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Hữu Lũng, ngày 31 tháng 12 năm 2021

V/v tăng cường công tác quản lý
nuôi trồng thủy sản trên địa bàn.

Kính gửi:
- Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện;
- Công an huyện;
- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng
đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản
hướng dẫn thi hành Luật; các quy định của pháp luật về bảo vệ nguồn lợi thủy sản
cũng như các quy định cấm sử dụng trong khai thác thủy sản như: xung kích điện,
chất nổ, kíp nổ, các ngư cụ có tính hủy diệt... được triển khai sâu rộng đến mọi
tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Qua đó tạo sự chuyển biến nhận thức của nhân dân
trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại các sông, suối, hồ đập tự nhiên giúp cân
bằng hệ sinh thái, bảo vệ môi trường, nâng cao trữ lượng cá, cải thiện đời sống của
nhân dân.Tuy nhiên, thời gian qua tình hình vi phạm trong khai thác thủy sản vẫn
còn xẩy ra ở một số nơi trên địa bàn huyện.
Thực hiện Công văn số 2533/SNN-TSKTTH ngày 25 tháng 12 năm 2021
của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lạng Sơn V/v tăng cường công tác quản lý nuôi
trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh. UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn,
UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên tuyền Luật Thủy sản năm 2017 và các
văn bản có liên quan1 đến mọi tầng lớp nhân dân nhằm đảm bảo thực hiện tốt các
hoạt động quản lý trong lĩnh vực Thủy sản trên địa bàn huyện.
Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện
pháp thi hành Luật Thủy sản; 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; Thông tư số 19/2018/TTBNNPTNTngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT hướng dẫn về bảo vệ và
phát triển nguồn lợi thủy sản; Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNTquy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm
xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; công văn số 284/SNN-TSKTTH ngày 25 tháng 02 năm
2021 của Sở Nông nghiệp và PTNTvề tăng cường quản lý các hoạt động nuôi trồng thủy sản trên
địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 668/SNN-TSKTTH ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Sở Nông
nghiệp và PTNT về tăng cường quản lý nuôi cá lồng bè trên sông, hồ chứa và nuôi thủy sản nước
ngọt; Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực
hiện Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế
hoạch Quốc gia phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
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2. Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo2 về quy định cấm sử dụng các
chất nổ, xung kích điện, kíp nổ, các ngư cụ có tính hủy diệt để khai thác thủy sản
tự nhiên tại các sông, suối, hồ đập; đồng thời thực hiện tốt công tác bảo vệ nguồn
lợi thủy sản như: triển khai các hoạt động thả cá bổ sung tại các hồ, đập; quan tâm
phát triển mô hình nuôi cá lồng, bè tận dụng diện tích mặt nước tại những địa bàn
có sông suối, hồ đập để phát triển thủy sản góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện
đời sống của nhân dân.
3. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong thực hiện
quản lý nuôi trồng thủy sản; hằng năm xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, kiểm
soát nhằm đấu tranh ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về sử dụng chất nổ,
xung kích điện để khai thác thủy sản trên địa bàn.
4. Chú trọng công tác tập huấn khoa học kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực
có tay nghề cho lao động tham gia nuôi trồng thủy sản; xây dựng các mô hình áp
dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, sản xuất theo chuỗi
liên kết sản phẩm.
5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện các thủ tục hành chính3
trong lĩnh vực thủy sản đến người nuôi trồng thủy sản trên địa bàn.
UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn
phối hợp, quan tâm thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở NN& PTNT tỉnh;
- CT, PCT (KT) UBND huyện;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Thị Hạnh

Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy
mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 1998 của Thủ
tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản
và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản;Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 13 tháng 11 năm
2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về tăng cường các biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản
và ngăn chặn hành vi sử dụng các loại chất nổ, chất độc và xung điện để khai thác thủy sản trái
phép trên địa bàn tỉnh.
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Quyết định số 2609/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng
Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn.
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