uc' BAN NHAN DAN
HUYN KIM SON

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT
Dc 1p Tir do Hinh phüc

Sj:,f7LJKH-UBND

Kim San, ngày 24-tháng 11 näm 2020

-

-

KE HOACH
San xut nuôi trng thug san nám 2021
Phn thfr nhãt
KET QUA SAN XUAT THUY SAN NAM 2020
I. Cong tác lãnh do, chi do
Ngày 27/11/2019, UBND huyn ban hành K hoach s 208/KH-UBND v
vic san xut nuôi trng thüy san näm 2020.
UBND huyn dä ban hành các Van bàn:
Kê hoach so 224/KH-UBND ngày 24/12/20 19 ye vic phông, chông djch
bnh gia süc, giacâm và djch bnh thüy san narn 2020 trén dja bàn huyn Kim
San; Cong van so 21/UBNID ngày 06/01/2020 ye vic cü can b tham gia Doàn
kiêm tra lixu dng lien ngành kiêm tra, kiêm soát vn chuyên giông thUy san km
thông trên dja bàn huyn; Van bàn so 493/UBND-NN&PTNT ngày 31/03/2020
ye vic tang cthng quãn 1 thüc an thüy san, san phâm xr l môi tnrông nuôi
trông thüy san; Van bàn so 743/UBND-NN&PTNT ngày 08/5/2020 ye vic tang
cu&ng các bin pháp phông, chông djch bnh thüy san; Van bàn so 133 1/UBNDNN&PTNT ngày 04/8/2020 ye vic chü dng lrng phó mua, bào trong nuôi trông
thñysàn.
Quyêt dnh so 476/QD-UBND ngày 05/02/2020 ye vic thành 1p Doàn
kiêm tra 1uu dng lien ngành kiêm tra, kiêm soát 4n chuyên giông thüy san luu
thông trén dja bàn huyn; Quyêt djnh so 1714/QD-UBND ngày 08/05/2020 ye
vic cap hóa chat TC0lphèng chông bnh dôm tràng trên tom tai 3 xä Kim Dông,
Kim Trung và Kim Hâi.
II. Kt qua san xuât thüy san nãm 2020
1. Cong tác cãi to ao dm, thiic hin llch thôi vii nuôi thã
Tr ngày 09/12/20 19 dn ngày 17/01/2020 các dan vj t.p trung ma cng,
rñt nuac trit d toàn b h thng ao d.m, kênh muang toàn vüng nuôi. Tin
hânh tu si~a, v sinh, câi tao ao dm; dung vôi bt dé khir trüng, diet tap, sau do
phoi dày ao cho thoát khI dec, tao d tcii xp cho day ao.
Tr ngày 18/01/2020 dn ngày 06/02/2020 tiên hành m& cong dê nuOc ra
vào theo thüy triu thau rua toàn bô h thong kênh muang và ao dm cho toàn
vüng. Tir ngày 07/2/2020 toàn vüng k& thiic vic thau rüa ao dm, b.t du 1y
nithc vào khu nuôi trng thug san.
Tr ngày 05/3/2020 den ngày 14/03/2020 tiên hành xir 1 niróc, gay mu,
cy vi sinh; kim tra, diêu chinh các chi so môi truO'ng và bô sung khoáng cho b
uang, ao uang. Ti'r ngày 15/3/2020 diu chinh chat luçing nuOc, gay mu, cay vi
sinh; kim tra, diu chinh các chi s môi truang ao
-
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Các dorn vj tin hành uong ging tü ngày 15/3/2020, bt du thà nuôi
thuorng phâm tü ngày 01/4/2020. NhIn chung các h dan thrc hin nghiêm tüc
ljch thii vi theo Ké hoch san xut thug san närn 2020 cüa UBND huyn.
2. Cong tác quail i môi tru'ô'ng
Trong nàm 2020 Phông Nông nghip & PTNT, Trung tam Dch vii nông
nghip huyn phôi hçp vâi Chi ciic Chän nuôi thu y và Tram Thus' san Kim Son
Yen Khánh tiên hành lay h(m 4.000 mu nuâc kiêm tra các chi tiêu môi truông,
tan dêu nm trong phm vi
môi trithng nhu NT-i3, NO2, pH, oxy
các chi
cho phép.
Ly 60 mu torn xét nghim. Kt qua 45 mu duong tInh vOi bnh dm
trng, 02 mu duong tInh vOi bnh hoi tiir gan tiiy.
Ly 01 mu ngao giông xét nghim beth Perkinsus. Két qua mu ngao am
tInh viii bnh Perkinsus.
th trân gm: TT BInh Minh, Cn
Cp 3.000 lit hoá cht TC-01 cho 05
Thoi, Kim DOng, Kim Trung, Kim Hài dê thrc hin khir trüng tiêu dc môi
trueing, phóng chông djch bnh.
3. Cong tac quan ly glong, san xuat giong
Thirc hin Quyêt djnh s 476/QD-UBND ngày 05/02/2020 cüa UBND
huyn Kim Son v vic thành l.p Doàn kiêm tra lien ngành kiêm tra, kim soát
vtn chuyn ging thug san luu thông trên dja bàn huyn, doàn dà kim tra, kim
soát dugc 51 xe trong do: 48 xe có gi.y chirng nhn kim djch cUa co quan Thu
y, 02 xe ye truóc ngày 01/4/2020 Doàn dà phôi hqp vOi UBND các xâ yen bin
yêu cu chü 02 xe trên ra khOi dja bàn vi chua den thii dim thà giông; 01 xe
không có gi.y chi:mg nh.n kim djch, bàn giao cho Di QLTT sO 6 xü l vi phm
hành chInh theo quy djnh cüa pháp 1u.t.
