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Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
 

 Trong năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức kiểm tra 

việc thực hiện Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành tại một số địa 

phương. Kết quả kiểm tra cho thấy một số địa phương chưa thật sự quan tâm xây 

dựng, ban hành văn bản theo thẩm quyền và chưa bố trí nguồn lực phù hợp để triển 

khai thực hiện. Để đưa Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành vào cuộc 

sống, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương: 

1. Xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật theo nội dung được 

giao tại khoản 1 Điều 62 Luật Thủy sản.  Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự 

án để triển khai nội dung của Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn luật trên địa 

bàn quản lý theo nội dung được giao trong Luật. 

2. Bố trí nguồn lực (tài chính, nhân lực) tổ chức triển khai thi hành Luật 

Thủy sản và các văn bản hướng dẫn luật; bố trí kinh phí lấy mẫu kiểm tra chất lượng 

giống, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, quan trắc môi 

trường nuôi trồng thủy sản. Rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của cơ 

quan quản lý thủy sản; đào tạo, tập huấn để nâng cao năng lực công chức được giao 

nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tại các chi cục; chỉ đạo tổ chức kiểm tra, thanh tra, 

xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật bảo đảm đồng bộ, hiệu quả. 

3. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản và các văn bản hướng 

dẫn đến đối tượng chịu sự điều chỉnh của văn bản, tập trung vào các quy định về 

chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU); quy định về đăng ký nuôi trồng thủy 

sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực; quy định về chứng nhận đủ điều kiện 

cơ sở sản xuất giống thủy sản, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy 

sản, cơ sở đóng tàu cá; công bố mở cảng cá,...  

Đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; Chi cục quản lý 

về thủy sản các tỉnh (để thực hiện); 

- Lưu: VT, TCTS. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
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Phùng Đức Tiến 
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