
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA 1101 CHU NGHiA VIT NAM 
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So:Oq  /CT-UBND Ninh Blnh, ngày  /5  tháng 4 nám 2021 

CIII TH 
A •A A 7 A •A A A Ve vice nghiem cam su diing chat no, xung thçn, chat dQc, 

các nglr cu hi cam dê khai thác thüy san vã tang ctrông cong tác 
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bao vç, tai tto nguon Iç. thuy san tren d!a  ban tinh Ninh Binh 

NhUng näm qua, ChInh phU, Thu tuóng ChInh phü, UBND tinh Ninh BInh 
dà ban hành dông b h thông các van bàn quy phm pháp 1ut và van bàn chi do 
lien quan dn vic quân l, báo v và tái to ngun lçii thüy san, trong do dã quy 
djnh nghiêrn c.m các hott dng sir dung cht n, xung diên, chat dc dê khai thác 
thüy san. Cong tác quãn 1 các hot dng khai thác thñy san bt hcip pháp, các 
hot dng buôn ban, tang trü, vn chuyn và si:r ding chat n, cht dec, xung din 
trong khai thác thüy san dà duçic chInh quyn dja phu'ang các cp triên khai thirc 
hin trng bu'c có hiu qua. 

Tuy nhiên thè'i gian gn dày tInh trng vi phm các quy djnh trong khai thác 
và báo v ngun 1çi thüy san có chiu hung tang len và din bin phirc tp nhu 
vic su diing xung din, hóa chat, ngu ci bj cam dê dánh bat thüy san lam ành 
huing nghiêrn tr9ng dn vic bào v, phát trin ngun lcii thüy san, tác dng xâu 
dn các h sinh thai. Nguyen nhân chInh là cong tác quàn l, kim tra phát hin 
và xü.  l kp thô'i các vi phim chua thirc sr quyêt lit & mt s da phuo'ng. Dê kjp 
th&i chn chinh, tang cuing cong tác quãn 1, ngän chn hot dng khai thác thüy 
san bt hçp pháp, lirng buóc dua hott dng khai thác thfiy san theo diing các quy 
djnh pháp 1ut hin hành nhm phát trin ben vung nguôn igi thüy san trên dja 
bàn tinh Ninh BInh, Chü tjch UBND tinh yêu c.u: 

1. Giám dôc các s&, Thu tm&ng các ngành lien quan và Chü tjch UBND 
các huyn, thành phô 

- Thirc hin nghiêm các quy dnh tai:  LuQtt Thüy san ngày 21/11/2017; Chi 
th, s 01/1998/CT- TTg; Chi th s 19/CT-TTg; Chi thj s 45/CT-TTg cüa Thu 
tu&ng ChInh phü; Quyêt djnh s 09/2012/QD-UBND ngày 16/4/20 12 cüa UBND 
tinh ye vic ban hành Quy ch phi hçip hot dng giüa các co quan nhà nuOc 
trong cong tác quãn l ye bão v, bào tn, tái to và phát trin ngun li thu san 
trên da bàn tinh Ninh BInh và các van bàn có lien quan. 

- Tang cu&ng cong tác tuyên truyn dn mi tang i&p nhân dan ye nghia 
cUa vic quãn l, bão v ngun igi thUy san; the hal, hu qua cüa vic sir diing cht 
n chit dec, xung din, ngu c cam khai thác thüy san lam hüy hoi rnôi sinh, 
mOi tru&ng và cmn kit ngun igi thüy san d ngu&i dan thuc, ti.r giac chip hành 
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và thirc hin nghiêm quy dinh v cAm sir dung chAt n, chAt dec, xung din, ng1r 
Cu cAm khai thác thüy san, cüng tham gia boat dng tái tao  nguôn igi thüy san. 

- Tang cung kim tra, kim soát, xir 1 nghiêm hành vi vi pham pháp 1ut 
theo quy dinh; t chüc thanh tra, kiêm tra chtt ch tàu Ca trong và ngoài tinh, 
nghiêm cAm hành vi tàu giã cào vi phm khai thác thüy san tai  vüng biên yen b, 
kirn soát vic chAp hành quy dnh, diu kin dam bào an toàn cho ngthi và tàu 
cá hoat dng khai thác thüy san. 

- Hang näm, thirc hin cong tác tái tao  ngun 1çi thüy san, thá b sung ging 
thüy san ra các thüy virc t1r nhiên nhm khôi phçic và tái tao  nguôn igi thüy san; 
phát hin, xir 1 nghiêm t chüc, cá nhân san xuAt, mua ban, nhtp kbâu, xuât khâu, 
vn chuyn, tang trU và sà diing trái phép thuc n, xung din, chat dec, ngu c 
bj cAm d khai thác thüy san tai  vüng bin và vüng rnthc ni dja. 

