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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KỲ ANH 

 

Số: 77/KH-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Kỳ Anh, ngày 18tháng01năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, 

các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản và tăng cường 

công tác bảo vệ,tái tạo nguồn lợi thủy sản 
 

Thực hiện Luật Thuỷ sản ngày 21/11/2017, Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 

13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 

17/11/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động khai thác 

thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tình; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 06/7/2018; 

Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 11/10/2018 của UBND tỉnh về việc nghiêm cấm 

sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản và 

tăng cường công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;Ủy 

ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cấm sử dụng chất nổ, 

xung điện, chất độc, các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản và tăng cường công 

tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Lập lại trật tự, kỷ cương trong cáchoạt động khai thác thuỷ sản trên địa bàn 

toàn huyện; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân trong hoạt động khai thác 

thuỷ sản; nâng cao nhận thức cộng động về bảo tồn, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, góp 

phần phát triển bền vững ngành thuỷ sản của Kỳ Anh. 

- Chủ động đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả và xử lý 

nghiêm các hành vi sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, các ngư cụ cấm để khai 

thác thuỷ sản; các hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý khai thác và bảo vệ 

nguồn lợi thuỷ sản. 

- Kiểm tra các hoạt động khai thác thuỷ sản, đảm bảo các hoạt động khai thác 

thuỷ sản bình thường, đúng pháp luật của các tổ chức, cá nhân. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Tổ chức tuyên truyền 

1.1. Yêu cầu về tuyên truyền: Công tác tuyên truyền phải được thực hiện 

thường xuyên, liên tục, sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, đến các cơ quan quản 

lý nhà nước, các cấp chính quyền, thôn xóm; phương thức tuyên truyền phải đa dạng, 

linh hoạt, sử dụng tối đa các kênh tuyên truyền sẵn có để nâng cao hiệu quả công tác 

tuyên truyền; nội dung tuyên truyền phải ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ để người 
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dân tự giác, tự nâng cao ý thức chấp hành và cùng đấu tranh với các hành vi khai thác 

thủy sản bất hợp pháp. 

1.2. Nội dung tuyên truyền 

- Luật Thuỷ sản ngày 21/11/2017 (hiệu lực thi hành ngày 01/01/2019), Chỉ 

thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 

51/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý 

hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tình; Chỉ thị số 11/CT-

UBND ngày 06/7/2018; Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 11/10/2018 của UBND 

tỉnh về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, các ngư cụ bị cấm để 

khai thác thủy sản và tăng cường công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa 

bàn huyện và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan một cách sâu rộng cho toàn thể 

cán bộ, công chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước các cấp và nhân 

dân trên địa bàn huyện. 

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân không sử dụng các 

hình thức khai thác (đánh bắt) thuỷ sản mang tính huỷ diệt nguồn lợi thuỷ sản; vận 

động người dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ 

sản, đấu tranh, tố giác các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật thuỷ sản. 

- Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện giao nộp các vật liệu nổ, công cụ, 

dụng cụ, ngư cụ bị cấm trong khai thác thủy sản, vận động người dân nghiêm túc thực 

hiện và tích cực tham gia phát hiện và tố giác các đối tượng không chấp hành. 

1.3. Hình thức tuyên truyền 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Xây dựng các phóng 

sự, bản tin, bài viết đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện và các xã, trên Đài 

Phát thanh và Truyền hình huyện. 

- Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở: Xây dựng các chuyên đề 

phát thanh phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở. 

- Lắp đặt các pano, áp pich tuyên truyền tại các địa điểm công cộng như: bến 

cá (điểm lên cá), hội trường thôn xóm… 

- Phát tờ rơi, tài liệu tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt 

động khai thác thủy sản. 

- Tổ chức các lớp tuyên truyền, hội nghị, hội thảo. 

1.4. Tổ chức thực hiện 

- Ban chỉ đạo huyện xây dựng quy chế hoạt động và phân công phụ trách 

từng xã để chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền; 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  
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+ Chủ trì, phối hợp với các phòng ban đơn vị liên quan và UBND các xã xây 

dựng nội dung, biên soạn, in ấn tài liệu tuyên truyền. Lắp các pano, áp phích tại các 

bến cá (điểm lên cá), hội trường thôn. 

+ Tổ chức phổ biến pháp luật thuỷ sản và pháp luật liên quan nhằm nâng cao 

nhận thức cộng đồng về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản dưới các hình thức hội 

nghị, tập huấn, các lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân. 

- Phòng Văn hóa-Thông tin: Tổ chức tuyên truyền pháp luật thuỷ sản trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng các nội dung tuyên truyền dưới dạng bản 

tin, phóng sự phát trên đài truyền thanh, truyền hình, báo. 

- Các đơn vị liên quan: Thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật thuỷ sản 

trong lĩnh vực được giao, nâng cao nhận thức cộng đồng, ý thức chấp hành về pháp 

luật thủy sản. 

