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V/v phối hợp với Giáo hội Phật giáo
Việt Nam trong lĩnh vực phóng sinh,
tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Sau hơn 4 năm triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương Bản ghi
nhớ hợp tác trong lĩnh vực thả giống phóng sinh, bảo vệ nguồn lợi thủy sản giai
đoạn 2017-2020 giữa Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hoạt động phối hợp
giữa hai bên đã đạt được những kết quả tích cực: góp phần nâng cao nhận thức,
ý thức, trách nhiệm của tăng ni, phật tử và người dân trong hoạt động thả giống
phóng sinh, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; ngặn chặn, hạn chế phóng sinh loài thủy
sản ngoại lai có nguy cơ xâm hại ra môi trường; góp phần tái tạo, phục hồi quần
đàn các loài thủy sản đang bị suy giảm; huy động sự tham gia, đóng góp tích cực
của tăng ni, phật tử, các tổ chức và người dân trong công tác tái tạo nguồn lợi
thủy sản. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác tại một số địa
phương còn mang tính hình thức, chưa chặt chẽ; vẫn có trường hợp sử dụng
xung điện, dòng điện… để khai thác thủy sản ngay trong và sau thời điểm thả
giống phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản.
Nhằm duy trì và tăng cường hợp tác giữa hai bên, ngày 20/12/2021, Tổng
cục Thủy sản và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký Bản ghi nhớ hợp
tác trong lĩnh vực phóng sinh, tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản giai đoạn
2021-2025 (Bản ghi nhớ hợp tác kèm theo). Để Bản ghi nhớ hợp tác này được
triển khai đồng bộ và hiệu quả hơn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề
nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các
đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung sau:
1. Chủ động phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh ký kết, xây
dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác phù hợp với điều kiện
thực tế của từng địa phương.
2. Bố trí nguồn kinh phí và huy động nguồn lực từ các tổ chức chính trị, xã
hội, hội nghề nghiệp, doanh nghiệp, các tăng ni, phật tử và người dân để tổ chức
hoạt động phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản góp phần phục hồi, tái tạo
nguồn lợi thủy sản và từng bước xã hội hóa công tác này.
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3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho các
tăng ni, phật tử và người dân về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi
trường sinh thái bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và phù hợp.
4. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày
02/01/1998 và Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ
về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản;
Tăng cường tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra phối hợp liên ngành để kiểm tra,
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển nguồn lợi
thủy sản, đặc biệt vào các dịp người dân tập trung thả giống phóng sinh, tái tạo
nguồn lợi thủy sản như rằm tháng giêng, Vu Lan, Phật Đản.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp triển khai thực hiện./.
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