
  

  UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

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

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:  338 /SNN-TS     Quảng Trị, ngày  06 tháng 3 năm 2019 

V/v bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy 

sản nhân dịp kỷ niệm 61 năm Ngày 

truyền thống ngành Thủy sản  

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                     Kính gửi:  UBND các huyện, thành phố và thị xã. 

 

 Hướng tới kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản 01/4/1959 

- 01/4/2020, Nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, phục hồi và 

tái tạo nguồn lợi thủy sản, đồng thời  nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm 

của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đề nghị UBND các huyện, thành phố và thị xã triển khai thực hiện các 

nội dung sau: 

1. Phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, phục hồi và tái tạo 

nguồn lợi thủy sản; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá 

nhân trong và ngoài ngành thủy sản, các tăng ni, phật tử và cộng đồng dân cư 

tham gia thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản. 

2. Tổ chức thả cá bổ sung các loài thủy sản bản địa, nguy cấp, quí, hiếm, 

có giá trị kinh tế vào vùng nước tự nhiên; huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá 

nhân trong và ngoài ngành thủy sản các tăng ni, phật tử và cộng đồng dân cư 

tham gia thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, từng bước xã hội hóa công tác này. 

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phố biến kiến thức, các qui định của 

pháp luật về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản với mọi tầng lớp nhân dân; 

không phóng sinh các đối tượng thủy sinh vật ngoại lai xâm hại, có nguy cơ xâm 

hại ra môi trường; vận đồng người dân không khai thác, đánh bắt các loài thủy 

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

4. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 

02/01/1998 và Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản; 

kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản, 

ngăn chặn và chấm dứt tình trạng sử dụng xung điện, chất nỗ, chất độc, ngư cụ 

cấm, nghề cấm và các loài trong danh mục cấm; tăng cường công tác thanh tra, 

kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

 Vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố và thị xã 

quan tâm triển khai thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Giáo hội phật giáo tỉnh (để biết); 

- Chi cục Thuỷ sản; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 
 

 

 
 

  Nguyễn Văn Huân 
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