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         Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2023 

    

  Kính gửi:   

- UBND các huyện, thành phố;  

- Các Chi cục: Chăn nuôi và Thú y; Phát triển nông thôn; 

Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản;  

- Trung tâm Khuyến nông. 

 

Trong thời gian qua cấp Ủy, chính quyền các cấp, các ngành chức năng đã 

làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành luật, các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thủy sản được 

triển khai sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Qua đó tạo sự chuyển 

biến nhận thức của Nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật lĩnh 

vực thủy sản; đồng thời chú trọng công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại các sông, 

suối, hồ đập tự nhiên giúp cân bằng hệ sinh thái, bảo vệ môi trường, nâng cao trữ 

lượng cá, cải thiện đời sống của Nhân dân. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác quản 

lý hoạt động nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan có liên quan 

phối hợp với các đơn vị trực thuộc ngành triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền Luật Thủy sản năm 

2017 và các văn bản chỉ đạo của Trung uơng, tỉnh1 đến mọi tầng lớp Nhân dân 

nhằm thực hiện tốt các hoạt động quản lý trong nuôi trồng thủy sản; trong đó tập 

                                           
1 Nghị định 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; 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; Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT 

ngày 10/ 5/ 2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật 

thủy sản; Thông tư số 06/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/7/ 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

& PTNT về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật thủy sản; Văn bản số 19/VBHN-BNNPTNT ngày 30 /12/ 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp & PTNT Thông tư Quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm 

xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; Văn bản số 21/VBHN-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Thông tư Hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy 

sản; Văn bản số 24/VBHN-BNNPTNT ngày 30 /12/ 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & 

PTNT Thông tư Quy định trình tự, thủ tục đánh giá rủi ro, cấp phép nhập khẩu thủy sản sống; Kế 

hoạch số 169/KH-UBND ngày 29/7/ 2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Chiến lược 

phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch Quốc gia 

phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 87/KH-SNN ngày 01/10/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 và Kế hoạch Quốc gia phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, 

giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
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trung triển khai các nội dung tại Kế hoạch số 169/KH-UBND và Kế hoạch số 

87/KH-SNN (Chi tiết theo văn bản đính kèm); tuyên truyền về thực hiện các thủ 

tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản đến người nuôi trồng thủy sản trên địa bàn2. 

2. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn 

người nuôi trồng thủy sản áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đói rét 

cho thủy sản nuôi3; tăng cường công tác kiểm tra đối với những vùng nuôi tập 

trung để có biện pháp xử lý kịp thời nhằm giảm thiệt hại gây ra. 

3. Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về quy định cấm sử dụng các 

chất nổ, xung kích điện, kíp nổ, các ngư cụ có tính hủy diệt để khai thác thủy sản 

tự nhiên tại các sông, suối, hồ đập4; đồng thời thực hiện tốt công tác bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản như: triển khai các hoạt động thả cá bổ sung tại lưu vực Sông kỳ cùng, 

các hồ, đập nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt 

Nam (01/04/1959 - 01/4/2023), ngày ông Công, ông Táo, rằm tháng Giêng, lễ Phật 

Đản, lễ Vu Lan, ... theo văn bản hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban 

hành5 

4. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Pháp luật 

trong nuôi trồng thủy sản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; 

chú trọng công tác tập huấn KHKT, xây dựng các mô hình áp dụng quy trình sản 

xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, sản xuất theo chuỗi liên kết sản phẩm thuỷ sản chất 

lượng, an toàn truy xuất được nguồn gốc. 

 Đề nghị UBND các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc ngành phối 

hợp triển khai thực hiện tốt các nội dung trên, trong quá trình thực hiện có vướng 

mắc, thông tin về Sở Nông nghiệp và PTNT để có biện pháp xử lý kịp thời./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, TSKTTH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Thu 
 

                                           
2Quyết định số 2609/QĐ-UBND ngày 15/12/ 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn. 
3Công văn số 2708/SNN-TSKTTH ngày 13 /12/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về tăng cường chỉ 

đạo công tác phòng, chống dịch bệnh, đói rét trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh. 
4Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 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. 
5Công văn số 137/SNN-TSKTTH ngày 19/ 01/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về tuyên truyền, 

hướng dẫn hoạt động phóng sinh, thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2023. 
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