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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 867 /UBND-NN

Hữu Lũng, ngày 08 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường quản lý các hoạt
động và chủ động ứng phó với
mùa mưa bão năm 2022 trong
nuôi trồng thuỷ sản

Kính gửi:
- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện;
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn 1032/SNN-TSKTTH ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Sở
Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lạng Sơn, 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.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, từ nay đến cuối
năm có thể xuất hiện nhiều hình thái thiên tai (mưa giông, bão, lũ, thời tiết thay
đổi cực đoan...) gây bất lợi cho nuôi trồng thuỷ 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. UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn, UBND các
xã, thị trấn phối hợp thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Tăng cường cường tuyên truyền, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phổ
biến và hướng dẫn người nuôi thủy sản thực hiện áp dụng tốt các biện pháp kỹ
thuật để giảm thiểu tác động bất lợi của thời tiết đến hoạt động sản xuất như:
Kiểm soát tốt các yếu tố môi trường trong ao nuôi hoặc lồng nuôi, duy trì mực
nước thích hợp, sử dụng quạt nước để hạn chế chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và
đêm; tăng cường hợp tác, liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ theo chuỗi để
hạ giá thành, nâng cao chất lượng, giá trị, khả năng truy xuất nguồn gốc và sức
cạnh tranh cho sản phẩm.
2. Tăng cường hướng dẫn người nuôi trồng thủy sản áp dụng các giải pháp
kỹ thuật ứng phó với nắng nóng, hạn hán và biến động bất thường của thời tiết;
thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó với thiên tai, bão, lũ để ổn định
môi trường ao nuôi, nâng cao sức đề kháng cho thủy sản nuôi. Đặc biệt chú ý về
khẩu phần ăn, chế độ cho ăn cho phù hợp; thường xuyên quan sát diễn biến của
môi trường và thủy sản nuôi, nhất là vào sáng sớm và chiều tối để có biện pháp
xử lý kịp thời. Hướng dẫn người nuôi chủ động trong phòng chống dịch bệnh
thủy sản theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Khi phát hiện thủy sản nuôi
có dấu hiệu dịch bệnh, cần có biện pháp xử lý và báo ngay với cơ quan chức năng
theo quy định.
3. Một số lưu ý cụ thể
Xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn nhân lực và chủ động tổ chức triển khai các

biện pháp phòng, ứng phó hiệu quả với mưa, bão, lũ trong nuôi trồng thủy sản; tăng
cường truyền tải thông tin về dự báo thời tiết, cảnh báo, dự báo thiên tai đến
người nuôi để chủ động phòng, tránh giảm thiểu thiệt hại. Tổ chức rà soát, dự
kiến nhu cầu con giống thủy sản; hóa chất xử lý môi trường... phục vụ công tác
phục hồi sản xuất thủy sản sau mưa bão.
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn số 693/UBND-NN ngày 16 tháng
5 năm 2022 của UBND huyện Hữu Lũng về việc thực hiện Công điện của Thủ
tướng Chính phủ về chủ động ứng phó với mưa lũ khu vực Bắc bộ.
a) Trước khi có mưa bão:
- Chuẩn bị đầy đủ nguyên, nhiên, vật liệu, máy móc, trang thiết bị phục vụ
cho công tác phòng, tránh, khắc phục hậu quả của thiên tai (lưới, đăng chắn, dụng
cụ, cọc tre, cuốc xẻng, máy phát điện, mô tơ quạt nước, vôi, …); thu hoạch toàn
bộ hoặc thu tỉa thủy sản nuôi khi đạt kích cỡ thương phẩm; nạo vét mương, đặt
ống xả tràn, phát quang cành cây quanh bờ ao, hồ, đập; gia cố bờ ao, hồ, đập, các
công trình phụ trợ tại cơ sở… đảm bảo an toàn khi mưa, bão đến.
- Vệ sinh lồng bè thông thoáng; cần che chắn mặt lồng/bè bằng lưới có
kích thước mắt lưới phù hợp để hạn chế thủy sản nuôi thoát ra ngoài.
b) Biện pháp khắc phục sau mưa bão:
- Xả bớt nước trên tầng mặt để giảm bớt lượng nước mưa trong ao, hồ,
đập; tiến hành chạy máy quạt nước, sục khí nhằm hạn chế sự phân tầng nước đối
với những ao nuôi thâm canh có mật độ cao; kiểm tra, xử lý các yếu tố môi
trường nước ao, hồ, đập nơi đặt lồng bè nuôi, đảm bảo các yếu tố môi trường nằm
trong giới hạn cho phép.
- Bổ sung vitamin C hoặc chế phẩm sinh học vào thức ăn để tăng sức đề
kháng cho thủy sản nuôi; thường xuyên theo dõi sức khỏe của thủy sản nuôi để
có biện pháp xử lý kịp thời; 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 chuyên môn để tiêu độc, khử trùng và
xử lý môi trường nước.
UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị chuyên môn, UBND các xã, thị
trấn nghiêm túc thực hiện, trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc kịp thời
phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, số
ĐT: 02053.825.015) để chỉ đạo, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT (KT) UBND huyện;
- Lưu: VT.
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