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BÁO CÁO  
Đánh giá tình hình thực hiện Chƣơng trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy 

sản bền vững giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 50/KH-UBND, ngày 

21/5/2013 của UBND tỉnh về thực hiện Chƣơng triǹh bảo vệ và phát triển 

nguồn lợi thuỷ sản giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn tỉnh Laṇg Sơn 
   

 

Thực hiện Công văn số 332 /SNN-TTKN ngày 13/3/2020 về việc báo cáo 

đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản 

bền vững giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 50/KH-UBND, ngày 21/5/2013 

của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ 

sản giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn tỉnh Laṇg Sơn . Ủy ban nhân dân huyện 

Đình Lập báo cáo kết quả thực hiện như sau:  

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 

 Đình Lập là huyện vùng cao biên giới nằm ở phía Đông Nam tỉnh Lạng 

Sơn; có tổng diện tích tự nhiên 118.956,5 ha; có đường biên giới Việt - Trung 

dài 40,729 km; phía Tây giáp huyện Lộc Bình, phía Bắc giáp Trung Quốc, phía 

Đông Nam giáp tỉnh Quảng Ninh, phía Nam giáp tỉnh Bắc Giang; địa hình chủ 

yếu là đồi núi dốc theo hướng từ Đông Bắc xuống Tây Nam, bị chia cắt mạnh 

bởi các dãy núi đất và các khe suối tạo thành các dải đất bằng hẹp; có khí hậu 

nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung bình năm là 21,4
o
C, lượng mưa trung bình 

1,448mm, độ ẩm trung bình là 62%. Trên địa bàn huyện có 4 loại đất, chủ yếu là 

đất mùn vàng nhạt trên đá cát (Fq): 28.849 ha, đất đỏ vàng trên đá sét (Fs): 

86.380 ha, đất phù sa ngòi suối (Py): 120 ha, đất thung lũng do sản phẩm dốc tụ 

(D): 1.333 ha. Huyện Đình Lập có tổng số 7.202 hộ, 30.088 nhân khẩu; gồm 10 

dân tộc cùng sinh sống xen kẽ trong đó tỷ lệ dân tộc Tày 59,6%, dân tộc Nùng 

10,6%, dân tộc Dao 16,9%, dân tộc Kinh 11,9%, các dân tộc khác 0,74%. Toàn 

huyện có 12 đơn vị hành chính gồm 02 thị trấn và 10 xã, huyện Đình Lập có 09 

xã khu vực III trong đó có 02 xã biên giới (xã Bính Xá, xã Bắc Xa), 01 xã khu 

vực II và 02 thị trấn khu vực I. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Hàng năm UBND huyện ban hành các kế hoạch, công văn chỉ đạo về chăn nuôi 

thủy sản, chỉ đạo các phòng chuyên môn tập huấn kỹ thuật nuôi trồng chăm sóc phòng 

bệnh thủy sản cho người dân, đồng thời chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tích cực tuyên 

truyền vận động nhân dân mở rộng diện tích nuôi thủy sản. 

2. Kết quả thực hiện các chƣơng trình phát triển nguồn lợi thủy sản  

2.1. Chương trình nuôi cá lồng: Không có 

http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=huy%E1%BB%87n+L%E1%BB%99c+B%C3%ACnh&type=A0
http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=t%E1%BB%89nh+Qu%E1%BA%A3ng+Ninh&type=A0
http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=t%E1%BB%89nh+B%E1%BA%AFc+Giang&type=A0
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2.2. Chương trình thả cá bổ sung nguồn lợi thủy sản vào sông, hồ chứa: 

Không có 

 2.3. Công tác thông tin tuyên truyền về chương trình phát triển nguồn lợi thủy 

sản: UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với UBND các 

xã, thị trấn thường  xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền về nhận thức và ý thức 

chấp hành các quy định của Nhà nước về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản 

cho nhân dân 

 2.4. Công tác tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về nuôi trồng thủy sản: 

Hàng năm UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn tập huấn chuyển giao khoa 

học kỹ thuật cho người dân. 

 3. Tình hình sản xuất nuôi trồng thủy sản 

Trên địa bàn huyện không có các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất chế biến 

kinh doanh thủy sản với quy mô lớn. Chỉ có các hộ nuôi trồng nhỏ lẻ với diện 

tích nuôi trồng hàng năm khoảng 22 ha (trên địa bàn 12 xã, thị trấn), thủy sản 

chủ yếu là cá nước ngọt, với sản lượng khai thác hàng năm khoảng 40 tấn. Có 

07 hộ kinh doanh thủy sản bán lẻ tại chợ, sản phẩm chủ yếu là cá nước ngọt, cá 

biển các loại, tôm, mực... 

Qua các đợt kiểm tra an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp chưa 

phát hiện có trường hợp sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản sử dụng chất 

cấm, thuốc thú y ngoài danh mục được phép lưu hành trong nuôi trồng thủy sản. 

4.  Hợp tác xã, Tổ hợp tác phát triển nuôi trồng thủy sản: Không có 

III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn triển khai thực 

hiện các văn bản thực hiện chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền 

vững giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 50/KH-UBND tỉnh Lạng Sơn. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp 

luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định của Nhà nước 

về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản cho nhân dân.  

Trên đây là Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu 

phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 

50/KH-UBND, ngày 21/5/2013 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình bảo 

vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản giai đoạn 2013 – 2020 trên địa bàn tỉnh Laṇg 

Sơn của UBND huyện Đình Lập./. 

Nơi nhận:    
- Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng NN&PTNT huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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