
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1383/UBND-NN&PTNT 

V/v thông tin tình hình hoạt 

động nuôi trồng thủy sản trong 

lòng hồ thủy lợi trên địa bàn 

huyện Tràng Định 

Tràng Định, ngày 07 tháng 9  năm 2022 
 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 1679/SNN-TL, ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn về việc rà soát, đánh giá các 

quy định liên quan đến hoạt động nuôi trồng thủy sản trong lòng hồ thủy lợi. 

UBND huyện Tràng Định đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, tổng hợp kết 

quả như sau: 

1. Tình hình các hồ, đập trên địa bàn huyện 

Hiện nay trên địa bàn huyện có 15 hồ chứa và 05 đập dâng đang được 

khai thác và phục vụ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, phục vụ nước sinh 

hoạt cho người dân quanh khu vực, bên cạnh đó có 01 đập khai thác thủy điện 

(đập thủy điện Bắc Khê thuộc xã Kim Đồng). 

2. Các hồ chứa đang có hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện 

Được giao cho Xí nghiệp khai thác các công trình thủy lợi huyện Tràng 

Định quản lý cụ thể gồm có các hồ: Nà Chào; Bản Nằm; Nà Ái; Khuổi Hin; Đập 

thủy điện Bắc Khê do đơn vị khai thác công trình quản lý. Loại thủy sản nuôi 

chủ yếu là cá, hình thức nuôi Lồng bè, thả tự nhiên. 

(Có phụ lục biểu chi tiết kèm theo) 

UBND huyện Tràng Định kính gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Lạng Sơn xem xét, tổng hợp./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các Phó Chánh VP HĐND và UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: Văn thư, (NN&PTNT).                                                             

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Như Bách 
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