ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3422 /UBND-KT

Vĩnh Yên, ngày 19 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường kiểm tra, quản lý hoạt
động khai thác, đánh bắt thủy sản và
xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng
xung điện, chất độc, chất nổ để khai
thác thủy sản trên địa bàn thành phố

Kính gửi:
- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức Chính trị - Xã
hội thành phố;
- Công an thành phố;
- Phòng Kinh tế;
- Các phòng, ban, đơn vị thành phố;
- UBND các xã, phường.
Thực hiện Văn bản số 10225/UBND-NN4 ngày 17/11/2021 của UBND
tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường kiểm tra, quản lý hoạt động khai thác, đánh
bắt thủy sản và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng xung điện, chất độc, chất
nổ để khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.
Để ngăn chặn tình trạng các đối tượng sử dụng xung điện, chất nổ, chất
độc, ngư cụ bị cấm để đánh bắt, khai thác thủy sản làm hủy diệt và cạn kiệt
nguồn lợi thủy sản, gây ô nhiễm môi trường sống của các loài thủy sản, ảnh
hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái tự nhiên và gây nguy hiểm đến
tính mạng con người, đồng thời đảm bảo thực hiện nghiêm quy định của Luật
Thủy sản ngày 21/11/2017 và Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ
tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số
01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung
điện, chất độc để khai thác thủy sản, UBND thành phố chỉ đạo như sau:
1. Phòng Kinh tế
- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, TT&TT thành phố, UBND các xã,
phường tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy
định của Luật Thủy sản ngày 21/11/2017 và các văn bản hướng dẫn; Chỉ thị số
19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ... đến các tổ chức và mọi
tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.
- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiểm tra hoạt động khai thác,
đánh bắt thủy sản nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi
phạm theo quy định. Kiểm soát tốt các vùng khai thác thủy sản có thời hạn trong
năm. Đồng thời phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc, các phòng,
ban, đơn vị liên quan thành phố, UBND các xã, phường triển khai có hiệu quả
kế hoạch bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, trong đó chú trọng công tác
thả bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên các thủy vực tự nhiên trên địa bàn
thành phố.
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2. Công an thành phố
- Chỉ đạo lực lượng công an cấp xã cùng tổ chức rà soát, nắm bắt các tổ
chức, cá nhân có sử dụng kích điện khai thác, đánh bắt thủy sản để tuyên truyền,
vận động và ký cam kết không sử dụng.
- Tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn
chặn và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ vận chuyển trái phép
và sử dụng chất độc, chất nổ, kíp nổ, kích điện để khai thác thủy sản theo quy định.
- Phối hợp với phòng Kinh tế, UBND các xã, phường triển khai các nhiệm
vụ tuyên truyền, kiểm soát, kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản, bảo vệ và
phát triển nguồn lợi thủy sản.
3. Các phòng, ban, đơn vị thành phố: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của
đơn vị chủ động, phối hợp với phòng Kinh tế, Công an thành phố, UBND các
xã, phường trong công tác tuyên truyền, kiểm tra hoạt động khai thác, đánh bắt
thủy sản ở các khu vực cấm khai thác trên địa bàn thành phố.
4. UBND các xã, phường
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động đến các tổ chức,
đơn vị và các tầng lớp nhân dân… không sản xuất, buôn bán, tàng trữ vận
chuyển trái phép và sử dụng hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, kíp nổ, xung điện,
ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản. Không đánh bắt thủy sản ở khu vực cấm
khai thác có thời hạn trong năm.
- Thường xuyên tổ chức thực hiện kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản
trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
- Thực hiện rà soát, lập danh sách các trường hợp sử dụng kích điện khai thác
thủy sản, đồng thời vận động các trường hợp ký cam kết không sử dụng hóa chất
cấm, chất độc, chất nổ, kíp nổ, xung điện, ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản.
5. Trung tâm Văn hóa, TT&TT: Phối hợp với phòng Kinh tế, Công an
thành phố tuyên truyền, phổ biến các quy định về việc nghiêm cấm sử dụng chất
nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản... đến các tổ chức và mọi tầng lớp
nhân dân trên địa bàn thành phố biết và thực hiện.
6. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức Chính trị - Xã hội
thành phố: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với các phòng, ban,
đơn vị liên quan thành phố, UBND các xã, phường tăng cường công tác thông
tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định về khai thác, đánh bắt thủy sản và vận
động các tổ chức, cá nhân, hội viên… không sử dụng xung điện, chất độc, thuốc
nổ, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố.
UBND thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND tỉnh (B/c);
- Sở NN&PTNT;
- CT, các PCT;
- CPVP;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên
Tỉnh Vĩnh Phúc

Đào Văn Quyết
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