Uy ban nhân dan huyn phôi hqp vi Chi cTc Quãn 1 chat hrcmg nông lam
thüy san, Chi ciic Thüy san thành 1p doàn kim tra dlnh kS' các cor si kinh doanh
ging thüy san trên dja bàn; kim tra, hixàng dn các co sO hoàn thin vic cp
giAy chung nh.n co sO dñ diêu kin uong duöng ging thüy san.
3.1. DEii vó'i giông Torn
yang nuôi là 181 triu con, trong
- Näm 2020, tng s tom giông dua
do: Tom sñ 79 triu con, Tom the 102 triu con, mt d tha ging tOrn sü trong
vüng chü yu tü 5 - 7 con/rn, m.t d thã ging torn the trong v1ng chü yu tr 60
- 100 con/rn2; ngun ging torn sü nhp v chü yu ti'r tinh Ngh An, Khánh Hoà,
Ba Rja- Vüng Tàu và TP Dà Nng; Tom the chân trng nhp v chü yu tir tinh
Quàng Binh, BInh Djnh... Tom ging nhp v co bàn dam báo ch.t lucmg.
3.2. Di vó'i gi6ng Cua xanh
- Tng si ging Cua xanh dua vào nuôi thà toàn vng dat 8,9 triu con,
trong do: San xu.t tai ch là 3,3 triu con, nhp ttr tinh ngoài 5,6 triu con.
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- Di vi ging Cua nhp tr ben ngoài: Giông Cua nhp tü tinh ngoài vào
vüng nuôi phn hn chua duçic kim soát do các ci si dch vi Cua ging nhö lé,
vn chuyn phãn tan.
3.3. Dái vói ging Ngao, Hàu
Tng s ging Ngao, Hàu san xu.t tai da phuo'ng dat 42,5 t con trong do
Ngao 30 t' con, Hàu dat 12,5 t' con.
Näm 2020 mt s cc sâ dâ tin hanh uong nuôi ngao cam ci 100 - 500 van
con/kg len ngao thm cä 2 - 5 van con/kg d phic vii cho nhu c.0 uong ngao cüc
tai dja phinng dã dat kt qua t&; ti l sang dat ti's 55% - 65%, vOi mt d irnng
nuôi tr 300 - 500 triu con/ha.
Trong nhiing näm trà lai day vic san xut hàu ging dem li hiu qua kinh
cao cho ngi.rOi san xut ging trên dja bàn. Chi phi san xut ging hàu ging
chü yu trong khâu xây dirng ca bàn (nhà cho dé, be' u'ong nuói á'u trimg, chi phi
din san xuá't), cong lao dng; chi phi hàu bt mc, thirc an, hóa chit rt thp; du
ra san phtm tSt. Hin tai toàn ving cO 294 cci sr vOi din tich 335,044 ha san
xut ngao, hàu ging, trong do: Khu vrc trong dê BInh Minh 2 có 183 co s& vài
din tIch 157,062 ha; khu vtrc ngoài dê BInh Minh 2 có 111 cci sâ vâi din tIch
177,982 ha.
Các trai san xut ging tp trung chü yu trên dja bàn xã Kim Trung, Kim
Dông và vüng bâi bi khu virc tü dé BInh Minh 2 dn dê BInh Minh 3.
3.4. Dôi vói giiing cá nithc ng9t
- Hin nay trên dja bàn huyn chira có ca si san xut ging Ca nuâc ng9t,
ngun ging chü yu nh.p tir Trung tam ging thUy s1n Ninh BInh và các huyn,
các tinh lan can.
- Các h kinh doanh djch vi ging chü yu nhp cá bt v uang len cá
ging cung cp cho các h nuôi thtrcing phm. Các h kinh doanh djch v ging
nrn9c ng9t mang tInh cht nông h nén vic quàn 1 gp nhiu khó khàn.
4. Cong tác tp huân k5 thut, xây dtrng mô hInh
COng tác tp hun k thut cho nhãn dan vüng NTTS dirqc quan tam thirc
hin; UBND huyn dã chi dao PhOng Nông nghip & PTNT chü trI, phi hqp vth
các don vj t chirc 15 lcp tp hun cho hon 900 li.rçit ngtr?Lri tham gia. Ni dung
tap hun phong phü gm: k thut nuôi và phOng tr bnh cho mt s dôi tuqng
nuOi chinh, cãnh báo môi tnr?rng, an toàn v sinh thrc phâm.
Näm 2020 S Nông nghip và PTNT, các don vj trrc thuc và UBND
huyn Kim Scm thirc hién 08 mô hInh, di.,r an phát trin thus' san trên dja bàn
huyn, trong dO: Chi c%Ic thüy san thirc hin 05 Dr an, mô hinh (Dt an h3 ti-cr san
xuát gie'ng Hàu Thai BInh Durnig tgi xd Kim Trung và Kim Hái, mó hInh nuôi
ghép cá Nâu trong ao nuôi torn si tii xã Kim Trung ,mO hInh nuOi cua biên
thu'cng phdm tgi xä Kim Dóng, rnO hInh nuOi cá de'i thwcrng phârn th dyng che'
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phdm sinh hQc tai xâ Van Hái và Tan Thành, dr an nuói torn zng dyng cOng
ngh cao tgi thj trán BInh Minh); Chi ciic Quàn l chat hxçing nông lam thüy san
báo an toàn thy-c
thirc hin 01 mô hInh (MO hInh nuOi tOrn the chán träng
phám tçti xd Kim Hat); UBND huyn Kim San thirc hin 02 dir an (Dy- an san
xuá't Hàu ging, dy- an nuói cá chêm thito'ngphdm tgi xä Kim Hái,)
5. Din tIch, san ltrqng
5.1. Diên tich:
Tng din tIch nuôi trng thüy san là: 4.3 70,7 ha. Trong do, din tIch nuôi
trng thüy san ntthc mn, lçi là: 3.349,4 ha, din tIch nuôi thüy san nuc ngçt là
1.021,3 ha.
