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 Kính gửi:   

                - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố; 

     - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

     - Sở Công Thương; 

     - Sở Thông tin và Truyền thông; 

       - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;  

                          - Công an tỉnh;  

                          - Cục Quản lý thị trường tỉnh; 

     - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

 

Thời gian qua, công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đã được các 

sở, ngành và địa phương luôn quan tâm tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 

các quy định pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; kịp thời phát hiện và 

xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật; đồng thời 

phối hợp tuyên truyền nhằm thay đổi hành vi, chấp hành nghiêm các quy định 

trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

Tuy nhiên, hiện nay tình hình vi phạm pháp luật về khai thác, bảo vệ và bảo 

tồn nguồn lợi thủy sản, tình trạng ngư dân sử dụng xung điện, ngư cụ cấm khai 

thác còn diễn ra; việc khai thác, buôn bán, tiêu thụ các loài thủy sản nguy cấp, 

quý hiếm với mức độ ngày càng tinh vi, làm cho nguồn lợi thủy sản có xu hướng 

suy giảm, hệ sinh thái thủy sinh đang có nguy cơ suy thoái nghiêm trọng, một số 

loài thủy sản nguy cấp quý, hiếm đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Nhằm ngăn 

chặn và chấm dứt tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các UBND các 

huyện, thị xã và thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện một 

số nội dung sau:  

1. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và thành phố 

- Thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện về cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất 

độc, các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản và ban hành Kế hoạch để triển khai 

thực hiện nhiệm vụ này tại địa phương.  

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng và UBND các xã, phường, thị trấn thực 

hiện kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật đối 

với hành vi buôn bán, sản xuất, tàng trữ, sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và 

các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản.  



 

 

- Chỉ đạo các ngành chuyên môn, kiểm tra, giám sát các quán ăn, nhà hàng, 

chợ, điểm kinh doanh, khu dân cư, hộ gia đình, các cơ sở nuôi trồng, sản xuất, 

kinh doanh thủy sản nhằm phát hiện và xử lý nghiêm đối với hành vi mua bán các 

loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm theo quy định trên địa bàn.  

- Phối hợp các tổ chức liên quan; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xây dựng 

kế hoạch và định kỳ tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản hằng năm. 

- Hướng dẫn các cá nhân, ngư dân (khảo sát, chọn địa điểm, xây dựng 

phương án,…) thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa 

bàn. 

- Kịp thời thông tin, tuyên truyền đến các chủ tàu cá khai thác thủy sản đang 

hoạt động trên địa bàn, có chiều dài tàu cá lớn nhất từ 06 mét trở lên tiến hành 

thực hiện đăng ký Chi cục Thủy sản An Giang cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu 

cá trước khi đưa vào hoạt động theo quy định hiện hành. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố xây 

dựng kế hoạch tổ chức các đợt kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm 

trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là khai thác mang tính hủy diệt 

như: Sử dụng điện, chất độc, chất nổ, ngư cụ cấm khai thác thủy sản, khai thác 

các loài thủy sản có kích thước nhỏ, khai thác trong mùa sinh sản,... theo đúng 

quy định.  

- Tổ chức triển khai, niêm yết số điện thoại đường dây nóng, tạo thuận lợi 

cho tổ chức, cá nhân tham gia phản ánh về hoạt động khai thác thủy sản tại các 

địa phương; xử lý kịp thời, có hiệu quả các nguồn tin góp phần nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực thủy sản. 

- Tăng cường công tác phối hợp các sở, ngành và địa phương thực hiện 

tuyên truyền, vận động đến tổ chức, cá nhân biết về tác hại của việc sử dụng 

chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản đối với môi trường sống của 

các loài thủy sinh là nguyên nhân dẫn đến nguồn lợi thủy sản bị cạn kiệt, qua đó 

thay đổi hành vi, cùng chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản.  

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra việc thi hành pháp luật 

về quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh đối với tổ 

chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực thủy sản. 

- Xây dựng kế hoạch thả cá, tái tạo, kịp thời bổ sung các giống loài thủy 

sản nguy cấp, quý, hiếm; loài thủy sản có giá trị kinh tế, khoa học; loài bản địa, 

đặc hữu vào vùng nước tự nhiên (sông, kênh, rạch) trên địa bàn tỉnh. Phối hợp 

huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư tham gia hoạt 

động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản. 

3. Sở Công Thương: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các 

hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất nổ, xung điện và các ngư cụ 

cấm dùng để khai thác thủy sản.  

 



 

 

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các phương tiện khai thác thủy 

sản. Chỉ đạo trong toàn lực lượng và đến từng cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ 

luôn nêu cao trách nhiệm, kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm các hành vi vận 

chuyển, tàng trữ, sử dụng chất nổ, xung điện và các ngư cụ bị cấm để khai thác 

thủy sản.  

- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực 

thủy sản tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các phương tiện hoạt động khai 

thác thủy sản; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật thủy sản theo quy 

định. Thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát đột xuất để phát hiện và xử lý 

nghiêm các hành vi sử dụng chất nổ, xung điện vào hoạt động khai thác thủy sản.  

5. Cục Quản lý thị trường tỉnh 

Chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương liên quan tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái 

phép chất nổ, xung điện, chất độc và các ngư cụ cấm để khai thác thủy sản. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: 

Tăng cường xây dựng các chương trình tuyên truyền nhằm giáo dục nhận thức 

của nhân dân về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên các phương tiện 

thông tin đại chúng và các hoạt động thông tin, truyền thông khác.  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Sở,  

ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện. Trong quá trình chỉ đạo, thực hiện nếu có 

khó khăn, vướng mắc thì gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng 

hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận:                                                

- Như trên; 

- TT TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;  

- LĐVPUBND tỉnh; 

- Phòng: KTN, HCTC; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Anh Thư 
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