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Kính gửi: 

 

 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

 

 

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết 

từ tháng 12/2022 và đầu năm 2023, hiện tượng rét đậm, rét hại sẽ xảy ra tại các 

tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ, có thể gây ảnh hưởng bất lợi cho sinh trưởng và 

phát triển của thủy sản nuôi. Thực hiện Công văn số 2139/TCTS-NTTS ngày 

05/12/2021 của Tổng cục Thủy sản về việc tăng cường chỉ đạo phòng chống rét 

trong nuôi trồng thủy sản, để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời 

tiết, đảm bảo an toàn cho sản xuất, giảm thiểu thiệt hại cho nuôi trồng thủy sản; 

đồng thời đảm bảo tốt công tác chuẩn bị các điều kiện cho vụ nuôi năm 2023. Sở 

Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ 

đạo các phòng chức năng liên quan thực hiện kế hoạch sản xuất và chủ động 

triển khai một số nhiệm vụ phòng chống rét cho thủy sản nuôi như sau: 

 1-Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng chống rét cho thủy sản 

nuôitại các xã, phường, thị trấn; phân công trách nhiệm cho các cán bộ, lãnh đạo 

trong công tác chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch, phương án phòng 

chống rét cho thủy sản nuôi. 

 - Trong thời gian giá rét, tuyệt đối không kéo lưới kiểm tra thủy sản nuôi, 

không thu hoạch theo cách đánh tỉa thả bù để tránh bị sây sát cho thủy sản nuôi 

nhằm hạn chế các bệnh đốm đỏ, lở loét do nấm, trùng quả dưa và ký sinh trùng; 

 - Đối với các đối tượng thủy sản nuôi đạt kích cỡ thương phẩm gần đến kỳ 

thu hoạch nhưng không có điều kiện thực hiện các biện pháp phòng chống rét, 

nhất là các đối tượng chịu rét kém như cá rô phi, cá chim trắng… chỉ đạo, tổ 

chức thu hoạch sớm và triệt để, không để xảy ra hiện tượng cá chết do rét; 
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 - Đối với diện tích thủy sản đang nuôi (thủy sản chưa đạt kích cỡ thương 

phẩm, đàn cá bố mẹ, cá giống) cần khuyến cáo người nuôi áp dụng các biện 

pháp chống rét cho cá:  

 + Duy trì mực nước ao nuôi đảm bảo độ sâu 1,5 - 2,0m; 

 + Thả sọt đan bằng tre nứa, bên trong sọt có các búi rơm tạo giá thể để thủy 

sản trú ẩn tránh rét, sọt được đặt ở góc phía Bắc ao nuôi; 

 + Làm khung và che phủ bề mặt ao nuôi bằng nilong sáng màu hoặc thả 

bèo tây trên mặt ao từ 1/2-2/3 diện tích mặt ao nuôi về phía Bắc để chắn gió, 

cách nhiệt không khí, tăng khả năng giữ nhiệt cho nước ao nuôi và khi có ánh 

sáng sẽ tăng khả năng hấp thu năng lượng mặt trời bổ sung nhiệt cho ao nuôi; 

 + Di chuyển lồng bè đến nơi ít gió hoặc thả sâu lồng nuôi 1,8-2,0m, để ổn 

định nhiệt độ môi trường; 

 + Cho thủy sản ăn đầy đủ, sử dụng các loại thức ăn có chất lượng cao, khẩu 

phần ăn phù hợp, bổ sung vitamin C để tăng sức đề kháng; ngừng cho ăn khi 

nhiệt độ nước ao nuôi xuống dưới 150C; vào thời điểm nắng ấm, trong ngày có 

thể cho ăn bằng thức ăn tinh, thức ăn chế biến, thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh; 

 + Định kỳ dùng vôi, liều lượng 2-3kg/100m2 (01 lần/tháng) bón xuống ao nuôi; 

 +Khuyến cáo người nuôi thường xuyên theo dõi diễn biến điều kiện tự 

nhiên, tình trạng sức khỏe thủy sản nuôi và các yếu tố môi trường nhằm phát 

hiện kịp thời các hiện tượng bất thường để có biện pháp xử lý phù hợp. 

2- Thường xuyên cập nhật, diễn biến không khí lạnh qua các phương tiện 

thông tin đại chúng; phổ biến, hướng dẫn biện pháp chống rét cho cơ sở sản xuất, 

lưu giữ giống thủy sản, nuôi thương phẩm để tránh bị thiệt hại, đảm bảo cung cấp 

đủ thực phẩm cho thị trường, nhất là tết nguyên đán. 

3- Chủ động thực hiện và phối hợp với cơ quan chức năng, chuyên môn 

thường xuyên quan trắc, cảnh báo môi trường vùng nuôi và phòng chống dịch bệnh 

cho thủy sản nuôi; tuân thủ các khuyến cáo tại các bản tin thông báo kết quả quan 

trắc môi trường của Viện Nghiên cứu NTTS I và các hướng dẫn kỹ thuật kèm theo. 

4- Rà soát nhu cầu con giống, khả năng sản xuất giống tại chỗ, xây dựng kế 

hoạch và các biện pháp chuẩn bị đủ con giống đáp ứng nhu cầu nuôi trong năm 

2023, nhất là các tháng đầu năm. 
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5- Trong trường hợp rét đậm, rét hại kéo dài, gây thiệt hại lớn UBND 

huyện phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập đoàn khảo sát, đánh giá, 

thống kê để báo cáo UBND tỉnh xem xét, có phương án hỗ trợ thiệt hại cho 

người nuôi theo nội dung Nghị định 02/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Thủ tướng 

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. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên 

quan thường xuyên cập nhật tình hình, thông báo kịp thời về Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn qua Phòng Thủy sản; địa chỉ: số 1 đường Nguyễn Lương 

Bằng, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; ĐT: 3.616566 

để cùng phối hợp chỉ đạo và xử lý./. 

 
Nơi nhận: 
- Tổng cục Thủy sản (để B/c); 

- Ban GĐ Sở NN và PTNT; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, TS. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Trung Cần 
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