5.1.1. T4ng din tIch nuôi trEng thüy san nwó'c man, 4t:3.349,4 ha, trong
do:
- Vüng tü dé BInh Minh 1 dn dé BInh Minh 2, din tIch: 1.180,9 ha, gm:
Kim Bong: 43 1,1 ha, Kim Trung: 277 ha, Dan vj 279: 43,76 ha, Kim Hâi: 283,6
ha và khu virc nhn bàn giao tü dan vj 1080 là: 145,44 ha.
- Vüng ti'r dê BInh Minh 2 dn dê BInh Minh 3,din tIch: 756,14 ha.
- Vüng ngoài dê BM3 dn CnNi: Tng din tIch 1.412,36 ha, gm:
* Din tIch các thi tirçrng nuôi thã:
+ Din tIch nuôi thã vi 1 là: 2.115 ha trong do: Din tich nuôi tOrn sü quãng
canh cài tin là: 1.73 5 ha; Din tIch nuôi torn the chân ti4ng cOng nghip và ban cong
nghip là: 130 ha; Din tIch san xut ging Ngao, Hàu là 335,044 ha.
+ Din tIch nuôi thã vi 2 là: 2.115 ha trong do: Din tIch nuOi cua xanh là
1.7355 ha; Din tIch nuôi torn the chân trngcOng nghip và Ban cong nghip
là: 130ha; Din tIch san XUtt ging Ngao, Hàu là 335,044 ha.
5.1.2. D4n tIc/i nuôi trng I/thy san nu'óc ngQ! là:1 .021,3 ha, trong do:
Din tIch ao h nuOi trng thüy san là: 872,03 ha, din tIch nuôi trng thüy san
chuyn t trông ha kern hiu qua là: 149,27 ha).
5.2. San lu'çrng: Tong san hrçrng nuôi trng thüy san uâc dat: 28.000 tin.
Trong do: San luqng nuOi trng thus' san man, ig là: 25.255,9 tn (Ngao
17.209,5 tin, tOm st 372,3 tin, tOrn ráo 188,7 tan, cua xanh 392,7 tá'n, tOrn the
chán trng 820,8 tá'n, rong cáu 557,9 tá'n, thu san khác 180 tdn, khai thác
4.536,5 ta'n); san li.rçmg thüy san nithc ngçt là: 3.74 1,6 thn (trong do: cá truyn
thing tram, trOi, me, chép: 3.457,8 tán, nuOi khác. 116.1 tan, thzy san nwác
ngçn' khai thac: 167.7 tdn); San h.rçing ging: Ngao 30 t' con, Hàu 12,5 t con.
III. Mçt so kho khan, ton ti, hn che
- Do ánh huâng caa bin d& khI htu nén thôi tiêt din bin phirc tap, khc
trinh sinh trithng và phát trin
nghit và thay di dt ngt nên ãnh huâng nhi&u dn
nuôi.
cüa thüy
- Cong tác quãn l san xuât và dch vi1 giông cOn nhiêu hin chê; các ca s&
djch vij ging thug san cOn nhO lé, sir g.n kt, trách nhim vài nguii nuôi cOn
dam
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chisa cao, vn con mt s lô ging thüy san chua kim soát duqc ch.t 1ucng
truâc khi nh.p vào yang nuôi
- Cong tác quán 1 môi tru?ing, chäm soc ao nuôi cüa ng.thi nuôi d co
nhiêu chuyên biên nhrng chua thithng xuyên, chua dam bão quy trInh k5 thut.
- Cong tác kiêm djch, kim tra cânh báo djch bnh cOn hn ch chi.ra dáp
1mg yêu câu cüa vüng nuôi. Các h nuôi cOn nhiu h chua quan tam dn ngun
géic con nuôi và yeu câu kim djch, cia t?o diêu kin cho mt so cá nhân cung cp
con ging vi phm quy djnh.
- Nguôn giông nuôi thà vn phi thuc vào nguôn ging ngoi tinh. Näm
2020 các Ca si trên cija bàn không san xuât giông torn sü, torn the ma chi san xut
ging cua va ging ngao, hu. S lixçing san xut ti dja phucing chiia dáp 1mg dü
nhu cu nuôi tha cüa vOng.
- Vic d.0 tu Co sâ 4t chat phiic vi NTTS cüa mt so ngi.thi dan cOn xem
nhç, ao nuôi cOn bj rô ri, không giui duçc rnrâc, ãnh hithng dn cong tác quãn 1
ao nuôi, môi tnrng ao nuôi phii thuc vào môi trung ben ngoài, gay khó khan
trong cong tác diêu tiêt nuâc chung cüa h thông. H thông cong trInh ao nuôi
phn ln chua dam bão yêu câu k5 thut (da so h nuOi dêu vn hành theo hInh thic
san xut Cu: lá'y ntthc trrc ti4r tit kénh mwong chung vào ao nuOi, khOng có ao king,
ao xü l nithc trithc khi ca'p nu'óc vào ao nuOi), môi tnxng bj 0 nhim, khã näng
kim soát, ngn chn mâm bnh lay lan qua nguOn nithc là rat h?n ch&
- Din tich nuOi trông thüy san nuOc ngt cOn nhO lé, không tp trung dn dn
khó khn trong vic quy hoich ving nuOi.
- Các khu nuôi trông thüy san nuâc ng9t tp trung & các xä chua duçic dAu tu
xay drng h thng kênh cp, tiêu nuóc, vn dang sIr ding h thng kênh nu&c chung
v&i khu vrc trng lüa; chua có h thng du&ng giao thông, h thng din phic vi cho
vic phát triên nuOi theo hInh th'Crc nuôi chuyên earth.
- Vic chuyn dôi din tIch ilia kern hiu qua sang nuôi trông thUy san cOn
chm, mt s xä cia chuyn di khi quy hoach chua duqc phê duyt.
- Cong tác quãn l, vic báo cáo tInh hInh nuôi trông thüy san, nht là dôi
v&i vüng chuyn dOi dat lña kern hiu qua cOn nhiêu bat cap, han chê.
