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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy 

định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; 

Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CPngày 29/12/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; 

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về 

quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; 

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật 

Thủy lợi;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo 

cáo thẩm định số 16/BC-SNN ngày 14/01/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho phép Hợp tác xã Xuân Mai được tiến hành các hoạt động trong 

phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ Bản Nầng, xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Tên tổ chức được cấp Giấy phép: Hợp tác xã Xuân Mai. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4900789024 do Phòng Tài chính 

- Kế hoạch huyện Văn Quan cấp ngày 09/12/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 02 

ngày 12/10/2021. 

- Mã số thuế: 4900789024. 

- Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã: Linh Văn Thắm; 

- Chức vụ: Giám đốc. 

- Căn cước công dân số: 020079006593, do Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội cấp ngày 28/9/2021. 
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- Địa chỉ: thôn Bản Coóng, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Số điện thoại: 0988102226. 

2. Tên hoạt động: Nuôi trồng thủy sản. 

3. Phạm vi được cấp phép: diện tích 12,0 ha (ứng với mực nước dâng bình 

thường) mặt nước hồ Bản Nầng, xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; vị 

trí nuôi cá lồng được khống chế bởi 04 điểm có tọa độ (VN2000) như sau: 

Điểm 1: X= 2415159; Y= 382811 

Điểm 2: X= 2415137; Y= 382814 

 Điểm 3: X= 2415141; Y= 382839 

 Điểm 4: X= 2415164; Y= 382830 

4. Hình thức nuôi: Nuôi thả cá tự nhiên và nuôi cá lồng. 

5. Quy mô, phương thức hoạt động: 

a) Nuôi cá tự nhiên: 

- Tổng quy mô diện tích nuôi: 12,0 ha; 

- Dung tích mặt nước nuôi: khoảng 885.000 m3;  

- Mật độ, cá giống nuôi thả tự nhiên: 1-2 con/m2 mặt thoáng, các loại cá rô 

phi, mè, diêu hồng, chép, cá trắm. 

- Số lượng nhu cầu cá giống: 100.000 con (20.000 con/năm). 

b) Nuôi cá lồng: số lượng 02 lồng, kích thước mỗi lồng (dài x rộng x cao) 

tương ứng 10x3x2(m) phao nổi dùng thùng phi bằng tôn hoặc nhựa kín. Ngoài ra 

có thể lắp thêm phao bằng bó tre xung quanh cụm lồng, làm đường đi để chăm sóc 

cá. Mỗi cụm lồng bố trí 3 ô lồng, các cụm lồng đặt song song, cách nhau 10m, 

khoảng cách từ đáy hồ đến đáy lồng phải từ 1,0m trở lên. 

- Mật độ, giống cá: 20-30 con/m3 các loại: cá Chép, Rô phi lai, Trắm đen, 

Trắm cỏ. 

- Số lượng nhu cầu cá giống: 2.400-3.600 con/năm. 

c) Thức ăn vật nuôi: tận dụng thực vật tự nhiên trong lòng hồ, rau xanh, 

thức ăn công nghiệp bảo đảm tiêu chuẩn quy định. 

d) Phương thức đánh bắt và vận chuyển: thu hoạch theo kiểu đánh tỉa tự 

nhiên, dùng lưới bắt thủ công, kéo liên hợp, thả bù cá giống hoặc thu hoạch một lần 

từ tháng 8 đến tháng 10 hằng năm. Sau khi thu hoạch, cá được vận chuyển thủ công 

trong phạm vi bảo vệ hồ lên mặt đường quản lý công trình bên cạnh hồ để mang đi 

tiêu thụ tại xã Tân Đoàn và các vùng lân cận. 

6. Thời hạn giấy phép: 05 năm, kể từ ngày Giấy phép có hiệu lực. 

Điều 2. Các yêu cầu đối với Hợp tác xã Xuân Mai: 
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1. Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 31, Điều 32 Nghị 

định số 67/2018/NĐ-CP ngày 29/12/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Thủy lợi. 

2. Hoạt động nuôi trồng thủy sản trong phạm vi cho phép, không tự ý đào, 

đắp, xây dựng kho, bến bãi khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. 

3. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo thỏa thuận và các cam kết tại Báo cáo 

Phương án nuôi trồng thủy sản và đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận 

hành và an toàn công trình thủy lợi hồ Bản Nầng, xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan, tỉnh 

Lạng Sơn; thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với hoạt động trong phạm vi bảo vệ công 

trình thủy lợi theo quy định; chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm 

quyền; báo cáo, cung cấp đầy đủ số liệu, thông tin khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. 

4. Bàn giao lại mặt hồ cho chủ quản lý công trình khi chủ công trình cần 

thực hiện nâng cấp, sửa chữa để bảo đảm an toàn công trình hoặc khi cấp thẩm 

quyền có yêu cầu thu hồi; tháo dỡ, di dời các lồng bè, trả lại mặt bằng nguyên 

trạng khi Giấy phép hết hiệu lực.  

Điều 3. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Lạng Sơn thực 

hiện ký kết hợp đồng khai thác sản phẩm, dịch vụ thủy lợi theo quy định; theo 

dõi, kiểm tra, giám sát Hợp tác xã Xuân Mai trong quá trình thực hiện Giấy 

phép này. 

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. 

Chậm nhất bốn mươi lăm (45) ngày trước khi Giấy phép hết hạn, trường 

hợp Hợp tác xã Xuân Mai còn tiếp tục nuôi trồng thủy sản trong lòng hồ thì phải 

làm thủ tục gia hạn Giấy phép theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ban KT-NS, DT (HĐND tỉnh); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: NN&PTNT; TN&MT; 

- Chi Cục Thủy lợi; 

  - UBND huyện Văn Quan; 

- Hợp tác xã Xuân Mai; 

- Công ty TNHH MTV KTCTTL Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, phòng THNC, 

Trung tâm PVHCC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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