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THÔNG BÁO  

Về biện pháp hạn chế thiệt hại thủy sản nuôi do 
 những bất lợi về thời tiết và môi trường gây ra 

    

Thực hiện Công văn số: 238/CCTS - NTTS, ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Chi 
cục thủy sản tỉnh Phú Yên, về việc quan trắc, cảnh báo môi trường các vùng nuôi trồng 

thủy sản của tỉnh đợt 13. 
Trong thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, dự 

báo thời tiết ở Phú Yên từ ngày 01-07/8/2022 ngày nắng nóng, có mưa rào và giông vào 

chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 27-34oC.  
Để giảm thiểu thiệt hại cho bà con nuôi trồng thủy sản. UBND phường Hòa Hiệp 

Trung khuyến cáo bà con nuôi trồng thủy sản cần thực hiện tốt những nội dung sau: 
1. Đối với các hộ nuôi tôm hùm lồng: 

 Tiếp tục che mát trên bề mặt lồng/bè bằng lưới lan tại các vùng nuôi tôm hùm vào 
ban ngày;  

 Theo dõi màu nước thay đổi bất thường tại nơi đặt lồng nuôi, đặc biệt khi thời tiết 
có mưa rào và dông để kịp thời có các giải pháp điều chỉnh phù hợp;  

 Chuẩn bị đủ oxy (bình oxy, máy sục khí,...) để phòng trường hợp tôm bị ngợp do 
thiếu oxy cục bộ;  

 Không di chuyển lồng/bè nuôi vào gần bờ và khu vực có thể ảnh hưởng bởi nước 
ngọt do mưa dông đổ ra từ cửa sông. Đồng thời, cần thực hiện các biện pháp tăng cường 
lưu thông nước qua lồng nuôi như: san thưa mật độ tôm nuôi, vệ sinh lưới lồng, dãn 

cách lồng nuôi, thu gom thức ăn thừa, rác thải để đúng nơi quy định. 
 2. Đối với các hộ nuôi tôm nước lợ: 

 Thường xuyên theo dõi thời tiết ở khu vực, thực hiện các biện pháp phòng bệnh 
cho tôm, đặc biệt là bệnh phân trắng và tác nhân gây còi ( EHP ) do thời tiết có mưa rào 

và giông vào chiều tối và đêm; 
Giám sát liên tục môi trường nước các ao nuôi các yếu tố nhiệt độ, pH, màu tảo,... 

đặc biệt là trước và sau khi có mưa dông.  
Xử lý nước cấp thật kỹ: Nước cấp cần được lọc qua túi lọc, bổ sung chế phẩm 

sinh học, sử dụng vôi CaCO3 ở ao lắng và tăng cường sục khí; 
 Khử trùng nước cấp bằng chlorin, thuốc tím hoặc các chất sát khuẩn khác được 

phép sử dụng trong nuôi trồng thủy sản trước khi cấp vào ao nuôi tôm nước lợ ở vùng 
có mật độ colifroms cao. 

Nhận được thông báo này đề nghị bà con nuôi trồng thủy sản lưu ý thực hiện tốt./. 
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