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Lạng Sơn, ngày 20 tháng 5  năm 2019 

 
Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Qua phương tiên thông tin đại chúng, trong thời gian gần đây có tình trạng 
Tôm càng đỏ (Cherax quadricarinatus, còn gọi là Tôm hùm đất) được đưa vào Việt 
Nam để tiêu thụ làm thực phẩm tại một số địa phương. Đây là loài thủy sinh có 
nguồn gốc ngoại lai, ăn tạp, sống bò dưới đáy, ưa đào hang, hoạt động về đêm, có 
sức chống chịu và thích nghi cao. 

Loại tôm càng đỏ không có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh 
doanh tại Việt Nam (Phụ lục III, ban hành kèm theo Nghị định số 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) và được xác định là loài ngoại lai xâm hại (Phụ lục 1 ban hành kèm 
theo Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại 
lai xâm hại). Việc kinh doanh, tiêu thụ  loài này là vi phạm quy định pháp luật về 
đa dạng sinh học và thủy sản. 

Thực hiện Công văn số 3438/BNN-TCTS ngày 17/5/2019 của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT: Về việc tăng cường kiểm soát loài tôm càng đỏ tại Việt Nam. 
Nhằm bảo vệ môi trường và tránh tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp, Sở Nông 
nghiệp và PTNT Lạng Sơn đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai một số 
nội dung sau: 

1. Chỉ đạo Ban chỉ đạo 389 các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra và xử 
lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tuyên truyền đến các hộ kinh doanh không 
buôn bán Tôm càng đỏ… 

2. Các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về 
tác hại của loài tôm càng đỏ đối với môi trường và sản xuất nông nghiệp; khi phát 
hiện có phát tán ra môi trường, phải có biện pháp khoanh vùng, cô lập và tiêu diệt 
tôm càng đỏ theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm 
triển khai thực hiện./. 
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