2. Uy ban nhân dan các huyn, thành ph 

- Chi dao  1irc lu'gng chüc nàng và UBND các xã, phung, thj trAn thirc hin 
kim tra, kim soát và xr 1 nghiêm nhmg tru1ng hcip vi pham pháp 1ut di vói 
hành vi buôn ban, san xuAt, tang trü, sir ding chAt n, xung din, chAt dc và ngu 
ci bj cAm d khai thác thüy san. Chi dao  chAm dirt tInh trang sir diing chat n& 
xung din (cong cy kIch din, din lzthi,) d dánh bAt thüy san tai  các ho, dp, song 
ngOi, vüng kênh muong, ni dông và vüng bin yen b?ii. 

- Thành 1p Ban Chi dao  cAp huyn, thành ph ye cam sir dung chat no, 
xung din, chAt dec, các ngix c1i b cAm d khai thác thüy san và tAng cu?ing cong 
tác bâo v, tái tao  nguOn igi thüy san; xây dimg K hoach d trin khai thirc hin 
nhim vi nay tai  dja phuang. 

- Phi hgp thirc hin có hiu qua Quyt dnh s 09/2012/QD-UBND ngày 
16/4/20 12 cüa UBND tinh ye vic ban hành Quy chê phôi hgp hoat dng giUa các 
cG quan nba nithc trong cong tác quân 1 v bào v, bâo tn, tái tao  và phát trin 
ngun igi thu san trên dja bàn tinh Ninh BInh. 

- Chü tjch UBND các huyn, thành ph& chju trách nhim truôc pháp 1ut 
và Chü tich UBND tinh nu d tàu cá và ngui dan dja phuang khai thác thUy san 
bang chat no, xung diên, chAt dc và các ngii c1 cAm d khai thác thüy san trén 
dja bàn quán 1. 

3. S Nông nghip và Phát trin nông thOn 

- Tang cithng cong tác quân 1, thanh tra, kim tra, giám sat boat dng khai 
thác thüy san trén biên và vüng nuâc ni dja, vic thirc hin quy djnh v dAng k, 
dang kim tàu ca, sir ding giAy phép khai thac thüy san cüa các chü tàu cá. Kp 
th?yi phát hin, chAn chinh vâ xir nghiêm các hành vi vi pham theo quy djnh cüa 
pháp 1u.t. 

- Chü trI, phi hçrp vài các cAp, ngành, t chrc, doàn th dnh k' thrc hin 
tbã các loài thüy san truyên thông, bàn dja, loài có gia trj kinh te cao ra cac vüng 
nuó'c t1r nhiên, thüy vrc trén toàn tinh nhm b sung, tái tao  ngun igi thüy san 
và nâng cao thüc nguôi dan trong cong tác bâo v và tai tao  ngun igi tbüy san. 
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- Tham muu UBND tinh kiên toàn Ban Chi dao  cp tinh ye cam sir diing 
chit n, xung din, chit dec, các ngu cu bi c.m d khai thác thüy san; tharn muii 
cho Ban chi dao  tinh ban hành K hoach trin khai cam sir diing chat nO, xung 
diên, ch.t dec, cac ngii ciii bj c.m d khai thác thüy san và tang cung cong tác 
bào v, tái tao  ngun igi thüy san trén dja bàn tinh Ninh BInh. 

4. Cong an tinh: Can cü chirc nàng, nhim vii duc giao, tang cithng phôi 
hgp vói co quan lien quan, kim tra vic chap hành pháp lut trong hoat dng khai 
thác thüy san, xir l nghiêm nhQng trirng hqp vi phm, nhât là nhng hành vi si1 

dung cht n& xung diên, cht dc và các ngu ci bj cam dê khai thác thüy san. 
Dng thai tang cuing n.m tInh hInh dja bàn, kjp thyi phát hin, xir l nghiêm to 
chirc, cá nhân san xut, buôn ban, 4n chuyn và tang trü trái phép xung kIch din, 
vat lieu no. 

5. BI Chi huy B di Biên phông tinh 

- Tang cu0ng cong tác kirn tra, kim soát, kjp th?ñ phát hin xir 1' nghiêrn 
hành vi vi pham v däng k, dang kim tàu cá, hânh vi vQtn chuyn, tang trü, s'r 
dicing cht n, cht dec,  xung din, các ngu ci bj cm d khai thác thüy san trên 
vüng bin, khu virc biên gii bin, khu virc ci.'ra khu câng, vüng nuc càng do 
don vj quàn l. 

