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Số: 1880/UBND-NN&PTNT
V/v tăng cường ứng phó mưa, bão

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Vĩnh Tường, ngày 04 tháng 8 năm 2020

trong nuôi trồng thủy sản năm 2020

Kính gửi:
- Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trạm Khuyến nông;
- Trung tâm VH-TT-TT;
- Trạm Chăn nuôi & Thú y;
- UBND các xã, thị trấn.
Tình hình thời tiết mùa hè năm nay tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp,
khó lường; nắng nóng kéo dài trên diện rộng, nhiệt độ phổ biến cao hơn trung
bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 0,5-1 độ C; trên khu vực biển Đông, dự
báo có khoảng 11-13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 5-6 cơn
bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, gây ảnh hưởng bất lợi cho sản xuất
nông nghiệp nói chung và nuôi trồng thủy sản nói riêng.
Để tăng cường ứng phó mưa, bão, ngập úng trong nuôi trồng thủy sản
năm 2020, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thời tiết gây ra đối với sản
xuất thủy sản; UBND huyện Vĩnh Tường yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan,
UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trạm Khuyến nông huyện
Phối hợp với Trạm Chăn nuôi & Thú y, UBND các xã, thị trấn tăng cường
kiểm tra, hướng dẫn các hộ nông dân thực hiện có hiệu quả các biện pháp
phòng, chống nắng, nóng, mưa bão trong nuôi trồng thủy sản năm 2020, nhất là
các vùng trũng, thấp có nguy cơ ngập úng cao trên địa bàn huyện.
Theo dõi, nắm bắt kết quả quan trắc môi trường trong nuôi trồng thủy sản
trên địa bàn huyện, kịp thời thông tin kết quả và cảnh báo sớm diễn biến môi
trường vùng nuôi trồng thủy sản tới các xã, thị trấn để tuyên truyền, hướng dẫn
người nuôi trồng thủy sản chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ thủy sản nuôi.
Nắm bắt kịp thời diễn biến bất thường của thời tiết đối với nuôi trồng thủy
sản để tham mưu, đề xuất với UBND huyện các giải pháp chỉ đạo hiệu quả.
2. Trạm Chăn nuôi & Thú y phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT,
UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác phòng,
chống nắng, nóng, mưa bão, dịch bệnh trên thủy sản nuôi; hướng dẫn các biện
pháp kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh nuôi trồng thủy sản, các biện
pháp xử lý khi thủy sản chết, xử lý môi trường ao nuôi sau mưa, bão để các hộ chủ
động thực hiện. Thông tin kịp thời kết quả giám sát dịch bệnh thủy sản tới người
sản xuất. Thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch thủy sản trên địa bàn huyện.
3. Trung tâm VH-TT-TT, Cổng Thông tin-GTĐT huyện phối hợp với
Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trạm Chăn nuôi & Thú y huyện tăng cường thời
lượng tuyên truyền về các biện pháp phòng chống nắng nóng, mưa bão, lũ và
bảo vệ thủy sản theo hướng dẫn của Phòng Nông nghiệp & PTNT.

