
UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:         /SNN-CNTY 
V/v tăng cường phối hợp công tác 

quản lý khai thác và bảo vệ nguồn 

lợi thuỷ sản trên sông, hồ chứa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lào Cai, ngày       tháng 8 năm 2019 

  

Kính gửi:  

- Công an tỉnh Lào Cai; 

- Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Thanh tra Sở Nông nghiệp; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

 Lào Cai có mạng lưới sông, suối, hồ chứa tương đối nhiều, đặc biệt có 02 

con sông lớn có ảnh hưởng đến chế độ thủy văn của tỉnh là sông Hồng và sông 

Chảy. Trên hệ thống sông, suối, hồ chứa này nhiều loài thủy sản quy hiếm, loài 

thủy sản có giá trị kinh tế và có các bãi đẻ tự nhiên nằm trong hệ thống bãi đẻ 

Quốc gia (ngòi Nhù, ngòi Bo, ngòi Đum, bãi Sọi Cờ, ngòi Thia). Đây là điều 

kiện thuận lợi cho các loài thủy sản sinh sản, bảo tồn và phát triển phục vụ công 

tác nghiên cứu, phát triển thủy sản, khai thác thủy sản của người dân sống trên 

các lưu vực sông, suối, hồ chứa. 

Để hoạt động khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo tồn, khôi phục các 

loài thủy sản quý hiếm, các loài có giá trị kinh tế trên các lưu vực sông, hồ chứa tại 

bãi đẻ tự nhiên (bãi đẻ Quốc gia) trên địa bàn tỉnh tạo sinh kế bền vững cho người 

dân địa phương sống ven các sông, hồ chứa theo quy định của pháp luật: 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 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy 

sản; Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh Lào Cai về việc 

triển khai thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản năm 

2019. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh, UBND 

các huyện, thành phố phối hợp, chỉ đạo một số nội dung như sau: 

1. Đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác quản lý thủy sản trên địa bàn 

huyện, xã để tham mưu tốt công tác quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

 2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với cộng đồng dân cư 

sinh sống trong lưu vực sông, hồ chứa, đặc biệt các hộ dân làm nghề khai thác thủy 

sản để họ hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. 

3. Xây dựng và phát triển các mô hình Quan trắc môi trường, bảo tồn, 

quản lý các bãi đẻ tự nhiên để tăng số lượng, đa dạng thành phần loài các loài 

thủy sản tại các thủy vực tự nhiên trên địa bàn tỉnh. 

4. Định kỳ phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền, lễ thả cá tái tạo nguồn lợi 

thủy sản trên hồ chứa để lan tỏa thành phong trào cộng đồng chung tay bảo vệ và 



phát triển nguồn lợi thủy sản. Hướng dẫn người dân thả các loài cá bản địa, cá đặc 

sản có giá trị kinh tế cao (tuyệt đối không thả các loài sinh vật ngoại lai xâm hại). 

5. Chính quyền cấp cơ sở định hướng người dân đưa các quy tắc về khai 

thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành quy ước, hương ước của thôn, bản để 

người người hiểu và thực hiện. Rà soát, lập danh sách các đối tượng khai thác 

thủy sản bằng phương tiện hủy diệt để tuyên truyền, vận động và quản lý. 

 6. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

hành chính trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo Nghị định 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định: 

- Hình thức xử phạt: 

 + Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vứt bỏ 

trái phép ngư cụ xuống vùng nước tự nhiên. 

 + Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sản 

xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản. 

 + Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử 

dụng ngư cụ cấm để khai thác thủy sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm 

hình sự. 

 + Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi tàng 

trữ, vận chuyển, mua bán công cụ kích điện để khai thác thủy sản. 

 + Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử 

dụng dòng điện (điện lưới) để khai thác thủy sản mà chưa đến mức truy cứu 

trách nhiệm hình sự. 

 - Thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 46, 47, 48, 49, 50… Nghị định 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ. 

Đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, 

Thanh tra Sở Nông nghiệp, Chi cục Chăn nuôi và Thú y quan tâm phối hợp, chỉ 

đạo thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Phòng NN&PTNT các huyện, TP; 

- Lưu VT, CNTY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Nhẫn 
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