
 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 1898/SNN-TS 

V/v triển khai giải pháp phòng  

tránh cá nuôi trong lồng bị chết do 

biến động mực nước sông Lô 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày 09 tháng 12  năm 2020 

Kính gửi:   

 - Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang; 

- Ủy ban nhân dân các huyện Chiêm Hóa;                                                                

Hàm Yên; Yên Sơn; Sơn Dương 

Trong thời gian gần đây, mực nước sông Lô trên địa bàn tỉnh có nhiều biến 

động, nước sông thường cạn nhiều vào ban đêm do vận hành của đập thủy điện, có 

khu vực nước sông cạn, độ sâu chỉ còn khoảng 10 cm (như tại thôn Hợp Long 2, 

xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa) đã làm cá bị chết hàng loạt. Để có phương 

án phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại có thể xẩy ra do nước sông Lô cạn bất thường, 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

chỉ đạo thực hiện một số nội dung như sau: 

 1. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã có 

các Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản, các hộ nuôi cá trên sông Lô thuộc địa 

bàn quản lý, hướng dẫn, lựa chọn các điểm nuôi cá lồng/bè đảm bảo theo 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơ sở nuôi cá lồng/bè nước ngọt - Điều kiện 

để đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường thôn ban hành tại 

Thông tư số 16/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, trong đó lưu ý:  

a) Vị trí đặt lồng/bè phải nằm trong vùng quy hoạch để phát triển 

nuôi trồng thủy sản hoặc phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm 

quyền; không bị ảnh hưởng bởi lũ, phương tiện giao thông thủy, mực 

nước không bị thay đổi đột ngột, không có dòng xoáy và không bị ảnh 

hưởng của các nguồn gây ô nhiễm; chọn nơi có dòng nước chảy thẳng, lưu 

tốc 0,2-0,5 mét/giây (m/s).  

b) Đáy lồng/bè phải cách đáy sông/hồ ít nhất 0,5 m vào lúc mức 

nước thấp nhất. 

c) Trường hợp đặt lồng/bè thành từng cụm: các cụm lồng/bè khi đặt 

song song phải cách nhau tối thiểu 10m; khi đặt so le, nối tiếp cách nhau 

tối thiểu 200m. 

d) Mật độ lồng/bè ở khu vực nước chảy chiếm tối đa 0,2% diện tích 

mặt nước lúc mức nước thấp nhất; khu vực nước tĩnh chiếm tối đa 0,05% 

diện tích mặt nước lúc mức nước thấp nhất. 
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2. Các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền được thông báo về lịch mở, 

đóng van xả nước vận hành nhà máy thủy điện cần kịp thời thông báo 

ngay đến các Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản, các hộ nuôi cá trên địa bàn 

để chủ động phòng tránh, di dời đến địa điểm nuôi an toàn, hạn chế đến 

mức thấp nhất thiệt hại có thể xẩy ra. 

3. Giao Chi cục Thủy sản chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan hướng dẫn các hợp tác xã nuôi 

trồng thủy sản, các hộ nuôi cá trên sông về giải pháp, kỹ thuật nuôi cá 

nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xẩy ra; báo cáo kết quả về 

Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định.  

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng đề nghị Uỷ ban nhân dân các 

huyện, thành phố quan tâm, phối hợp chỉ đạo thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (Báo cáo); 

- Các PGĐ Sở;   

- Chi cục Thủy sản 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đại Thành 
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