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Thực hiện Văn bản số 4203/UBND-TH ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu 

HĐND tỉnh khóa X. Trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết kiến 

nghị của cử tri tại STT 58, cụ thể nội dung sau: “Cử tri Lục Văn Tuân, Bí thư 

Đảng ủy xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể phản ánh: Hiện nay vẫn xảy ra tình trạng bắt 

cá mang tính hủy diệt cao (như: nổ mìn, xung điện), ảnh hưởng nghiêm trong đến 

hệ sinh thái. Cử tri đề nghị có chính sách và chế tài nghiêm khắc hơn để bảo vệ 

nguồn tài nguyên vườn quốc gia và sông nước.” 

Về vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu và trả lời như sau: 

Nhằm Bảo tồn tính đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và cảnh quan 

thiên nhiên; gắn việc bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thuỷ sản với việc 

nâng cao đời sống của dân cư trong khu vực Vườn Quốc gia Ba Bể, ngày 

14/11/2012, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ký Quyết định số 1882/2012/QĐ-UBND về 

việc ban hành quy chế quản lý thủy sản khu vực Vườn Quốc gia Ba Bể. Theo 

đó, hoạt động bắt cá mang tính hủy diệt cao (như: nổ mìn, xung điện) thuộc một 

trong các hành vi bị nghiêm cấm theo điểm a, khoản 3, Điều 5, Quyết định số 

1882/2012/QĐ-UBND “Khai thác thuỷ sản bằng các phương pháp có tính huỷ 

diệt như dùng chất nổ, chất độc hại, thực vật có độc tố, dòng điện, dụng cụ 

nhiều lưỡi câu không có mồi, các phương pháp khác làm chết hàng loạt các loài 

thủy sản.”  

Tại Quyết định số 1882/2012/QĐ-UBND đã quy định trách nhiệm quản 

lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản cho các cơ quan, tổ chức gồm Ban 

Quản lý (Điều 16); UBND huyện Ba Bể (Điều 17), UBND các xã trong khu vực 

Vườn Quốc gia (Điều 18) và các Sở, ban, ngành có liên quan (Điều 19) 

Với nội dung phản ánh của cử tri, đề nghị UBND xã Nam Mẫu tăng 

cường công tác tổ chức cho nhân dân địa phương thực hiện quyền giám sát, phát 

hiện tố cáo các hành vi vi phạm về thủy vản và ngăn chặn, xử lý những vi phạm 

của tổ chức, cá nhân được giao tại Điều 17 của Quyết định 1882/2012/QĐ-UBND 

và theo quy định của Luật Thủy sản năm 2017, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Thủy sản và Nghị định 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. 
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Hiện tại, Vườn Quốc gia Ba Bể đang dự thảo Quy chế quản lý thủy sản khu 

vực Vườn Quốc gia Ba Bể theo quy định của Luật Thủy sản năm 2017 và các văn 

bản hướng dẫn thi hành Luật. 

Với nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời để cử tri được 

biết. Cảm ơn ý kiến, kiến nghị của cử tri./. 

Nơi nhận:                                                                                         

Gửi bản điện tử: 
- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Phòng Môi trường. 

Gửi bảy giấy: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, Thêm. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Ngô Văn Viện 

 

 

 


		viennv.tn@backan.gov.vn
	2021-07-13T07:15:03+0700


		vpso.tn@backan.gov.vn
	2021-07-13T10:44:47+0700