Phn thfr hal
KE HO3CH SAN XUAT THU'' SAN NAM 2021
I. Miic tiêu chung
- Huy dng, thu hat các ngun ligrc dâu tu day manh phát trin NTTS theo
hu&ng san xuât hang hoá, nang sut, chat hrgng, hiu qua và bn vüng, nãng cao thu
nhp cho nguôi san xu.t; tang cu&ng cong tác quán l nhrn khai thác hçp l tài
nguyen vling yen biên, báo v môi tnthng sinh thai khu dr trt sinh quyên dt ngp
ni.rOc yen biên; kêt hqp chat chê phát trin kinh t vâi dam bão an ninh trt tçr ng
yen bin.
- Thirc hin tot Nghj quyêt so 05-NQ/TU ngày 24/10/2017 cIra Tinh Uy v
phát triên kinh tê nông nghip theo hi.r&ng san xut hang hoá, 1mg diing cOng ngh
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cao, hInh thüc san xu.t tiên tin, bn vüng giai don 2016 — 2020, djnh hi.thng dn
näm 2030; Nghj quyêt s 02-NQ/HIJ ngày 11/8/2016 cüa Ban Ch.p hành Dãng b
huyn Kim Scm v tái ca cu ngãnh nông nghip theo hung nang cao giá trj gia
tang và phát triên ben vUng; Phát buy icr1 the yang, ttp trung khai thác có hiu qua
vüng kinh tê biên, nâng cao giá trj gia thng vUng nuôi trng thüy san nuOc ngçt.
Quán l và thrc hin nghiêm tue vic chuyn di dt lüa kern hiu qua sang trng
hang 11am g.n vói nuôi trông thüy san theo quy hoch.
- Trin khai thirc hin t& thóa thun hcrp tác cung mg ging Hàu cho tinh
Quãng Ninh.
II. Mijc tieu, ke hoich cii the
A
1. Ve diçn tich:Tong din tich nuoi trong thuy san la: 4.370,7 ha. Trong
do, din tIch nuôi trng thüy san nuóc mn, ig là: 3.349,4 ha, din tIch nuôi thüy
sánnilócngQtlà 1.021,3 ha.
1.1. TEing d4n tic/i nuôi trng thüy san nwô'c man, 4i: 3.349,4 ha, trong
do:
- Vüng tr dê BInh Minh 1 dn dê BInh Minh 2, din tIch: 1.180,9 ha, gm:
Kim Dông: 43 1,1 ha, Kim Trung: 277 ha, DoTi vj, 279: 43,76 ha, Kim Hài: 283,6
ha và khu virc nhn bàn giao tiir dan vj 1080 là: 145,44 ha.
- Vüng tr dê BInh Minh 2 dn dê BInh Minh 3, din tIch: 756,14 ha.
- Vüng ngoài dê BM3 dn Cn Ni: Tng din tich 1.412,36 ha, gm:
- Din tIch các dôi tugng nuôi thà:
+ Din tIch nuôi thà vii 1 là: 2.115 ha trong do: Din tIch nuôi Torn sü quãng
canh cãi tin là: 1.735 ha; Din tIch nuOi torn the chãn trng cong nghip và ban cong
nghip là: 130 ha; Din tIch san xu.t gi6ng Ngao, Hàu là 335,044 ha.
+ Din tich nuôi thã vi 2 là: 2.115 ha trong do: Din tich nuOi cua xanh là:
1.735 ha, Din tIch nuôi tOrn the chân trng cOng nghip và ban cong nghip là:
130 ha.
1.2. Din tic/i nuôi trng t/iüy san nu'ó'c ng9t là:1 .021,3, trong do: Din
tIch ao h nuôi trng thüy san là: 872,03 ha, din tIch nuôi trng thUy san chuyn
ti'r trng lua kern hiu qua là: 149,27 ha).
2. V san ltrqng: Tng san hrqng nuôi trng thüy: 28.000 thn. Trong do:
San luçrng nuOi trng thur san m.n, ig là: 24.572 tn (Ngao 17.500 thn, torn sü
390 tn, torn râo 190 thn, cua xanh 400 tAn, torn the chân ttAng 830 tAn, rong
câu 580 tAn, thus' san khác 190 tAn, khai thác 4.447 tAn); San hrgng thüy san
nix&c ng9t là: 3.428 tAn (trong do: cá truyn thong tram, trôi, me, chép: 3.128
tAn, nuOi khác: 120 tAn, thüy san nuc ng9t khai thác: 180 tAn); San hrgng giông
ngao 30 t con, giông hàu 12 t con.
3. Di vOi Khu nuOi torn Cong nghip Kim Trung, các co' s& san xut
và uo'ng dtrô'ng con ging
cay
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- Xây dmg phiscmg an quãn 1, san xut.Chñ tr9ng vic dam bào v Co sâ
ha tng nhix: din san xut, giao thông, kênh cp thoát nhiâc; mi mô hInh san
xut du phâi có ao chira, ao lang và ao xir 1 cht thai.
- Djnh huàng chuyn di và chuyn d& trng phn thành hçp tác xã ngành
hang, ti'r do mô rng thj trithng tiêu thi và xây dimg thuong hiu ngao, hàu ging
vüng bäi bi yen bin huyn Kim Son.
- Các co s& san xut, kinh doanh, i.rong duong con ging tp trung hoàn
thin các thu tiic hành chInh theo quy djnh cUa pháp lut d dugc cp giy chüng
nhân co sO' dü diu kiên.
