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THÔNG BÁO 

Kết quả quan trắc môi trường tại một số vùng nuôi trồng thủy sản lồng bè 

tập trung trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  

 

Căn cứ Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 28/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản 

tỉnh Tuyên Quang năm 2021; 

Chi cục Thủy sản thông báo kết quả quan trắc môi trường nước trong 

nuôi trồng thủy sản đợt 1 (tháng 03/2021) tại một số vùng nuôi cá đặc sản, cá 

có giá trị kinh tế cao trong lồng/bè trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau: 

1. Nội dung quan trắc môi trường đợt 1 (tháng 3/2021) 

Đợt 01 tháng 3 năm 2021, Chi cục Thủy sản đã phối hợp với Trung tâm 

Quang trắc môi trường và Bệnh thủy sản miền Bắc (thuộc Viện Nghiên cứu 

nuôi trồng thủy sản I) tiến hành thu 21 mẫu nước tại 07 điểm nuôi trồng thủy 

sản lồng bè tập trung: Xã Đà Vị, xã Sơn Phú, thị trấn Na Hang thuộc huyện Na 

Hang; xã Hùng Mỹ, xã Yên Nguyên thuộc huyện Chiêm Hóa; xã Thái Hòa 

thuộc huyện Hàm Yên; phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang. 

2. Kết quả quan trắc môi trường  

Căn cứ vào kết quả phân tích, chất lượng nước ở các khu vực lấy mẫu tại 

thời điểm lấy mẫu quan trắc đợt này đều nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép 

theo các quy chuẩn hiện hành và phù hợp cho nuôi trồng thủy sản.  

(Cụ thể kết quả phân tích tại Phiếu kết quả thử nghiệm gửi kèm theo) 

3. Khuyến cáo của Chi cục Thủy sản 

Trên cơ sở kết quả quan trắc môi trường đợt 01 năm 2021, Chi cục Thủy 

sản đề nghị:  

- Các phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế thành phố có các điểm 

quan trắc tuyên truyền, thông báo kết quả quan trắc đến các tổ chức, cá nhân 

nuôi trồng thủy sản thuộc địa bàn quản lý; phối hợp với Chi cục Thủy sản theo 

dõi, kiểm tra, giám sát khuyến cáo đến các tổ chức, cá nhân nhằm có biện pháp 

nâng cao chất lượng môi trường nước để đảm bảo an toàn cho thủy sản nuôi. 

- Hiện nay, thời tiết đang giao mùa, đề nghị các tổ chức, cá nhân nuôi 

trồng thủy sản cần chú ý một số vấn đề như sau: 
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+ Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết và mực nước tại khu vực đặt 

lồng nuôi để có phương án di chuyển lồng cho phù hợp đảm bảo cho cá sinh 

trưởng, phát triển bình thường. 

+ Kiểm tra và san thưa mật độ cá nuôi trong lồng, chạy sục khí bổ sung 

oxy cho cá nuôi khi thấy hiện tượng cá nổi đầu. 

+ Vệ sinh khu vực lồng nuôi, lưới thông thoáng để lưu thông dòng nước 

trong và ngoài lồng, tăng oxy hòa tan, cải thiện chất lượng nước. 

+ Treo túi vôi ở góc lồng nuôi, trước dòng chảy để phòng bệnh và tăng 

khả năng ổn định pH khu vực lồng nuôi. Mỗi lồng treo 1 - 2 túi vôi, mỗi túi chứa 

2 - 3kg vôi. 

+ Bổ sung vitamin C cho cá ăn hàng ngày với liều lượng 5 - 7g/kg thức 

ăn, cho ăn liên tục từ 5 - 10 ngày để tăng sức đề kháng cho cá. 

+ Đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện trên địa bàn có các tổ 

chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản thuộc vùng hạ lưu trên sông, thường xuyên 

cập nhật và thông báo kịp thời tình hình tích nước, xả nước hồ thủy điện đến 

các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản để có phương án nuôi trồng thủy sản 

an toàn. 

Chi cục Thuỷ sản trân trọng thông báo./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Sở Nông nghiệp và PTNT (Báo cáo); 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện:      Hàm 

Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang  

- Phòng Kinh tế thành phố 

- Lãnh đạo CCTS; 

- Lưu: VT, NT. 

 

 

 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Văn Hải 

 

(p/h thông 

báo); 
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