
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:      /SNN-PTS 

Về việc tăng cường công tác bảo vệ và  

phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh. 

Hưng Yên, ngày      tháng  01  năm 2023 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 Căn cứ các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT: Số 19/2018/BNNPTNT 

ngày 15/11/2018 hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; số 

01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số thông tư trong 

lĩnh vực thủy sản,  

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

đạo các phòng, ban chức năng thuộc huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn triển khai một số nội dung sau: 

 1. Tập trung tuyên truyền nội dung Thông tư số 19/2018/BNNPTNT ngày 

15/11/2018 và Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT đến các tổ chức, cá nhân, các hộ nông, ngư dân trên địa bàn tỉnh 

Hưng Yên. 

 2. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ 

các ngư cụ cấm khai thác thủy sản; xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm trong 

hoạt động khai thác thủy sản theo quy định của Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 

ngày 21/11/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; kiểm tra, kiểm soát việc 

khai thác thủy sản tại các vùng nước nội đồng, khu vực sông Hồng, sông Luộc 

thuộc địa bàn tỉnh. 

 3. Nghiêm cấm các hình thức đánh bắt, khai thác thủy sản trên sông Hồng, 

sông Luộc thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên trong thời gian từ ngày 01/3 - 31/5 hàng 

năm nhằm bảo vệ đường di cư, bãi đẻ trứng của cá cháy (Tenualosa reevesi), cá 

mòi cờ chấm (Knonsirus punctatus), cá mòi cờ hoa (Clupanodon thrissa). 

 4. Kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi xả, thải, để rò rỉ các 

chất độc hại trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, từ các làng nghề, nhà máy 

chảy vào môi trường nước tự nhiên. 

Trong quá trình triển khai nếu có phát sinh, vướng mắc cần phản ánh về 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên (qua Phòng Thủy sản) để cùng phối 

hợp tháo gỡ kịp thời. Điện thoại liên hệ: 02213.616 366./. 

Nơi nhận:  

- Như kính gửi; 

- Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở phụ trách; 

- Lưu: VT, PTS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Trung Cần 
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