III. Nhim vii và giãi pháp
1. Di ttrçrng nuôi Va hInh thtrc nuôi
1.1. Dái vó'i nuôi tring thiiy san nithc man, 4i
- Dôi tirçlng nuôi chInh:
Tom sü, torn the chân träng, cua xanh: Can Cu vào dc diem sinh hçc, môi
tru&ng sOng, thirc an ma phát triên theo huó'ng nuOi ghép vói mt so dôi ti.rqng cá
có giá trj kinh tê dê giãi quyêt van dê môi truO'ng, djch bnh dam bâo tInh ben
vng. Riêng khu virc bãi bôi ngoài dê BM3 nuOi ngao là dôi tucing chinh.
-HInhthrcnuôichinh:
+ DOi vói torn Sn: Nuôi quãng earth cãi tiên và ban thâm canh.
+ DOi vO'i torn the chân träng:Nuôi ban thãm canh, thm canh và siêu tham canh.
+ DOi vâi cua xanh: Nuôi quang canh cài tiên va ban thãm canh.
- Dôi tuong khuyen khIch phát triên là: Ca bong bO'p, ca mii, cá vtxçlc (ca chëm),
cá nâu... nhttng h phát triên dôi tucing nuôi nay phâi có các diêu kin nhu: Khã nng ye
tài chInh, trInh d quãn l, trInh d k5 thut và ao nuôi phãi dam bào tiêu chuan.
1.2. ?oii vói nuôi trông thüy san nu'o'c ng91.
- Doi tuccng nuOi chInh là: Ca tram, cá trôi, Ca chép, Ca rô phi, cá me.
- Dôi tuçing nuôi mâi: Ca Tram den, Trach skin, cá Lóc bong, cá Diêu
hông...
- Can Cu theo dôi tuçlng nuOi ehinh cO the hra ch9n nuOi ghép hoc nuOi
chuyên canh.
2. Ljch thO'i viii nám 2021
2.1. Di vói nuôi trng thüy san n,thc man, 4i
a. Lich cái tgo ao aAm
- Tr ngày 01/12/2020 dn ngày 12/01/2021 (17/10/2020 - 30/11/2020 AL):
thu toàn b hãi san trong các ao nuOi quáng canh.
- Tr ngày 13/01/2021 dn ngày 01/02/2021 (01/12/2020 - 20/12/2020 AL):
RUt nuóc trit toàn vüng nuôi, thu hoach toàn b tOrn cá tp, dng thO'i tin hành
tu sua, cãi tao, v sinh ao dm, kênh muong nhtm loai bO toàn bô mm bnh, các
cht thai, các mün bã hiru cci, cac ham lucing khI dc tr v11 nuôi truO'c ra khOi ao
nuôi. DM vâi hInh thUc nuOi quàng earth cài tin dung vOi bt d khu trüng, diet
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t.p, diet khun, nm vi liu luqng vôi bt dung tüy theo cht d.t ao mói hay ao
Cu, hiçmg dung tü 400-700 kg/ha. Sau do phii day ao cho thoát khI dec.
- Tü ngày 02/02/2021 dn ngày 09/02/2021(21/12/2020 - 28/12/2020 AL):
Mi các cng cho nithc ra, vào theo thüy triu d thau r1ra h thng kênh mung
và n djnh nuOc trong các ao dim.
- Tir ngày 10/02/2021(29/12/2020 AL): CAn cir vão cht hrçing rnxâc bin,
diu chinh các cng hçrp 1 c.p nrnc vào vüng nuôi, dam bâo cho các h nuôi 19c
nuâc vào ao nuôi vci d mtn tt'r 18 — 22%o dü ni.rc vào vüng nuôi mth dirng.
- Tü ngày 05/3/2021dên ngày 14/3/202 1 (21/01/202] - 02/02/2021 AL):
Xir l nithc trong ao rnrng ging torn bang Chiorin A vôi liu luqng 30 gamlm3
ho.c cht diet tp saponin l0ppm + chat sat khun (BKC, IODIN...... ) vâi 1iu
li.rqng theo huàng dn trén bao, nhân. Sau do tin hành gay m.0 nuâc và kim
tra, diu chinh các chi s môi trithng ao ucing.
- Tü ngày 15/3/2021 dn ngày 3 1/3/2021 (03/02/202]- 19/2/2021 AL): Xir
1 nuâc trong ao nuôi thuong phm b.ng Chiorin A vói 1iu luqng 30 gamlm3
hoäc ch.t diet tp saponin lOppm sau 3-5 ngày dung cht sat khun (BKC,
IODIN...... ) vói liu luçmg theo huóng dn trên bao, nhãn cüa các hang san xuAt.
Sau do tin hânh gay mu nijOc và kim tra, diu chinh các chi s môi tru?mg ao
nuoi.
* Câi tio ao vi 2: Chü yu là nuôi cua xanh thuang phm và torn the chân
trng cong nghip, truâc khi chuyn vi nuôi: Ao nuOi cn duçic cài tao v sinh
tit trüng laj tránh mm bnh tich lüy qua các dqt nuôi.
b) Ljch thá gióng
* Nuôi torn sá:
- Di vâi hInh thuc quãng canh, quãng canh cãi tin: BAt du uong ging
tü ngày 15 tháng 3 dn ngày 31 tháng 3 nAm 2021. CAn cir vào thai tit, bAt d.0
thã giông torn sü nuôi thi.rcing phAm tr ngày 01 tháng 4 näm 2021. Thu hoach tir
d.0 tháng 7 nAm 2021.
- Di vói hInh thüc nuôi ghép tOrn sü xen vi cua xanh: Thâ torn sñ vào
du tháng 4 và cua xanh vào du tháng 5 nAm 2021. Thu hoach tü tháng 7 nAm
2021.
- Di vói hInh thüc nuôi torn sü cong nghip: CAn cü vào ljch san xuAt tOrn
the chân trAng và áp dicing theo diu kin igi th cUa vUng, cüa tirng h nuoi.
* Nuôi torn the cong nghip:
- Nuôi tht.rcing phAm dçit 1: BAt du thã ging tü tháng 4 dn tháng và thu
hoch vào thang 7 nAm 2021.
