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THÔNG BÁO 

Về việc chủ động ứng phó mùa mưa bão  
năm 2022 trong nuôi trồng thủy sản 

 
 

Thực hiện Công văn số: 137/PKT, ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Phòng 

Kinh tế thị xã Đông Hòa, về việc chủ động ứng phó mùa mưa bão năm 2022 trong 
nuôi trồng thủy sản. 

Để chủ động ứng phó, nhằm giảm thiểu thiệt hại thấp nhất do mưa bão, lũ lụt 
gây ra trong mùa mưa bão năm 2022 trong nuôi trồng thủy sản. UBND phường 

Hòa Hiệp Trung thông báo cho các cơ sở và hộ nuôi trồng thủy sản cần thực hiện 
tốt các nội dung sau: 

1.Trước khi có mưa bão, lũ lụt xảy ra: 

Chuẩn bị đầy đủ các nguyên, nhiên, vật liệu, máy móc, trang thiết bị phục vụ 

cho công tác phòng, tránh, khắc phục hậu quả của thiên tai; 

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

Nạo vét mương rãnh, đặt ống xả tràn, phát quang cành canh quanh bờ ao, gia 

cố bờ ao, các công trình phụ trợ tại cơ sở… đảm bảo an toàn khi mưa bão đến; 

Bố trí neo đậu, kiểm tra, gia cố lại hệ thống dây neo, phao , lồng; vệ sinh lồng 

bè thông thoáng; khi cần thiết di chuyển lồng bè vào nơi kín gió, an toàn, có dòng 
chảy phù hợp. Trường hợp không di chuyển được lồng bè cần che chắn mặt lồng 

bằng lưới có kích thước mắc lưới phù hợp để hạn chế thủy sản nuôi thoát ra ngoài; 

Sơ tán lao động về nơi trú ẩn an toàn đảm bảo không có thiệt hại về người khi 

xảy ra thiên tai. 

2. Biện pháp khắc phục sau mưa bão, lũ lụt: 

Xả bớt nước tầng mặt để giảm bớt lượng nước mưa trong ao; tiến hành chạy 
máy quạt nước, sục khí nhằm hạn chế sự phân tầng nước đối với những ao nuôi 

thâm canh mật độ cao; 

Kiểm tra, xử lý các yếu tố môi trường nước ao, nơi đặt lồng bè nuôi, đảm bảo 

các yếu tố môi trường nằm giới hạn cho phép. Di chuyển lồng bè nuôi đến vùng 
nuôi có chất lượng nước đảm bảo an toàn (nếu cần thiết); 

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, hóa chất để tiêu độc, khử trùng và xử lý môi trường nước sau 
khi mưa, bão, lũ tan (nếu bị ô nhiễm); 
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Nếu có thủy sản chết cần xử lý theo hướng dẫn của Trạm Chăn nuôi Thú y để 
tiêu độc, khử trùng và xử lý môi trường nước. 

Nhận được thông báo này đề nghị các cơ sở và hộ nuôi trồng thủy sản trên 
địa bàn phường biết để thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:                                 TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  
- CT, các PCT UBND phường;                       KT.CHỦ TỊCH 

- Đài truyền thanh phường;                                           PHÓ CHỦ TỊCH 

- Lưu: VT,NLNN(Toán).                              
 

 
             

             

          Nguyễn Thanh Pháp 
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