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UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:        /TB-SNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Sóc Trăng, ngày      tháng       năm 2021   

 

THÔNG BÁO 

Lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ năm 2021 

 

I. CƠ SỞ XÂY DỰNG LỊCH THỜI VỤ 

1. Căn cứ và nhận định xu thế thời tiết: 

Căn cứ nhận định thời tiết của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sóc Trăng, 

hiện tượng khí tượng và thủy văn năm 2021 có những chính điểm đáng lưu ý là: 

 Trạng thái La Nina sẽ tiếp tục kéo dài đến tháng 3/2021 với xác suất trên 

95%. Sau đó, trong khoảng từ tháng 4-6/2021, khả năng La Nina tiếp tục hoặc 

chuyển sang pha trung tính có xác suất 50%.  

- Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, bão và áp thấp nhiệt đới: Trong 

năm 2021 có khoảng từ 14 - 16 cơn (cả ATNĐ và bão) hoạt động trên biển Đông 

ở cao hơn TBNN, trong đó sẽ có khoảng 4 – 5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất 

liên nước ta. 

- Nhiệt độ: Nền nhiệt độ trung bình ở các nơi trong tỉnh Sóc Trăng phổ 

biến ở mức cao hơn so với TBNN, với chuẩn sai nhiệt độ dao động so với giá trị 

TBNN trong khoảng từ +0,2
o
C đến +1,5

o
C. Các đợt không khí lạnh mạnh tập 

trung vào nữa cuối tháng 12/2020 đến tháng 2/2021. Nắng nóng: Đầu tháng 

04/2021 nền nhiệt sẽ tăng dần, nắng nóng cũng bắt đầu xuất hiện, tuy nhiên 

cường độ không quá gay gắt.  

- Lượng mưa: trong các tháng mùa khô 2020-2021 cũng có khả năng xuất 

hiện 1 – 2 đợt mưa trái mùa do ảnh hưởng của các nhiễu động gió đông, phổ biến 

ở mức xấp xỉ so với TBNN, tổng lượng mưa ở mức cao hơn TBNN cùng thời kỳ 

từ 10 – 25%. 

- Tình hình xâm nhập mặn: Mùa khô năm 2020 – 2021 mặn sẽ xâm nhập 

sớm và cao hơn so với mùa khô 2019 - 2020. Độ mặn cao nhất tại các trạm đo mà 

chịu ảnh hưởng chính của dòng chảy sông Hậu có khả năng xuất hiện vào khoảng 

cuối tháng 2 và đầu tháng 3/2020. Đối với các trạm đo mặn mà chịu ảnh hưởng 

chính của dòng chảy sông Mỹ Thanh có khả năng xuất hiện vào khoảng cuối 

tháng 3 – đầu 4/2020, và đều ở mức cao hơn TBNN. Dự báo độ mặn cao nhất 

trên sông Hậu tại Trần Đề từ: 25,3 ÷ 27,3‰; tại Long Phú từ: 20,8 ÷ 22,8‰; tại 

Đại Ngãi từ: 13,7 ÷ 15,7‰; tại An Lạc Tây từ:  8,0 ÷ 10,0‰. Trên sông Mỹ 

Thanh tại Thạnh Thới Thuận ở mức từ: 24,0 ÷ 26,0‰, tại Thạnh Phú từ: 11,5 ÷ 

13,5‰, tại TP. Sóc Trăng từ: 7,5 ÷ 9,5‰. 