- NuOi thucing phAm dqt 2: BAt du thâ gi6ng tir tháng 8 dn tháng 9 nAm
2021 vathuhochvàotháng 11 nAm 2021.
- Di vi ao nuôi torn the có nhà mái che gi thrçc nhit d, cO diu kin
ci si ha t.ng dam báo, kim soát t6t các yu to mOi trung, chü ctng trong cong
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tác phông chng thiên tai, djch bnh có th nuôi thi.rcing phm quanh näm. Lixu
các cci s&, các h nuoi dam bâo không ânh hu&ng dn các h nuôi xung quanh
(nu&c thai, chit thai day phãi dLxçic dua vâo ao chüa cht thai và duçic x1r 1
Chiorin A 3 0ppm trong th?yi gian 5 — 7 ngày trizc khi xâ thai ra ngoài môi
trung)
* Nuôi cua bièn:
- Di vói hInh thüc nuôi quãng canh, quáng canh câi tin: Bt du thã
ging cua vào tháng 8 näm 2021, k& thüc thu hoach vào du tháng 12 näm 2021.
Luu truâc khi chuyn vii nuôi cua xanh ao nuôi cn thrçic câi tao, v sinh tit
triing lai tránh mm bnh tIch kiy cüa v11 nuôi truc.
- Di vOi hInh thIrc nuôi cua bin thâm canh: Can cü vào ljch san xuât torn
sü,tôm the chân trng và áp diing theo diu kin lçii th cüa vüng, cUa trng h
nuol.
*San xuat va tro'ng giong ngao, hau:
- Bt du san xut và wing ging ngao tü tháng 2 dn tháng 8. Nuôi
thwing phm quanh näm. Thu tia hoc thu toàn b khi ngao dat cc 80 conlkg.
- San xut ging hàu: các c s&, các h có diu kin c sâ ha tng dam
bão, có ao chi'ra di,r trü nrnc, kim soát t& các yu t môi tru&ng, chü dng trong
cong tác phOng chng thiên tai, djch bnh có th san xu.t quanh näm. Lxu các
ca s&, các h nuôi dam bâo không ânh hiiâng dn các h nuOi xung quanh (nuOc
thai, cht thai day phãi di.rçic dra vào ao chira chit thai và ducic sir 1 Chiorin A
3 0ppm trong thii gian 5 —7 ngày tnrâc khi xã thai ra ngoài rnôi trumg)
Các ca sâ san xut khn trwing hoàn thin các thu t11c hành chInh theo quy
djnh cüa pháp 1ut.
* Nuôi các ctEi tu'nig Mi san khdc:
Ljch san xu.t các dôi tuçmg các con nuOi khác (ca Bàp, Ca Mii, cá Vucic
.) can Cu vào ljch san xut tOrn sü, torn the chân trng và áp diing theo diu kin
igi th cüa vüng, cüa tirng h nuOi.
2.2. Dôi vói nuôi trng 1/thy san nithc ngpt
a) Ljch cái tgo và v sinh ao dam
Cãi tao ao tr ngày 01/01/2021 dn ngày 31/01/2021 (19/11/2020 —
19/12/2020 AL). Tháo can nuOc thu hoach thüy san dng thai nao vet bun day, tu
si:ra bi, cng. Sau do vãi vOi t1r 3 00-700 kg/ha. Phcii ao tir 5-7 ngày mâi 19c nuOc
vào ao d gay m.0 nuOc d tin hành nuôi tha. Ljch tha ging: Bt du ti'r tháng
2/2021.
b) Lfch thá gidng
San xut, wing ging tir tháng 02 dn tháng 8. Nuôi thuong phm thá
ging dçit 1 tir tháng 2 - tháng 3 va tha bü vào các tháng tip theo. Dgt 2 tha
tháng 7, tháng 8:
.
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+ D& vài nuoi ghép: Trrn - trôi - me - chép (theo t) 1: 5% - 40% - 15% 40%), m.t d) thã giông 1-1,5 con/rn2, thi gian nuôi tir 8 - 9 tháng, khi cá dtt
kIch cO thrning phrn thI tin hành thu hoach, có th thu tia hoc dng bat.
+ Di vài nuôi ghép: Trrn - chép - me (theo t 1: 50% - 40% - 10%), rnt
ct thã ging 1-1,5 conlm2, thôi gian nuôi tir 8 - 9 tháng, khi cá dat kIch Ca
thixcmg phâm thI tiên hành thu hoach, có the thu tia ho.c dông bat.
+ Di vOi nuôi ghép: Rô phi - t14m - chép - me (theo t 1: 60% - 7% 28% - 5%), mt d thá ging 1-1,5 con/rn2, thyi gian nuôi tü 8 - 9 tháng, khi Ca
4t kIch c& thucmg phrn thI tin hành thu hoach, có th thu tia hoc dng 1ot.
+ Dôi vâi nuôi chuyên canh Ca ti4m den: Mt d nuôi 1 con/3m2, th?yi gian
nuôi tü 8 - 9 tháng, khi cá dat kIch ca thiio'ng phâm thi tiên hành thu hoach, có
th thu tia hoc dèng bat.
+ Dôi vói nuoi chuyên canh Ca lóc bong: Dày là loai cá có co quan ho hp
phii nên có th thã mt d nuôi 10 - 15 con12m2 (dôi vói hInh thüc nuôi trong be
ni, chü dng duqc vic thay nrncc). Nêu thay nrnc duçic thiiè'ng xuyên có the
nuôi v6i mt d 40 - 50 conlm2), thyi gian nuôi tir 4 - 5 tháng, khi cá dat kIch cc
thucmg phm thI tin hành thu hoach, có the thu tia hoc dng bat. Mt näm có
th san xut 2 vi, vi1 1: tir 0 1/3/2020 den 30/6/2020, vii 2: ti'r 0 1/8/2020 dn
30/11/2020.