4. UBND các xã, thị trấn
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, các hội nghị,
hội thảo… về tác hại của thời tiết nắng nóng và mưa bão đối với sản xuất chăn
nuôi thủy sản và các biện pháp phòng, chống (theo nội dung hướng dẫn của
Phòng Nông nghiệp & PTNT tại Văn bản số 03/NN&PTNT-CN ngày 13/6/2020
về việc hướng dẫn phòng, chống nắng, nóng vào bảo vệ thủy sản trong mùa mưa
bão năm 2020).
Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, bố trí nhân lực và chủ động tổ chức triển
khai có hiệu quả các biện pháp ứng phó với mưa, bão, ngập úng. Thông tin đầy
đủ về dự báo thời tiết, cảnh báo, dự báo thiên tai đến người dân để chủ động
phòng, tránh giảm thiểu thiệt hại theo thông báo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN
huyện và cơ quan chuyên môn.
Phân công cán bộ chuyên môn tăng cường kiểm tra, bám sát địa bàn, đặc
biệt là các vùng trũng, thấp có nguy cơ ngập úng cao, kịp thời chỉ đạo, tuyên
truyền, hướng dẫn cơ sở nuôi thủy sản các biện pháp phòng chống và khắc phục
thiệt hại do nắng nóng, mưa bão, ngập úng xảy ra để ổn định sản xuất, tập trung
vào một số nội dung sau:
- Liên tục cập nhật, theo dõi diễn biến thời tiết và tình hình xả nước trên các
hồ đập để thông báo đến người nuôi biết, chủ động bảo vệ thủy sản nuôi đảm bảo
an toàn.
- Thu hoạch thủy sản nuôi khi đạt kích cỡ thương phẩm trước khi mưa
bão xảy ra tại những khu vực xung yếu, hay ngập lụt.
- Thường xuyên kiểm tra lại bờ cống, ao nuôi, các bờ ao phải đắp cao hơn
mức nước cao nhất 0,5m trở lên. Đầm nện chắc chắn, tránh rò rỉ, tràn bờ. Chủ
động chắn giữ xung quanh ao hoặc những nơi xung yếu.
- Đặt ống xả tràn để thoát nước khi mưa lớn kéo dài và khi mực nước
trong ao quá lớn. Đăng cống phải dọn sạch, khơi thông giúp nước thoát nhanh,
không để đọng, tắc làm nước thoát không kịp dẫn đến ngập tràn hoặc vỡ bờ,
nhất là vùng kết hợp nuôi cá với cấy lúa.
- Chuẩn bị các điều kiện, vật tư để dùng trong trường hợp cần thiết khi mưa
bão kéo dài xảy ra như: Lưới, đăng chắn, cọc tre, bao cát, máy bơm tiêu úng,…
- Dùng vôi rải trên bờ và định kỳ xử lý nước 10-15 ngày/lần với liều
lượng 2-3 kg/100m3 nước sau khi trời mưa giúp ổn định môi trường, tránh cá bị
sốc hoặc nhiễm bệnh. Không thay nước hoặc lấy nước vào ao trong thời điểm
mưa bão, ngập úng xảy ra (trừ khi có nguồn nước ngầm hoặc nước đảm bảo
không ô nhiễm).
- Tăng cường chạy máy quạt nước, sục khí để khắc phục tình trạng thiếu
ôxy và ngộ độc khí độc (đặc biệt vào những ngày thời tiết thay đổi thất thường,
trời mưa kéo dài).
- Thường xuyên vệ sinh, dọn dẹp rác bẩn xung quanh ao, lồng sạch sẽ; treo túi
vôi (3-5 kg) ở khu vực cho ăn hoặc trước dòng chảy để phòng bệnh cho thủy sản nuôi.
- Sau khi mưa bão xảy ra, tiến hành thu gom thủy sản chết hoặc rác thải
đúng nơi quy định (nếu có). Tuyệt đối không vứt xác thủy sản chết, rác thải ra
môi trường gây ô nhiễm, phát sinh mầm bệnh.
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Tổ chức triển khai, hướng dẫn người dân thực hiện kê khai nuôi trồng
thủy sản ban đầu về diện tích, đối tượng nuôi, số lượng… theo mẫu số 6 phụ lục
I Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế,
chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại
do thiên tai, dịch bệnh (viết tắt Nghị định 02/2017/NĐ-CP). Cấp xã lưu làm cơ
sở phục vụ công tác đánh giá, đề xuất hỗ trợ khi có thiệt hại do thiên tai gây ra.
Việc thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra thực hiện theo quy định tại
Nghị định 02/2017/NĐ-CP, hướng dẫn số 21/HD-BCHPCTT&TKCN ngày
12/5/2020 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh về hướng dẫn quy trình kiểm tra
hiện trường, thống kê, đánh giá thiệt hại sau thiên tai; đề xuất nhu cầu, tổng hợp
nguồn lực và triển khai khắc phục hậu quả thiên tai.
UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị
trấn tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Sở NN&PTNT;
- Chi cục Thủy sản;
- CT, PCT UBND huyện phụ trách;
- Cổng TT-GTĐT huyện;
- Lưu VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường

Nguyễn Bình Khiêm
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