi này làm động vật thủy sản giảm sức đề 

kháng và mẫn cảm hơn với các tác nhân gây bệnh có sẵn trong nước như ký sinh 

trùng, vi sinh vật ... từ đó dẫn đến nguy cơ phát sinh dịch bệnh và giảm hiệu quả 

nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, mưa lũ còn phá hủy các công trình nuôi trồng như 

bờ ao, lồng bè, đăng chắn từ đó làm thất thoạt thủy sản nuôi ra ngoài môi trường, 

gây thiệt hại cho người nuôi trồng thủy sản. 

  Để kịp thời ứng phó với các hiện tượng bất thường của thời tiết, hạn chế 

thấp nhất tác động tiêu cực trong nuôi trồng thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và PTNT đề 

nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp với 

các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh về 

lĩnh vực thủy sản; đồng thời  tiếp tục thực hiện các nội dung đã nêu tại Công văn 

số 1032/ SNN-TSKTTH ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT 

về việc tăng cường quản lý các hoạt động và chủ động ứng phó với mùa mưa bão 

năm 2022 trong nuôi trồng thuỷ sản. 

2. Các biện pháp 

Chủ động theo dõi chặt diễn biến thời tiết và mực nước lũ trên các con sông 

và tình hình mưa bão trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động ứng 

phó nhằm bảo vệ thủy sản nuôi một cách có hiệu quả.  

a) Đối với vùng nuôi cá trong ao 
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- Thu hoạch thủy sản nuôi khi đạt kích cỡ thương phẩm. 

- Trước mùa mưa lũ: Kiểm tra và tu bổ lại bờ ao cho chắc chắn, bờ ao nên 

cao hơn mức nước cao nhất hàng năm 0,5 m. Kiểm tra hệ thống xả tràn cho aonuôi. 

Chuẩn bị lưới, đăng chắn, cọc tre để cắm khi nước tràn hoặc vỡ bờ tránh thất thoát 

cá nuôi. Khơi thông dòng chảy ở các sông, mương xung quanh ao để việc thoạt 

nước được dễ dàng. Chuẩn bị máy bơm nước chống ngập khi cần thiết; phát quang 

cây xung quanh bờ ao để hạn chế cành, lá cây rơi xuống ao làm ô nhiễm ao nuôi 

khi có bão lũ, đồng thời phòng khi gió lớn gãy đổ cây vỡ bờ ao; rải vôi bột bột 

xung quanh bờ ao với lượng khoảng 10 kg/100 m2 để ổn định pH cho ao nuôi có 

mưa lũ. 

- Khi mưa lớn kéo dài, nước ao nuôi sẽ bị đục và pH bị giảm đột ngột nên 

bón vôi cho ao  đầm nuôi với liều lượng 0,7 - 1,0/100 m3 nước để ổn định pH nước 

và làm giảm độ đục của nước ao. 

- Sau bão lũ, khi phát hiện cây đổ, lá rụng xác chết gia súc, gia cầm ở các 

khu vực xung quanh đổ xuống ao cần thu gom, loại bỏ ra khỏi ao, tránh làm cho 

môi trường nước bị ô nhiễm. 

- Ngoài ra, môi trường ao nuôi sẽ có những biến động đột ngột, mưa làm rửa 

trôi phèn, các chất hữu cơ, độc tố tích từ bờ ao xuống ao cá làm môi trường nước 

trong ao nuôi cá luôn biến động. Đây là những nguyên nhân làm cho cá dễ mẫn 

cảm với mầm bệnh, các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, vi rus, ký sinh trùng có 

trong môi trường nước có điều kiện thuận lợi để phát triển và gây bệnh cho các 

nuôi. Do đó, cần thực hiện các biện pháp phòng và trị bệnh trong mùa mưa bão, lũ, 

lụt như bổ sung vitamin C vào thức ăn cho cá để tăng cường sức đề kháng. Chủ 

động xử lý môi trường nước bằng vôi bột với lượng 2-3 kg/100 m3 nước ao hoặc  

một hóa chất được phép sử dụng trong nuôi thủy sản (như TCCA, BKC, 

Chlorine...) theo đúng liều lượng hướng dẫn của nhà sản xuất để khử trùng nước ao 

nuôi, phòng bệnh cho thủy sản nuôi. 

- Điều chỉnh lượng thức ăn khi có mưa bão/thay đổi thời tiết để hạn chế ô 

nhiễm môi trường, tránh lãnh phí. 

b) Đối với cá nuôi lồng trên sông/hồ 

- Tiến hành thu hoạch khi cá nuôi đạt kích cỡ thương phẩm trước mùa mưa 

lũ. 

 - Kiểm tra lại lồng bè, gia cố lại hệ thống dây neo, phao lồng và di chuyển 

vào nơi có dòng chảy nhẹ để tránh mưa lũ làm hỏng lồng. Mực nước và tốc độ 

dòng chảy ở các sông, suối sẽ tăng lên khi có mưa lũ. Do đó ở những nơi có dòng 

chảy lớn cần dòng tấm chắn, bạt che chắn phí trước lồng nuôi làm giảm dòng chảy 

trực tiếp vào lồng, ngăn chặn các vật rắn, gỗ làm hưu hỏng lồng gây thất thoát ra 

ngoài. 

 - Song song với việc phòng chống lũ lụt, người nuôi cần thực hiện các biện 

pháp phòng và trị bệnh trong mùa mưa lũ như bổ sung Viatmin C và hoặc chế 

phẩm sinh học vào thức ăn để tăng sức đề kháng cho thủy sản nuôi; thường xuyên 
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theo dõi sức khỏe của thủy sản nuôi để có biện pháp xử lý kịp thời; treo túi 

vôitrước dòng chảy để phòng bệnh cho cá; thường xuyên vệ sinh lồng sạch sẽ, 

thông thoáng để thoạt nước; hạn chế cho ăn khi có mưa bão để hạn chế ô nhiễm 

môi trường, tránh lãnh phí;  sử dụng thuốc, hoá chất để tiêu độc, khử trùng và xử lý 

môi trường nước sau khi mưa, bão, lũ tan (nếu bị ô nhiễm). Nếu có thuỷ sản bị chết 

cần xử lý theo hướng dẫn của cơ quan quản lý địa phương để tiêu độc, khử trùng 

và xử lý môi trường nước. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố và các đơn 

vị trực thuộc thực hiện tốt các nội dung trên, trong quá trình thực hiện có vướng 

mắc, thông tin về Sở Nông nghiệp và PTNT để có biện pháp xử lý kịp thời./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TSKTTH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đinh Thị Thu 
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