+ Di vri nuôi Ca Diêu hng: M.t d thâ giông 1 - 2 con/rn2, th?yi gian nuôi
tü 6 - 8 tháng, khi cá dat kich cc thumig phm thI tin hành thu hoach, có th thu
tia hoc dng bat.
3. Tang cu*ng cong tác quãn 15, thirc hin nghiêm ttIc quy trInh cãi
to ao, dam, v sinh kênh mirong khi san xut
- T chIrc tuyên truyôn, thông báo ring rãi tói toàn the nhân dan, d.c bit
là các h dang tr?c tip NTTS v K hoach san xu.t thüy san näm 2021, nghia
cüa vic cài tao ao, dam, v sinh kênh mixng trong NTTS; yêu câu 100% các h
NTTS phài thrc hin cài tao ao, dm dIrng k5 thutt tnric khi tiên hành nuôi thà;
nuôi thã dung thai vii, diing di tuqng. Kiên quyet xu l nhng trithng hp Co tInh
không thirc hin theo dung quy ctjnh v NTI' S nhm dam bâo an toãn vüng nuôi và
s11 phát trin bn vtng trong NTTS.
- Các HTX djch vi Nông nghip - Thüy san can ci'r nguôn von cap bü do
min thi'iy lçii phi, xây dirng k hoach c.p, thoát nrn9c và kê hoach v sinh, nao
vet kenh muong phiic vii san xuât.
- Các dan vj dang thi cong các cong trInh trên h thông thus' igi trong vñng
nuôi phãi dy nhanh tin d th%rc hin và kêt thüc trithc ngày 02/2/2021, nêu
nhüng cong trInh nào con tiêp tiic thi cOng thI phãi có giâi pháp thi cOng an toàn
không lam ânh huâng dn san xut NTTS.
4. Quãn 1 dch vI1 ging
- Các cci si san xut ging trên dja bàn hoàn thin quy trInh k5 thut san
xut ging các di tixçmg phü hgp vth dieu kin cüa dja phucing dé dáp üng thu
câu cUa vüng nuôi.
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- Các t chiirc, cá nhân kinh doanh, vn chuyn buôn ban ging torn vào
vüng nuôi phái có dy dU các diu kin theo quy djnh và chip hành nghiêm ljch
thyi vii. Không ctuc dua giông v dja bàn truâc ngày1510312021(tri nhing ho
wo'ng torn trong nhà mái che và nuOi tOrn cOng ngh cao), chap hành các quy djnh
quãn 19, kinh doanh, 4n chuyn,
hin hành cüa nhà nuóc và cüa dja phucmg
buôn ban ging torn vào vi1ng nuôi.
5. Chü dng quãn 19 môi trtrrng và dlch bnh
Các h NTTS nâng cao 9 thi'rc cong dông trong NTTS, th?c hin tot các
bin pháp k thut, quán 19 mOi trung ao nuôi, han ch cácthay di dt ngt lam
ânh hithng tâi s1r phát triên cüa torn nuOi; kjp thii phát hin nhing dâu hiu djch
bnh trong ao nuôi và báo cáo ngay cho can bthü y xã, HTX d có các bin pháp
xü 19 kjp thii.
UBND các xã, các HTX chü dng lien h vOi Tram Thu9 san Kim Son —
Yen Khánh, Tram Chän nuôi và Thii y Kim San 1y mu nilàc, mu thu9 san d
kiêm tra mOi tnrèng, phát hin djch bnh, tix do khuyên cáo các bin pháp xü 19
kjp thôi cho nhân dan, nâng cao hiu qua san xuât.
6. Day mnh cong tac khuyen ngtr
Khuyn khIch, thu h'Cit các ngun von xây drng các mô hInh NTTS mâi;
vi dôi tuçing nuôi mâi có giá trj kinh t cao nhu: Ca Bàp, Ca Mu... dê da dng
hóa hInh thrc san xuAt, con nuôi tao diu kin cho nhân dan lira chçn di tugng
nuoi, tir do tr tim ra ca câu san xut hqp 19 cho dja phuang.
Khuyn khIch tao diêu kiin cho nhân dan m& rng mô hInh nuôi torn theo
hu&ng rng ding Cong ngh cao, hInh thüc san xut tiên tiên, nuôi torn trong nhà
mái che; nuôi ao nôi, day lot bat, quy trInh xir 19 khép kin.
7. Quy hoch khu viyc nuôi trng thüy san ntr&c ngçt
UBND các xâ, thj tr.n trin khai vic chuyn dôi din tIch trông lüa kern
hiu qua sang trng cay hang nàm g.n vâi nuôi trng thñy san phâi dam bão theo
dñng quy hoach dä duçic phê duyt, bô trI nguôn vOn xây dirng h thông kênh
cp, tiêu nuâc dáp i.'mg cho hoat dng nuôi trông thñy san dat hiu qua cao nht.
IV. To chü'c thtrc hiên
1. UBND các xã, thi trn, các don vj quân di có din tIch NTIS.
xuât thu9
Can cü vào k hoach cUa UBND huyn, xây dirng kê hoach
sannam 2021 phü hop yj tInh hInh thirc t cüa da phuong, don vi.
Clii dao HTX Nông nghip - Thu9 san, các t di san xut và các co sà, h
k hoach san xuât thu9 san cüa UBND huyn:
nuOi th%rc hin nghiêm
- Don dc, hithng dn các hO nuôi thu$' san th'rc hin trit dê cong tác cái tto
ao dm và tu si'ra các cOng trInh phii trçi. Khoi thông dOng chãy, na° vet, v sinh keith
rnucmg.
- Don d,c các co s6 san xu.t, kinh doanh và uong duông con ging hoan thin
các thu tic hãnh chInh theo quy djnh cüa pháp 1ut.
