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Kính gửi: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Trong thời gian qua, các địa phương và tổ chức, cá nhân hoạt động khai 

thác, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện đã có nhiều cố gắng trong phòng 

chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại diễn ra. Tuy nhiên, trong nuôi trồng thủy sản 

vẫn còn thiệt hại do thiên tai; trong khai thác thủy sản vẫn còn xảy ra tai nạn do 

thiên tai gây ra, cụ thể năm 2021, đã xảy ra 3 vụ tai nạn làm 3 tàu hư hỏng, 

nhiều ao nuôi, đầm nuôi, lồng nuôi bị mất trắng, gây nhiều thiệt hại cho người 

dân. Ngoài các nguyên nhân khách quan như thời tiết cực đoan, còn có các 

nguyên nhân chủ quan như: Chủ tàu/thuyền trưởng vận hành tàu cá khai thác 

trong điều kiện sóng, gió nguy hiểm bất thường, xảy ra các nguy cơ mất an toàn 

khi tránh trú bão, tàu cá khi vào khu neo đậu tự nhiên tránh trú bão còn xem nhẹ 

công tác phòng cháy, chữa cháy, thắp hương trên tàu cá; trong nuôi trồng thủy 

sản còn một số hộ nuôi chưa có phương pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ao, 

đầm, lồng bè nuôi.  

Để tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người, tàu cá 

hoạt động trên biển và nuôi trồng thủy sản, đồng thời chủ động phòng chống 

thiên tai, góp phần giảm nhẹ đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra với người dân, 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường chỉ 

đạo, hướng dẫn phòng chống thiên tai trong lĩnh vực thủy sản, nội dung như sau: 

1. Đối với Khai thác thủy sản:  

- Tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến 

các quy định về phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn cho 

người và tàu cá để cho chủ tàu/thuyền trưởng hiểu rõ lợi ích, tầm quan trọng và 

trách nhiệm đối với việc trang bị đầy đủ các thiết bị khi hoạt động trên biển. 

 - Tổ chức cho chủ tàu/thuyền trưởng cam kết khi có bão, ATNĐ phải đưa 

tàu tìm nơi tránh trú an toàn và thông tin về cho gia đình, chính quyền địa 

phương để báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp và cơ quan 

quản lý tàu cá để nắm bắt kịp thời số lượng tàu cá đã về nơi tránh trú/tàu cá đang 

khai thác trên biển. Yêu cầu chủ tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên trang bị thiết 

bị giám sát hành trình theo quy định và đảm bảo thiết bị hoạt động liên tục 24/24 

giờ từ khi tàu rời cảng đến khi tàu cập cảng.  

- Rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn, có phương án cho tàu cá neo đậu, 

tránh trú tại các khu neo đậu tránh trú bão tự nhiên (các cửa sông, vùng sông, 

vùng biển kín, vùng bãi ngang), hướng dẫn chủ tàu/thuyền trưởng neo đậu thành 

cụm, nhưng mỗi cụm không quá 3 tàu/cụm (khoảng cách mỗi cụm tối thiểu bằng 

chiều dài lớn nhất 01 thân tàu), có đệm tránh va, thả neo, dù neo, buộc, chằng 



chéo kiên cố tránh va đập, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của ngư 

dân.  

- Tuyệt đối không để người ở lại trên tàu cá khi bão đổ bộ vào bờ; yêu cầu 

các chủ tàu cá neo đậu trong cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão phải tuân thủ 

quy định phòng, chống cháy nổ; ngắt các nguồn điện trên tàu tránh hiện tượng 

chập, cháy; tuyệt đối không cho nấu ăn, thắp hương trên tàu cá khi đang neo đậu 

trong cảng cá, khu tránh trú bão.  

2. Đối với Nuôi trồng thủy sản:  

a. Đối với nuôi lồng trên biển, cửa sông:  

-  Hướng dẫn người dân kiểm tra, gia cố lại hệ thống dây neo, phao và chủ 

động di chuyển hệ thống lồng nuôi về địa điểm an toàn, có điều kiện môi trường 

thuận lợi (dòng chảy nhẹ…); đối với trường hợp lồng bè không thể di chuyển 

được cần có giải pháp làm giảm tốc độ của dòng chảy,che chắn lồng bè bằng 

lưới có kích thước mắt lưới phù hợp để tránh thủy sản nuôi thoát ra ngoài. 

 - Chuẩn bị thuyền máy, phao cứu sinh khi cần thiết; bố trí nơi neo đậu 

lồng bè đảm bảo tuân thủ theo quy định của địa phương về phòng, chống thiên 

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

người khi xảy ra thiên tai.  

b. Đối với nuôi trong ao, đầm, hồ khu vực ven sông:  

- Kiểm tra và tu bổ lại bờ ao chắc chắn đảm bảo giữ được nước. Phát 

quang cành, cây xung quanh ao và tạo đường cho thoát nước mưa. Chuẩn bị đầy 

đủ các trang thiết bị, cơ sở vật chất, hóa chất, nguyên nhiên vật liệu (lưới, đăng 

chắn, cọc tre, cuốc xẻng, máy phát điện, mô tơ quạt nước…) để chủ động triển 

khai các biện pháp khắc phục khi có tình huống xấu xảy ra. 

- Đặt lưới xung quanh bờ ao (độ cao 40-50cm, nghim sâu 20-30cm dưới 

mặt đất) nhằm hạn chế đối tượng nuôi thoát ra ngoài. Thường xuyên rải vôi 

(CaO, CaCO3) xung quanh bờ ao. Sau mỗi đợt mưa, lũ cần chủ động bón vôi để 

ổn định môi trường ao nuôi (1-3kg vôi/100m2 ). Sơ tán người lao động về nơi 

trú ẩn an toàn, đảm bảo không có thiệt hại về người khi xảy ra thiên tai.  

c.  Đối với nuôi ngao bãi triều ven biển:  

Khẩn trương thu hoạch ngao đã đạt kích cỡ thương phẩm; gia cố chắc 

chắn lưới, đăng chắn để tránh ngao thất thoát;  gia cố các chòi canh, đảm bảo an 

toàn cho người lao động ở trên chòi; tuân thủ nghiêm yêu cầu về bờ (vào trong 

đất liền) khi có lệnh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN địa phương.  

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn thông tin về UBND huyện qua phòng NN&PTNT huyện 

để phối hợp xử lý kịp thời./. 
Nơi nhận:  

- Như trên; 

 - Lưu: VT, NN. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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