2. Đánh giá lịch mùa vụ và kết quả nuôi tôm nước lợ năm 2020 

Vụ nuôi tôm nước lợ năm 2020 bắt đầu từ ngày 20/01/2020 và kết thúc vào 

ngày 30/9/2020, kết quả đã thả nuôi 51.431 ha đạt 102,9% kế hoạch, trong đó 
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tôm thẻ chân trắng 37.064,4 ha (chiếm 72% diện tích thả nuôi) và tôm sú 

14.366,8 ha; Diện tích nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh chiếm 94,3%. Sản 

lượng tôm nuôi năm 2020 đạt 187.939,7 tấn vượt 12,5% Kế hoạch và cao hơn 

24,8% so với cùng kỳ 2019. Diện tích tôm thiệt hại chỉ ở mức 8,5%  diện tích 

thả, tỷ lệ diện tích nuôi theo hình thức thâm canh và bán thâm canh tăng lên, 

năng suất trung bình năm 2020 ở mức trung bình cao hơn so với cùng kỳ các năm 

trước do các nguyên nhân: người nuôi đã căn cứ lịch thời vụ để bố trí sản xuất 

hợp lý, chú trọng vấn đề chọn con giống, cải tạo ao nuôi kỹ trước vụ nuôi, áp 

dụng các mô hình nuôi tôm lót bạt, nuôi tôm 2, 3 giai đoạn,.. do đó sản lượng 

tôm nuôi năm nay đạt vượt kế hoạch. 

Tình hình thiệt hại trên tôm xảy ra ở tất cả các thời điểm trong năm, rải rác ở 

tất cả các mô hình, nhưng thiệt hại tập trung vào giai đoạn chuyển mùa, thời tiết 

bất lợi, mưa nhiều như vào các thời điểm cuối tháng 4 và đầu tháng 7, đặc biệt 

trong năm nay thiệt hại xảy ra nhiều nhất rơi vào thời gian tháng 10 do ảnh 

hưởng của mưa bão kéo dài gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe tôm 

nuôi. Tác nhân chính gây thiệt hại cho tôm nuôi là do yếu tố môi trường (sốc môi 

trường, khí độc, thiếu oxy...) (51%), thiệt hại do dịch bêṇh : Hoại tử gan tụy cấp 

(27%), đốm trắng (15,7%), phân trắng (6%) và bệnh vi bào tử trùng (0,2%). Đặc 

biệt, bệnh hoại tử gan tụy cấp, bệnh phân trắng và vi bào tử trùng có xu hướng 

tăng hơn so với cùng kỳ năm 2019. 

II. LỊCH THẢ GIỐNG VỤ NUÔI TÔM NƯỚC LỢ NĂM 2021 

Từ dự báo về tình hình thời tiết; đánh giá lịch mùa vụ và kết quả tình hình 

sản xuất năm 2020; Thực hiện khung lịch mùa vụ thả giống tôm nước lợ năm 

2021 của Tổng cục Thủy sản; Qua lấy ý kiến và được sự thống nhất của các địa 

phương. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo Lịch thả giống vụ 

nuôi tôm nước lợ năm 2021:  

Bắt đầu từ ngày 20/01/2021 và sẽ kết thúc vào ngày 30/9/2021, trong đó:  

Đối với Tôm thẻ chân trắng:  từ 20/01/2021 – 30/9/2021 

Đối với Tôm sú                 :  từ tháng 15/3/2021  – 30/8/2021 

Đối với mô hình Tôm – lúa: phải bố trí thả nuôi tôm, thu hoạch kết thúc 

trước tháng 9 để chuẩn bị cho việc trồng lúa. 

Đối với các vùng, cơ sở nuôi, nhất là hộ nuôi nhỏ lẻ không đáp ứng đủ 

điều kiện nuôi và cụ thể là không chủ động được nguồn nước, để hạn chế bệnh 

hoại tử gan tụy cấp tính, bệnh đốm trắng và các yếu tố môi trường bất lợi thì hạn 

chế không thả nuôi vào các khoảng thời gian mà thời tiết khắc nghiệt theo dự báo 

tháng 4 thời tiết nắng nóng và độ mặn cao và tháng 6 – 7 thời tiết mưa dầm. 