- Quán 19 ch.t chë con ging, yât tic thu9 san: To chuc k9 cam ket dê các Ca
si san xut, kinh doanh ging, v.t tu thüy san cam k& ch.p hành nghiêm các quy
ye
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djnh cüa Nhà rnthc, ljch thii vi cüa dja phuo'ng; phôi hçrp vâi vóicác cd quan có
lien quan d xir 1 nhung trtthng hqp vi phm, dic bit là các lôcon ging nhp v
dja phumg không dim bão cht luqng.
- Theo dOi din bin tInh hInh môi trithng, djch bnh, nêu có các dâu hiu
bt thi.thng phâi thông báo ngay cho các co quan chuyên mon và Phàng Nông
nghip & PTNT; phi hçip vi các Co quan chuyên mon lay mu kiêm tra djnh
kS', chun bj sn sang các bin pháp xü l nu có djch bnh xây ra.
- Quy hoach vüng san xut; khuyên khIch, tao diêu kin dê ngithi dan m&
rng quy mô san xut ctc bit uu tiên nhUng mO hInh üng diing cOng ngh cao,
hInh thrc san xuât tiên tin.
- Thithng xuyên kMm tra, theo dOi din bin, tng hçip tInh hinh san xut báo
cáo UBND huyn.
2. Phông Nông nghip & PTNT
- Thu?ng xuyên hi.thng dan, don dôc, kim tra các don vi thijc hin dung
kê hoach, báo cáo vic thirc hin v UBND huyn theo quy djnh.
- Phôi hqp vói các co quan lien quan, UBND các xä, thj trân, các HTX
djch v1i Nông nghip - Thug san, các don vj Quân di tang clx&ng cong tác tuyen
truyn, huàng dn k5 thut, cãnh báo mOi truông; djch bnh và bin pháp phông
tth djch bnh theo tüng giai doan phát triên cüa con nuôi.
- T chüc các l&p t.p hu.n k thut v NTTS và tuyên truyn phô bién
nhCng quy trInh nuOi trng thuS' san mói, tiên tin, hiu qua.
- Huó'ng dn các don vj nuôi trông thuS' san l.p ho so kê khai san xut ban
du theo quy djnh.
3. Chi nhánh KTCTTL huyn, Chi nhánh Din hrc Kim Son
- Chi nhánh KTCTTL huyn: Chü tn, phi hqp vi các don vj dung nrnc,
Tram ThuS' san Kim Son - Yen Khánh, Phông Nông nghip & PTNT xây drng
k hoach rcit nuOc dê câi tao ao d.rn, cAp, thoát nuOc cho vüng nuôi; t chüc giao
ban hang tháng dê thng nhAt k hoach cap nuóc, tieu nróc, diêu tiêt nuâc cii th
d& vâi trng vüng nuOi dam bão phü hçip vâi tfrng thai diem san xuAt, trng giai
doan sinh trithng và phát trin cüa d6i tiicmg thüy san nuôi chInh.
- Chi nhánh Din hrc Kim San: Trên co sO quy hoach nuôi trông thuS' san
cüa huyn xây dirng k hoach cung cAp din san xuât dam bâo so h.rqng, chat
luqng và an toàn. Trong xây dirng k hoach cap din can km san hxqng din
tang cao khi vüng nuôi dng bat chay các may tang oxy cho ao nuôi.
4. Trim Thüy san Kim Son - Yen Khánh
- Thu mu, phân tIch chAt li.rçmg nisOc, earth báo mOi triximg vüng
nuoi;thông báo két qua kim tra và htthng din các bin pháp xir iS', tao mOi
trung thi4n lçii nhAt d thuS' san sinh tru&ng, phát triên.
- Phi hçTp vâi Phông Nông nghip & PTNT, Trung tam djch vi Nông
nghip huyn, UBND các xâ, các don vj lien quan quàn iS' chit chê con giéng khi
di vào vüng nuOi; t chic các lop tp huân, tu vAn k thut và xây dirng các mô
hInh nuOi trMg thuS' san mói, tiên tin.

S'

13
5. Trung tam D1ch vi Nông nghip huyn
- Phôi hcip vói Chi ciic Thüy san, Chi cçic Thu y djnh kST 1y mu giám sat,
cânh báo sm các nguy cu ye djch bnh dôi vâi thus' san nuôi trên dja bàn.
- Phôi hcip vâi các cci quan, don vj lien quan kiêm soát chit 1uçmg con
giông dua vào vüng nuôi.
6. Thmn Biên phông Kim So'n, Cong an huyn
Phôi hçp v&i UBND các xâ, thj ti4n và các co quan lien quan xây dirng k hoach
dam bào an ninh trt tir, an toàn trong san xuât; phi hqp xir 1 nhU'ng vi phm trong
cong tác quãn 1 con giông, v.t tu thug san.
6. Dài Truyn thanh huyn, Dài truyn thanh các xã, thj trn:
Tang cuing cong tác tuyên truyn d ngui dan nâng cao thic trách
nhim cong dng trong nuôi trng thUy san, tü do thirc hin t& quy trInh k thut
san xut NTTS tir khau câi tao ao, dm, v sinh kênh muclng; chap hành ljch thôi
v11 nuôi thâ, quãn 1 mOi tru?Yng, quàn l dch bnh vüng nuôi././
Noi nhân:fi.- SiNôngNghip & PTNT;
- Chi cie Thu san, Chi cic Chãn nuôi và Thá y tinh
Ninh BInh;
- TTHU, iT HDND huyn;
- CT, các PCT UBND huyn;
- CPVPHDND&UBND huyn;
- Don BP Kim San, Hãi di 2, Dan vi 279;
- Cong an huyn;
-DoiQLTTs6;
- PhOng Nông Nghip và PTNT, Trung tan djch viii
Nông nghip huyn, Tram Thus' san Kim San - Yen
Khánh, Chi nhánh KTCTTL huyn, Chi nhánh Din
Iirc Kim San, Dài Truyên thanh huyn;
- UBND các xA, thj trân;
- Các HTX Nông nghip - Thüy san;
- LLru: VT.
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