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V/v tuyên truyền ngăn chặn tình trạng sử dụng 

xung điện, chất độc, chất nổ và nghề, ngư cụ cấm 

để khai thác thủy sản 

  

 

 

 

          Kính gửi:  

 - Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;  

 - Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, 

thành phố. 

 

 

Thực hiện Công văn số 10674/UBND-KT ngày 08/10/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ngăn chặn tình trạng người dân sử dụng chất nổ, xung 

điện, chất độc để khai thác thủy sản, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn 

công tác tuyên truyền như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Thủy sản năm 2017; 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; Chỉ thị số 

19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ 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 trong thời gian tới; 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. Xem nội dung các văn bản tại địa chỉ: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/Luat-Thuy-

san-338490.aspx; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/Chi-thi-1-

1998-CT-TTg-nghiem-cam-su-dung-chat-no-xung-dien-chat-doc-khai-thac-

thuy-san-41325.aspx; 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?cl

ass_id=2&mode=detail&document_id=175191; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-42-

2019-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-thuy-san-

367439.aspx. 

- Tuyên truyền về tác động tiêu cực của việc khai thác thủy sản bằng chất, 

hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương 
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tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt nghề lưới kéo khai thác vùng ven 

bờ đến nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái thủy sinh để nâng cao nhận thức và 

trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đấu tranh, tố 

giác hành vi vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.  

- Đưa tin phản ánh công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm 

đối với hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ vận chuyển trái phép và sử dụng 

chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, kíp nổ, dây cháy chậm, xung điện, dòng 

điện, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác thủy 

sản, nghề lưới kéo khai thác ở vùng biển ven bờ; hoạt động thả bổ sung giống 

thủy sản ra biển để phục vụ công tác tạo nguồn lợi thủy sản tại các địa phương 

và trên địa bàn tỉnh. 

2. Tổ chức thực hiện 

- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố 

tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các nội dung trên. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Đài 

Truyền thanh các xã, phường, thị trấn tuyên truyền theo nội dung trên. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố quan 

tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Sở NN&PTNT (VBĐT); 

- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTBCXB (A, 02). 

  

 

 

 

 

 

Phạm Duy Lộc 
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