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Thực hiện Công văn số 1400/TCTS-BTPTNL ngày 25/8/2022 của Tổng cục 

Thủy sản về việc tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn hoạt động phóng sinh, thả 

tái tạo nguồn lợi thủy sản.  

Theo thông tin từ Tổng cục Thủy sản cho biết trong thời gian qua, nhiều tổ 

chức, cá nhân như các công ty, doanh nghiệp, các tăng ni, phật tử và người dân đã 

tổ chức hoạt động thả phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản góp phần gia tăng 

nguồn lợi thủy sản trong các thủy vực và phục hồi, tái tạo một số loài thủy sản 

nguy cấp, quý hiếm. Tuy nhiên, hoạt động này cũng nảy sinh một số vấn đề bất cập 

như: thả loài ngoại lai xâm hại, có nguy cơ xâm hại ra môi trường; thả loài ngoại 

lai chưa có đánh giá tác động môi trường, loài nuôi trong điều kiện có kiểm soát; 

thả không đúng kỹ thuật; có hiện tượng sử dụng xung điện, kích điện để đánh bắt 

thủy sản ngay sau khi thả phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản...  

Để tránh những vấn đề nêu trên có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh, Sở Nông 

nghiệp và PTNT đề nghị Quý cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với đơn vị 

trực thuộc ngành triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền về danh mục các loài thủy sản khuyến khích thả 

phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản phù hợp với từng thủy vực trên địa bàn tỉnh; 

danh mục các loài ngoại lai xâm hại, có nguy cơ xâm hại; hướng dẫn kỹ thuật thả 

phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản theo Sổ tay Hướng dẫn hoạt động phóng 

sinh các giống loài thủy sản và Tài liệu hướng dẫn Quy trình thả giống tái tạo 

nguồn lợi thủy sản. 

2. Tổ chức tuyên truyền phổ biến, tập huấn các quy định của pháp luật trong 

lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản và các nội dung hướng dẫn tại tài liệu hướng 

dẫn tới các tổ chức, cá nhân, các tăng ni, phật tử và người dân bằng nhiều hình 

thức khác nhau, phù hợp với phong tục, tập quán của người dân địa phương và 

từng đối tượng tuyên truyền (bản tin, phóng sự, tờ rơi, tập huấn ...). 
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3. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra kiểm soát 

tình hình sử dụng xung điện, kích điện để đánh bắt thủy sản trên địa bàn tỉnh, đặc 

biệt tập trung vào các dịp như Vu lan, Phật Đản, ngày rằm, mùng một...Tổ chức 

tuyên truyền, vận động nhân dân  không đánh bắt thủy sản trái quy định của pháp 

luật, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực khai thác, bảo vệ 

nguồn lợi thủy sản. 

4. Huy động nguồn lực từ các tổ chức, cộng đồng dân cư, các tăng ni, phật 

tử, tham gia hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản; phối hợp với các cơ 

quan, tổ chức chính trị - xã hội hình thành các điểm thả giống phóng sinh, tái tạo 

nguồn lợi thủy sản vào vùng nước tự nhiên một cách hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, 

phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương và bảo đảm phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 theo quy định; ưu tiên thả tái tạo nguồn lợi 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; tuyên truyền người dân không khai thác, đánh bắt các loài thủy sản ngay sau 

thời điểm thả giống theo quy định; kết hợp các mô hình quản lý nguồn lợi thủy sản 

để người dân thực hành phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản một cách hiệu quả, 

thiết thực và từng bước giám sát, định hướng hoạt động này phù hợp với công tác 

bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản.  

 Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị các Quý cơ quan, đơn vị liên quan 

phối hợp tổ chức các hoạt động thả cá phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản thiết 

thực và hiệu quả,./. 
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- Lãnh đạo Sở; 
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