
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Số:           /SNN-TSKTTH        

V/v ngăn chặn tình trạng sử dụng 

điện, chất nổ và ngư cụ cấm 

 để khai thác thủy sản 

  Lạng Sơn, ngày         tháng 8 năm 2022 
 

  

   

  Kính gửi:  - UBND các huyện, thành phố; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Trung tâm Khuyến nông. 

  

 Thực hiện Công văn số 5343/BNN-TCTS ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về việc ngăn chặn tình trạng sử dụng điện, chất độc, chất nổ và 

ngư cụ cấm để khai thác thủy sản.  

Theo Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và PTNT, hiện nay tình hình người dân sử 

dụng chất cấm, chất nổ, xung điện ... để khai thác nguồn lợi thủy sản còn diễn ra phức 

tạp. Để ngăn chặn tình trạng trên, đồng thời tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân 

dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đề nghị UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan chỉ đạo, triển khai 

thực hiện tốt một số nội dung sau:  

 1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp 

luật1 về thủy sản tới các tầng lớp nhân dân, nhất là hậu quả của việc thực hiện hành vi 

sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, 

phương tiện khai thác có tính hủy diệt, tận dụng để khai thác thủy sản là hành vi bị 

nghiêm cấm; chế tài xử phạt vi phạm hành chính và hình sự đối với hành vi vi phạm 

theo các văn bản hiện hành. 

2. Huy động và khuyến khích cộng đồng tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản; 

đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy 

                                                 

               1 Luật Thuỷ 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 hoặc Điều 242, Bộ Luật Hình sự năm 2015 được 

sửa đổi, bổ sung năm 2017; Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 1998; 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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sản. 

3. Chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa 

phương trong việc nắm bắt thông tin về các đối tượng đã thực hiện, có nguy cơ thực 

hiện; kiểm soát và xử lý nghiêm đối với các hành vi sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận 

chuyển trái phép, sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, 

phương pháp, phương tiện khai thác có tính hủy diệt, tận dụng để khai thác thủy sản 

để kịp thời có biện pháp ngăn chặn và  xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hiện 

hành.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị cơ quan, đơn vị có liên quan quan tâm chỉ 

đạo, triển khai thực hiện tốt các nội dung trên./.  

 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi (T/h); 

- Tổng cục Thủy sản (B/c); 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Công an tỉnh (P/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TSKTTH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đinh Thị Thu 
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