- Chü trI phM hap thanh tra chuyên ngành trong linh virc thüy san va cac 
1?c Iu'cng lien quan t chüc tun tra, kim tra, kim soát các phuang tin hoat 
dng khai thác thüy san trên bin; xü 1 nghiêrn hành vi vi pham pháp lu.t theo 
thm quyn. 

- Tang cung cong tác diu tra, xü l các t chüc, cá nhân san xut, buôn 
ban ch.t n& các ngu cii cm d sü ditng khai thác thüy san. 

6. S Cong Thircing: Tang cithng cong tác quân l nhà ni..rôc v boa chit, 
vt 1iu n cong nghip; phi hap vói dan vi chtrc nang thu0ng xuyên kiêm tra, 
xir I nghiêm hành vi buôn ban, tang trü', 4n chuyn, sfr diing trái phép hóa chat, 
4t 1iu n cOng nghip d khai thác thüy san. 

7. Ciic Quàn 1 th truô'ng tinh: Phi hap yôj Cong an tinh, B Chi huy B 
di Bien phOng tinh, co quan, da phuang lien quan tang cithng cOng tác thanh 
tra, kirn tra, xir l nghiêm hành vi buôn ban, tang trtr, chuyn trái phép ch.t no, 
xung diên, cht dc và ngu c11 cm d khai thác thüy san. 

8. So Tài chInh: Hng näm, can cü khà nàng can di cüa ngân sách tinh, 
phi hap vOi các co quan, dan vj có lien quan tham mu'u cho UBND tinh bô trI 
kinh phi chi thithng xuyên d thçrc hin các nhim v1i tai Chi thj nay theo quy djnh 
cüa Lut Ngân sách nba nuOc và van bàn huOng dn có lien quan. 

9. SO Thông tin vã Truyn thông: HuOng dn co quan thông tAn báo chI, h 
thông thông tin co sO, day manh  tuyên truyn, ph bin Lut ThUy san, nhung van 
ban huOng dn thirc hin Lut Thüy san, quy djnh cüa Chinh phü, B NOng nghip 
và Phát trin nông thOn, UBND tinh v vic cm sir diing cht n, xung din, cht 
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dec, ngh cm d khai thác thüy san nhm nâng cao nhn thCrc và trách nhim cüa 
toàn dan trong cong tác bão v và phát trin ngun 1çi thüy san. 

10. Dái Phát thanh và Truyn hInh tinh, Báo Ninh BInh: Day mnh cong 
tác tuyên truyn, ph bin Lut Thüy san, van ban có lien quan và ni dung Chi 
th nay trên phirang tin thông tin dti chüng. Chü dng phôi hçip xây dirng tin bài, 
dãng tãi phóng sir ye tác hi cüa vic sü diing chat no, chat dc, xung din, ngu 
ci cm d khai thác thüy san nhm nâng cao trách nhim, nhtn thrc cüa cong 
dng trong vic báo v và phát trin nguôn lqi thüy san. 

11. Dê nghj Uy ban Mt trn T quc Viêt Nam tinh, các To chüc chInh tr 
- xã hi cp tinh: Hrnng dn các dan vj cp duói phi hçp vii Ngành Nông nghip 
và Phát trin nông thôn, chInh quyn dja phuang, tuyên truyên, phô biên cho hi 
viên, doàn viên, nhân dan ye tác hai,  hu qua cüa vic khai thác thüy san bat hçp 
pháp vá vai trô, nghia cüa vic bâo v, phát trin ngun lqi thüy san d hi viên, 
doân viên và các tang 1p nhân dan hiu, chap hành. 

Yêu cãu Giárn dôc các S, Thu truOng các ngânh lien quan; Chü tch IJy 
ban nhân dan các huyn, thành pM, nghiêm tilic th1rc hin các ni dung Chi thj 
nay; djnh k' g1ri báo cáo 06 tháng (trithc ngày 20/6), hang nàm (trzthc ngày 20/12) 
vâ dt xuât theo yêu câu, báo cáo kt qua thirc hin v Uy ban nhân dan tinh (qua 
So' Nóng nghip và Phát trién nóng thón). 

Giao Si Nông nghip và Phát trin nOng thôn thurng xuyên kim tra, giám 
sat, theo dOi, dánh giá viêc triên khai vá kt qua thrc hin cüa các S&, ngành, dja 
phuong; dinh kS'  (06 tháng, hang näm) vâ dt xut theo yêu cu, tng hçip, báo 
cáo kêt qua ye UBND tinh dê kp thñ chi 

No'i ithân: TM. UY BAN NHAN DAN 
- Thuàng trirc Tinh Ciy (dé b/c); CIlU TICH 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Cáo sO, ban, nganh, doàn the; 
- UBND cáo huyên, thành pho; 
- Li.ru VT; VP2,3,5,6,7. 

Bh VP3 CTOI 

Phim Quang Ng9c 
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