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        Kính gửi:    

- Chủ tịch UBND các xã, Thị trấn; 

                      - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.  
  
 

Thực hiện Chỉ thị số: 01/1998/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 thuỷ 

sản; thời gian qua đã được các cơ quan, đơn vị chức năng, chính quyền địa 

phương  tập trung tuyên truyền, chỉ đạo triển khai thực hiện  nghiêm túc, ý thức 

chấp hành của quần chúng nhân dân được nâng lên, các hành vi tàng trử, sử dụng 

chất nổ, xung điện để khai thác thuỷ sản được hạn chế, góp phần bảo vệ nguồn 

lợi thuỷ sản, hạn chế nhiều tai nạn đáng tiếc xẩy ra. 

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây tình trạng người dân sử dụng chất nổ, 

xung điện khai thác thuỷ sản đang có chiều hướng gia tăng, phức tạp, các hành vi 

vi phạm ngày càng tinh vi, thay đổi hình thức liên tục khó phát hiện; hành vi 

ngày càng trắng trợn, ngang nhiên bất chấp pháp luật, đặc biệt là vào mùa mưa lũ 

và các xã ven tuyến sông La, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bảo vệ, phát 

triển nguồn lợi thủy sản, môi trường sinh thái. Nguyên nhân chủ yếu là do một 

số bộ phận nhân dân ý thức chấp hành chưa cao; công tác chỉ đạo, phối hợp quản 

lý, tổ chức thực hiện tại các địa phương, các lực lượng liên quan còn buông lỏng, 

không quyết liệt, chưa hiệu quả. 

Để kịp thời chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn hoạt động 

khai thác thủy sản bất hợp pháp, tiến tới chấm dứt tình trạng sử dụng xung điện, 

chất nổ, chất độc để khai thác thủy sản trên địa bàn. UBND huyện yêu cầu: 

1. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn: 

Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến mọi tầng 

lớp nhân dân về nội dung Luật thủy sản ngày 21/11/2017, Chỉ thị số 

01/1998/TTg, Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 

11/CT-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh và các văn bản liên quan; về vai 

trò quan trọng của công tác quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tác hại, hậu quả 

của việc sử dụng chất nổ, xung điện để khai thác thủy sản làm hủy hại môi sinh, 

môi trường và cạn kiệt nguồn lợi thủy sản để người dân tự giác chấp hành. 



 

Chỉ đạo lực lượng Công an xã, thị trấn tổ chức cho các hộ làm nghề chài 

lưới trên sông  ký cam kết không sử dụng kích điện, điện lưới, chất nổ, chất độc 

để khai thác thuỷ sản; không sử dụng kích điện mang theo người để khai thác 

thuỷ sản ở các ao, hồ, vùng nước tự nhiên. Phát động phong trào toàn dân phát 

hiện, tố giác các đối tượng tàng trử, sử dụng kích điện, chất nổ, chất độc nhằm 

mục đích để khai thác thuỷ sản; tăng cường công tác tuần tra, nắm tình hình hoạt 

động của các thuyền, phương tiện nổi trước khi rời bến đi khai thác thuỷ sản, 

phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh bắt giữ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, 

theo quy định của pháp luật.  

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

 Phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tuyên truyền Luật thuỷ sản, các 

văn bản về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản, nâng  cao ý thức cho nhân 

dân chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản; 

kiểm tra, phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm trong hoạt động thuỷ sản theo 

chức năng, thẩm quyền.  

3. Công an huyện: 

 Chỉ đạo và phối hợp Công an các xã, thị trấn rà soát lên danh sách các đối 

tượng nghi vấn tàng trử, sử dụng kích điện để gọi hỏi, răn đe, giáo dục các đối 

tượng từ bỏ ý định sử dụng kích điện, chất nổ, chất độc để khai thác thuỷ sản; 

tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát phát hiện bắt giữ, kiên 

quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

4. Phòng Văn hóa - Thông tin: 

 Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về 

việc cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản bằng nhiều 

hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng về tác hại của việc đánh bắt 

thủy sản bằng chất nổ, chất độc, xung điện nhằm làm cho mọi người có ý thức 

coi việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản là trách nhiệm của toàn dân. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể cấp huyện: Chỉ đạo 

các đơn vị trực thuộc phối hợp ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho hội viên, người 

dân về tác hại, hậu quả của việc sử dụng chất nổ, xung điện để khai thác thủy sản 

và vai trò, ý nghĩa của việc bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản để hội viên, 

người dân hiểu và chấp hành. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chức năng; Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và chịu trách 

nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về tình trạng người dân mua bán, 



tàng trử, sử dụng kích điện, điện lưới, chất nổ, chất độc trái phép để khai thác 

thuỷ sản trong khu vực địa phương quản lý./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND Tỉnh (B/C); 

- Công an Tỉnh(B/C); 

- Sở NN-PTNT(B/C); 

- TT Huyện ủy;  HĐND Huyện; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Lưu: VT, VP, CA. 
 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Trần Quang Tuấn 
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