- UBND các xã: Chỉ đạo các thôn xóm, thực hiện công tác tuyên truyền đến 

tận các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản, lắp các pano áp 

phích tại các hội trường xã, thôn xóm, tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa phát 

thanh tại các thôn, xóm; phổ biến các quy định của pháp luật thuỷ sản và các chế tài 

xử phạt tại các cuộc họp thôn, xóm cho người dân biết và nghiêm túc chấp hành. 

1.5. Thời gian thực hiện 

Công tác tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ, 

đảm bảo hiệu quả.Thời gian tuyên truyền cao điểm là từ ngày ban hành Kế hoạch 

này đến ngày 30/9/2019; sau thời gian nêu trên, tùy vào điều kiện thực tế và việc 

chấp hành của người dân, tiếp tục tuyên truyền hợp lý, nhằm thực hiện có hiệu quả 

các quy định về khai thác thủy sản. 

2. Tổ chức thực hiện ký cam kết không vi phạm pháp luật thuỷ sản về 

khai thác thuỷ sản và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản 

2.1. Đối tượng, nội dung ký cam kết 

- Tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác (đánh bắt) thuỷ sản trên địa bàn huyện 

gồm: Chủ phương tiện (tàu cá) hoạt động khai thác trên biển, hệ thống sông ngòi, 

hồ đập; người dân khai thác, đánh bắt vùng kênh mương, vùng nội đồng, ao hồ; 

người dân đánh bắt các nghề cố định (đăng, đáy, rớ, vó, lờ dây) tại các sông, cửa 

biển, hồ đập; các đối tượng có hành vi sử dụng kích điện, điện lưới, chất nổ, ngư cụ 

cấm (hoạt động khai thác, đánh bắt không thường xuyên) trên địa bàn: Ký cam kết 

không tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ, các ngư cụ, công cụ, dụng cụ bị cấm để hoạt 

động khai thác thủy sản;đồng thời giao nộp vật liệu nổ, các ngư cụ, công cụ, dụng 

cụ bị cấm hiện còn lưu giữ. 
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- Các tổ chức kinh doanh, buôn bán ngư lưới cụ: Ký cam kết không kinh 

doanh, buôn bán các ngư cụ, công cụ, dụng cụ bị cấm để hoạt động khai thác thủy 

sản; đồng thời giao nộp các các ngư cụ, công cụ, dụng cụ bị cấm hiện còn lưu giữ. 

2.2. Tổ chức thực hiện 

- UBND các xã chịu trách nhiệm rà soát, lập danh sách và tổ chức thực hiện ký 

cam kết cho các đối tượng trên địa bàn quản lý (các biểu mẫu ký cam kết theo Văn 

bản 65/NN ngày 05/11/2018).  

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nội dung ký cam kết 

gửi các địa phương chậm nhất là 15 ngày sau khi kế hoạch được ban hành. 

- Các địa phương tổ chức thực hiện việc ký cam kết hoàn thành trước ngày 

20/01/2019. Báo cáo kết quả thực hiện nội dung này về UBND huyện qua Phòng 

Nông nghiệp và PTNT trước ngày 25/02/2019. 

3. Vận động người dân giao nộp các vật liệu nổ, công cụ, dụng cụ, ngư cụ 

bị cấm trong khai thác thủy sản 

3.1. Tuyên truyền, vận động người dân giao nộp ngư cụ, dụng cụ bị cấm 

trong khai thác thủy sản 

Chính quyền địa phương các cấp: Thông báo rộng rãi trên các phương tiện 

thông tin đại chúng về các loại vật liệu nổ, công cụ, dụng cụ, ngư cụ bị cấm trong 

khai thác thủy sản, giải thích cho người dân hiểu việc tàng trữ, sử dụng các công cụ, 

ngư cụ nêu trên là trái quy định; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện giao 

nộp các vật liệu nổ, công cụ, dụng cụ, ngư cụ bị cấm trong khai thác thủy sản và 

tích cực đấu tranh, phát hiện, tố giác các đối tượng không chấp hành. 

3.2. Tổ chức thực hiện 

- UBND các xã thành lập Hội đồng thu giữ, quản lý vật liệu nổ, công cụ, 

dụng cụ, ngư cụ bị cấm do các tổ chức, người dân giao nộp và tổ chức thu giữ, quản 

lý theo quy định.  

- UBND các xã chỉ đạo các lực lượng công an, dân phòng, Bí thư Chi bộ, 

Thôn trưởng các thôn tổ chức rà soát lại các đối tượng trên địa bàn có tàng trữ, sử 

dụng vật liệu, công cụ, ngư cụ bị cấm trong khai thác thủy sản nhưng chưa giao nộp 

(lập danh sách theo dõi); đến tận nơi tuyên truyền, vận động giao nộp. 

