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Kính gửi:  

- Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Công văn số 293 /SNN-TSKTTH ngày 24 tháng 02 năm 2022 

của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện các hoạt động thả 

cá giống tái tạo nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản. 

 Trong những năm qua, công tác thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản đã 

đạt được kết quả nhất định, góp phần phục hồi và tái tạo các loài thủy sản đang 

bị suy giảm. Nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản 

(01/4/1959 - 01/4/2022), UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn, UBND 

các xã, thị trấn phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, phục hồi và tái tạo 

nguồn lợi thủy sản; tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về 

bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tới mọi tầng lớp nhân dân, nhằm nâng 

cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo 

tồn, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản. 

 2. Tổ chức hoạt động tuyên truyền, thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản 

vào vùng nước tự nhiên một cách hiệu quả; khuyến cáo lựa chọn giống, loài phù 

hợp điều kiện của địa phương; ưu tiên thả tái tạo các loài thủy sản nguy cấp, 

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

hữu. Tuyệt đối không phóng sinh các đối tượng thủy sinh vật ngoại lai xâm hại, 

có nguy cơ xâm hại ra môi trường; bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế. 

 3.  Huy động nguồn lực từ các tổ chức, cộng đồng dân cư, tham gia hoạt 

động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản; tuyên truyền người dân không khai 



 

thác, đánh bắt các loài thủy sản ngay sau thời điểm thả giống theo quy định; thực 

hiện tốt việc thanh tra, kiểm tra và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 

trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn 

phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, PCT (KT) UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Dương Thị Hạnh 
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