 Đối với mô hình có khả năng đáp ứng yêu cầu điều kiện nuôi, mô hình 

nuôi thâm canh, bán thâm canh, ứng dụng công nghệ cao, nuôi 2 giai đoạn và 

nhiều giai đoạn có thể bố trí rải vụ quanh năm nhưng cần chủ động dự trữ nước, 

nuôi nước, có giải pháp phòng bệnh và ứng phó với thời tiết bất lợi. 
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 Đồng thời, ngành sẽ thường xuyên cập nhật thông tin diễn biến tình hình 

nuôi, môi trường, thời tiết và cảnh báo dịch bệnh.Trường hợp cần thiết sẽ điều 

chỉnh lịch thả giống cho phù hợp với điều kiện sản xuất. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

 Đề nghị các Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, phòng 

Kinh tế thành phố, thị xã (có nuôi tôm nước lợ) tham mưu cho UBND huyện, thị 

xã/ thành phố khẩn trương xây dựng lịch thả giống cụ thể cho từng tiểu vùng sản 

xuất và hướng dẫn nông dân chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất. Đặc biệt là vùng 

sản xuất huyện Mỹ Xuyên, phải đảm bảo duy trì và giữ vững mô hình Tôm – lúa. 

 Giao Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú Y, Trung tâm Khuyến 

nông, Trung tâm giống Vật nuôi, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và 

thủy sản, Chi cục Thủy lợi, Chi cục Phát triển Nông thôn, Công ty Cổ phần Thủy 

lợi phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thị xã 

hướng dẫn cho người nuôi vận dụng lịch thả giống. Đồng thời, kết hợp Đài Phát 

thanh Truyền hình thực hiện các chuyên mục khuyến nông nhằm giúp cho công 

tác thông tin, tuyên truyền về lịch mùa vụ, kỹ thuật nuôi, phòng bệnh tôm và 

hướng dẫn sử dụng vật tư đầu vào đạt hiệu quả. Tổ chức tập huấn kỹ thuật, giới 

thiệu và hướng dẫn người nuôi tôm áp dụng các mô hình nuôi đạt hiệu quả, ứng 

phó với hạn mặn, thời tiết bất lợi và phòng chống dịch bệnh. 

 Giao Chi cục Thủy sản chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thu 

thập thông tin và tổng hợp báo cáo đánh giá sát tình hình nuôi tôm nước lợ định 

kỳ hàng tuần, tháng, quí, năm báo cáo kịp thời về Sở Nông nghiệp và PTNT để 

cùng với địa phương có hướng chỉ đạo sản xuất đạt kết quả tốt nhất.  

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng rất mong nhận được sự 

phối hợp của các cấp Ủy Đảng, Chính quyền, các Ban, Ngành, đoàn thể trong 

việc chỉ đạo tổ chức thực hiện lịch thả giống mùa vụ nuôi tôm nước lợ năm 2021 

nhằm giúp nông dân tỉnh nhà sản xuất đạt hiệu quả./. 
 

Nơi nhận:   
- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh; 

- TCTS; Vụ NTTS (báo cáo) 

- LĐLĐ tỉnh, Sở TN và MT, Sở Công Thương,  

Sở KH-CN; Sở Tài chính; Sở KH&ĐT; 

- Hội ND, Tỉnh Đoàn, Hội PN, Hội CCB; 

- Đài PT-TH; Báo Sóc Trăng; 

- Sở NN và PTNT: tỉnh  Bạc Liêu, tỉnh Trà Vinh; 

- Ban GĐ Sở NN và PTNT; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở NN và PTNT; 

- UBND các huyện, thành phố có nuôi tôm nước lợ; 

- Phòng NN&PTNT, Phòng KT các huyện, thị và thành phố 

có nuôi tôm nước lợ; 

- Đảng Ủy, UBND xã, phường, thị trấn có nuôi tôm nước lợ; 

- HH tôm MT; THT/HTX Thủy sản; 

- Website Sở NN và PTNT; 

- Lưu: VT. 

                   GIÁM ĐỐC 
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