- Công an huyện chủ trì, chỉ đạo lực lượng công an các cấp phối hợp với 

chính quyền địa phương lập danh sách theo dõi, xử lý các trường hợp vi phạm về 

quản lý vật liệu nổ, công cụ, dụng cụ, ngư cụ bị cấm.  

3.3. Tổ chức tiêu hủy 

UBND các xã chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy 

công khai (mời các cơ quan thông tin, báo chi đưa tin, tuyên truyền) các công cụ, 
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dụng cụ, ngư cụ bị cấm trong khai thác thủy sản và thu giữ các vật liệu nổ để quản 

lý theo quy định. 

4. Tổ chức tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm 

4.1. Nội dung, thời gian thực hiện 

- Tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát toàn diện các hoạt động khai thác 

(đánh bắt) thuỷ sản trên địa bàn toàn huyện; tập trung ngăn chặn các hành vi sử 

dụng chất nổ, xung điện, chất độc, ngư cụ bị cấm để khai thác thuỷ sản và các hành 

vi vi phạm khác ảnh hưởng đến nguồn lợi thuỷ sản; thực hiện kiểm tra, kiểm soát 

chặt chẽ các hoạt động khai thác thuỷ sản tại các vùng nước nội địa và các vùng 

biển. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định tại Nghị định 

số 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 (Nghị định số 41/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 

sửa đổi, bổ sung) của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực thuỷ sản. 

- Công tác tuần tra, kiểm tra phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng 

bộ và có sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng liên quan, đảm bảo hiệu quả, 

phải ngăn chặn, giảm thiểu được các hành vi vi phạm pháp luật. Thời gian thực hiện 

cao điểm là từ ngày ban hành Kế hoạch này đến ngày 31/12/2019. Sau thời gian nêu 

trên, tùy vào tình hình thực tế và việc chấp hành của người dân, tiếp tục có các giải 

pháp hợp lý tổ chức tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định. 

4.2. Tổ chức thực hiện 

- Cấp huyện: 

+ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:Thực hiện công tác quản lý, 

thanh tra, kiểm soát các hoạt động khai thác thuỷ sản trên sông, trên biển và tại các 

bến cá, điểm lên cá; phối hợp với các phòng ban đơn vị liên quan trong công tác 

tuần tra, kiểm soát để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật thuỷ sản 

trên địa bàn. 

+ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kỳ Khang: Chịu trách nhiệm chính trong 

việc tuần tra, kiểm soát trên biển, nhất là những vùng trọng điểm, phức tạp, ngăn 

chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là hành vi sử dụng chất nổ, 

xung điện, giã cào để khai thác thuỷ sản; các tàu cá làm nghề giã cào vi phạm hoạt 

động ở vùng ven bờ, vùng lộng.  

+ Công an huyện: Chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm 

soát hoạt động khai thác thủy sản tại vùng nước nội địa (ao, hồ đập, ruộng nước, bãi 

bồi, kênh mương, sông, suối); kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

pháp luật thuỷ sản, đặc biệt là các hành vi sử dụng chất nổ, xung điện và các hành vi 

bị cấm để khai thác thủy sản tại vùng sông ngòi. 
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+ Thành lập các đoàn liên ngành (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 172, Công an huyện và các 

xã) tổ chức ra quân tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động khai thác thuỷ sản 

trên sông, trên biển; tập trung kiểm soát hoạt động khai thác tại vùng biển ven bờ, 

xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định. 

- UBND cấp xã: 

Chịu trách nhiệm chính trong thực hiện công tác quản lý, tuần tra, kiểm soát 

hoạt động khai thác thuỷ sản trong vùng sông ngòi, hồ đập, kênh mương, vùng nội 

đồngtrên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật. Tiến 

tới ngăn chặn tình trạng người dân sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, ngư cụ 

cấm để khai thác thuỷ sản trên địa bàn quản lý. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách 

nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra tình trạng người dân trên địa bàn 

quản lý vi phạm các quy định pháp luật về sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, 

ngư cụ cấm để khai thác thuỷ sản. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Kinh phí tổ chức thực hiện: Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cấp huyện) tổng hợp dự toán kinh phí tổ 

chức thực hiện kế hoạch này (nhiệm vụ cấp huyện), Phòng Tài chính-Kế hoạch soát 

xét, tham mưu UBND huyện bố trí để phục vụ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo có hiệu 

quả thiết thực. 

2. Các Phòng ban đơn vị, UBND các xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình 

hình thực tế của địa phương và nội dung Kế hoạch này xây dựng kế hoạch, dự toán 

kinh phí và tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND huyện. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, bất cập, các đơn vị 

báo cáo về Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo đề xuất 

UBND huyện xem xét quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Thường trực: Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng ban, đơn vị, đoàn thể cấp huyện; 

 - UBND các xã; 

- Lưu: VT, NN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

(Đã ký) 

 
Phạm Văn Dũng 
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