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Kính gửi:     

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

 - Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Văn bản số 6838/BNN-TCTS ngày 01/10/2020 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc ngăn chặn tình trạng sử dụng xung điện, chất độc, 

chất nổ và nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

a) Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban ngành, địa phương liên quan 

trong thực hiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi 

sản xuất, buôn bán, tàng trữ vận chuyển trái phép và sử dụng, chất, hoá chất 

cấm, chất độc, chất nổ, kíp nổ, dây cháy chậm, xung điện, dòng điện, phương 

tiện, ngư cụ khai thác có tính huỷ diệt, tận diệt để khai thác thuỷ sản theo quy 

định tại Bộ Luật hình sự năm 2015 và Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 

16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản. 

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến với hình thức phong phú, đa dạng, phù 

hợp văn hóa địa phương để nâng cao trách nhiệm của người dân trong việc bảo 

vệ  nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là tác động tiêu cực của việc khai thác thủy sản 

bằng chất, hoá chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương 

pháp, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính huỷ diệt, tận diệt đến nguồn lợi 

thủy sản và hệ sinh thái thuỷ sinh. Tổ chức cho cộng đồng tham gia đấu tranh, 

tố giác hành vi vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.   

c) Ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện nội dung nêu trên nhằm bảo vệ và 

phát triển nguồn lợi thuỷ sản cho sự phát triển bền vững ngành thuỷ sản.  

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Tổ chức kiểm tra, 

tuần tra, kiểm soát, truy quét, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về 

bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khai thác thủy sản, đặc biệt là các hành vi sử dụng 

V/v ngăn chặn tình trạng sử dụng xung điện, 

chất độc, chất nổ và nghề, ngư cụ cấm  

để khai thác thủy sản 
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các biện pháp khai thác thủy sản mang tính hủy diệt, sử dụng ngư cụ cấm, 

nghề cấm, khai thác các loài thủy sản trong danh mục cấm theo quy định của 

pháp luật trên địa bàn quản lý. 

3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Ủy ban 

nhân dân huyện thành phố, các đơn vị có liên quan căn cứ kết quả thực hiện và 

thực tế của địa phương, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg 

ngày 02/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất 

nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 

30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998; báo cáo Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/12/2020./.   

 
Nơi nhận:  KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; PHÓ CHỦ TỊCH 
- Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Phó CT UBND tỉnh;  

- Chánh VP UBND tỉnh;  

- Phó CVP UBND tỉnh - Nguyễn Thanh;  

- Lưu VT, CV NLN (Toản).  

 

 

 

 

  

 Nguyễn Thế Giang 
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