
Kính gửi:UBND các huyện, Thành phố, Thị xã.

Căn cứ Công văn số 135/TTQT, ngày 10/8/2022 của Trung tâm quan trắc 
môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc về việc bản tin cảnh báo mùa mưa lũ 2022.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy 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 thấp nhiệt đới có khả năng ảnh 
hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Tổng lượng mưa tại khu vực đồng bằng Bắc 
bộ trong tháng 8 từ 300-400mm, tháng 9 từ 150-250 mm, tháng 10 từ 100-200 mm.

Để bảo vệ thuỷ sản và hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với hoạt động nuôi 
thủy sản; Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã 
chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và  UBND các xã, phường, thị trấn hướng dẫn và 
chỉ đạo các cơ sở sản xuất thủy sản thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đối với nuôi cá trong ao
- Thu hoạch thủy sản nuôi khi đạt kích cỡ thương phẩm.
- Kiểm tra và tu bổ bờ ao cho chắc chắn, bờ ao cần cao hơn mức nước cao 

nhất hàng năm khoảng 0,5 m; kiểm tra hệ thống xả tràn của ao nuôi. 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 khu vực ao nuôi để việc thoát 
nước được thuận lợi. Chuẩn bị máy bơm nước chống ngập, máy phát điện…

- Phát quang cây xung quanh bờ ao để hạn chế cành, lá cây rơi xuống ao làm 
ô nhiễm ao nuôi khi có mưa bão, đồng thời phòng khi gió lớn gây đổ cây vỡ bờ ao. 

- 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 kg/100 m3 nước để ổn định pH 
nước và làm giảm độ đục của nước ao. Điều chỉnh giảm lượng thức ăn, hạn chế 
cho ăn khi có mưa lớn để hạn chế ô nhiễm môi trường, tránh lãnh phí.

- Sau mưa bão: Thu gom rác, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch 
bệnh cho cá; xử lý môi trường nước bằng vôi, hóa chất BKC (Benzalkonium 
choloride 80%) hoặc Povidone Iodine hoặc Zeolite … để ổn định pH, tiêu độc, khử 
trùng và làm giảm độ đục của nước, đồng thời tăng sức đề kháng cho cá bằng 
Vitamin C và khoáng chất.
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2. Đối với hoạt động nuôi cá lồng trên sông
- Thực hiện nghiêm Công văn số 48/PCTT&TKCN-VP, ngày 16/6/2022 của 

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Về việc kiểm tra, đánh 
giá, hướng dẫn các chủ hộ nuôi cá lồng trên sông chủ động thực hiện các phương 
án phòng chống thiên tai (có gửi công văn kèm theo).

- Thực hiện các biện pháp phòng và trị bệnh trong mùa mưa lũ như bổ sung 
Vitamin C vào thức ăn cho cá để tăng cường sức đề kháng, thường xuyên vệ sinh 
lồng bè sạch sẽ, thông thoáng để thoát nước và treo túi vôi trước dòng chảy để 
phòng bệnh cho cá. Điều chỉnh giảm lượng thức ăn, hạn chế cho ăn khi có mưa lớn 
để hạn chế ô nhiễm môi trường, tránh lãng phí.

- Chuẩn bị các trang thiết bị phụ trợ như máy phát điện, máy sục khí, máy 
tạo oxy để hỗ trợ xử lý trong trường hợp môi trường nước thiếu oxy, nước bị đổi 
màu bất thường, chất lượng nước không đảm bảo cho nuôi trồng thủy sản. 

- Chuẩn bị thuyền máy, phao cứu sinh hỗ trợ khi cần thiết, người không 
được ở lại lồng bè nuôi khi có bão, mưa lũ lớn nhằm đảm bảo an toàn tính mạng 
con người. Có kế hoạch sơ tán dụng cụ thiết bị, vật tư, thức ăn… 

3. Các nội dung chung
- Nếu có thủy sản bị chết cần báo ngay cho cơ quan chuyên môn và xử lý 

theo hướng dẫn của cơ quan quản lý thú y địa phương để tiêu độc, khử trùng và xử 
lý môi trường nước.

- Khi có thiệt hại xảy ra, cần hướng dẫn người nuôi thống kê chính xác diện 
tích, mức độ thiệt hại để có cơ sở đề xuất hỗ trợ cho người dân theo quy định tại 
Nghị định 02/NĐ-CP, ngày 09/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị UBND các huyện, TP, TX quan tâm chỉ đạo, thực hiện và kịp thời 
báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua phòng Thủy sản, email: 
phongthuysan@haiduong.gov.vn) để phối hợp giải quyết và tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu VP, TS.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

  Lương Văn Cảnh
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