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Kính gửi:  

- Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài 
chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, 

Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông;  
- Các ngành: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 

Công an tỉnh; 
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 5343/BNN-TCTS ngày 

12/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ngăn chặn tình trạng sử dụng 
điện, chất độc, chất nổ, nghề và ngư cụ cấm để khai thác thủy sản. Để hoạt động 
khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo tồn, khôi phục các loài thủy sản quý 

hiếm, các loài có giá trị kinh tế trên các lưu vực sông, suối, hồ chứa tại bãi đẻ tự 
nhiên, khu vực thủy sản tập trung sinh sản và khu vực thủy sản tập trung sinh sống 

trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau: 

 1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

 - Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với cộng đồng dân cư 

sinh sống trong lưu vực sông, suối, hồ chứa đặc biệt các hộ dân làm nghề khai 
thác thủy sản nhất là tại các bãi đẻ, đường di cư sinh sản của các loài thủy sản để 
họ hiểu và thực hiện hành vi khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đúng với quy 

định của pháp luật. 

- Khuyến khích, huy động các nguồn lực tham gia vào hoạt động tái tạo 

nguồn lợi thuỷ sản thông qua các tổ chức, cá nhân, các cơ sở sản xuất, ương dưỡng 
giống trên địa bàn; huy động và khuyến khích cộng đồng tham gia bảo vệ nguồn 
lợi thủy sản; đấu tranh, tố giác các hành vi sử dụng điện, chất nổ, chất độc và ngư 

cụ cấm để khai thác thủy sản. 

- Thống kê, rà soát, lập danh sách các đối tượng khai thác thủy sản bằng 

phương tiện hủy diệt để vận động, tuyên truyền, giáo dục, quản lý; xử lý nghiêm 
các trường hợp sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển trái phép, sử dụng điện, 
chất độc, chất nổ, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản theo quy định của pháp luật 

(Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 quy định xử phạt hành chính lĩnh 
vực thủy sản hoặc Điều 242, Bộ luật Hình sự năm 2015, được sủa đổi, bổ sung 

năm 2017). 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

 - Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện quan trắc, 

cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản, bảo tồn, quản lý các bãi đẻ tự nhiên để 



 

tăng số lượng, đa dạng thành phần loài các loài thủy sản tại các thủy vực tự nhiên 
trên địa bàn tỉnh. 

- Hàng năm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch quan 

trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy 
sản tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh nhằm bổ sung nguồn lợi thủy 

sản, phục hồi hệ sinh thái thủy sinh đóng góp chung vào mục tiêu phát triển kinh 
tế xã hội; tăng cường công tác quản lý hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản; 

đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi 
phạm theo quy định. 

- Thực hiện có hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác ngày 10/6/2022 giữa Sở Nông 

nghiệp và PTNT với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai về lĩnh vực thả 
giống phóng sinh, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, huy động nguồn lực tổ chức, cá 

nhân, tăng ni, phật tử tích cực tham gia thả cá phóng sinh theo hướng dẫn của cơ 
quan quản lý nhà nước cấp tỉnh. 

3. Sở Tài chính: Cân đối nguồn kinh phí để thực hiện hiệu quả Luật Thủy 

sản 2017, quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản, công tác bảo vệ và 
phát triển nguồn lợi thủy sản, khai thác tiềm năng, lợi thế nuôi trồng thủy sản trên 

địa bàn tỉnh. 

4. Sở Khoa học và Công nghệ: Ưu tiên nguồn khoa học sự nghiệp cho dự 
án bảo tồn các loài thủy sản đặc hữu, loài bản địa, loài có giá trị kinh tế; đề tài  

khoa học nghiên cứu các bãi đẻ, đường di cư sinh sản của các loài thủy sản trên 
địa bàn tỉnh nhằm phục hồi hệ sinh thái thủy sinh. 

 5. Các Sở, ngành: BCH Bộ đội Biên phòng, Công thương, Tài nguyên và 

Môi trường, Thông tin và truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Lào 
Cai, Công an tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp với Sở Nông 

nghiệp và PTNT, các cơ quan liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn 
việc sử dụng công cụ kích điện, chất nổ, ngư cụ cấm khai thác, mùa vụ cấm khai 

thác theo quy định (Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018); xử lý 
nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; tổ chức thông tin, tuyên truyền 

sâu rộng công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản theo quy định mới của 
Luật Thủy sản 2017 hướng đến nghề cá có trách nhiệm và phát triển bền vững. 

 

Căn cứ nội dung chỉ đạo, các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- TT. UBND tỉnh; 
- Như trên; 
- CVP, PCVP3; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT, NLN 1,3. 

 KT. CHỦ TỊCH 
  PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

 
Hoàng Quốc Khánh 
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