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CHỈ THỊ
Tăng cường quản lý Nhà nước về phát triển nuôi trồng thủy sản
_____________

Thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình
tự phát đào ao nuôi cá với quy mô lớn, không theo quy hoạch, không đảm bảo về xử
lý môi trường và diện tích đang tăng rất khó kiểm soát, điều này đang đe dọa sự phát
triển bền vững của ngành thủy sản.
Nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa
bàn tỉnh, đảm bảo mục tiêu phát triển nhanh và bền vững ngành thủy sản trong thời
gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chỉ thị:
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố:
- Công bố quy hoạch các vùng nuôi trồng thủy sản của địa phương để dân biết
và thực hiện theo quy hoạch.
- Chỉ đạo UBND cấp xã, phường, thị trấn thông báo và tổ chức thực hiện việc
các tổ chức, cá nhân phải đăng ký, kê khai diện tích nuôi trồng thủy sản của mình;
thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản, nhằm
ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm và chấm dứt ngay việc tự phát đào ao
nuôi cá của các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trên địa bàn do cấp mình quản lý, kể
cả diện tích trong quy hoạch mà không đăng ký với UBND xã.
- Phối hợp với ngành chức năng hướng dẫn các tổ chức, cá nhân vi phạm thực
hiện các biện pháp khắc phục theo quy định hiện hành.
- Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm trong phạm vi
quản lý của mình về Sở Thủy sản.
2. Sở Thủy sản:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị, thành
phố, Hiệp hội nghề nuôi và Chế biến thủy sản tỉnh An giang (AFA), các doanh
nghiệp chế biến thủy sản, nhà đầu tư và các hộ dân nuôi trồng thủy sản xây dựng dự
án phát triển vùng nguyên liệu thủy sản của các huyện, thị, thành phố đáp ứng yêu
cầu phát triển trong thời gian tới trên cơ sở rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển
thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
- Thẩm định các dự án phát triển vùng nguyên liệu thủy sản, phải đúng trình tự
thủ tục và đảm bảo giải quyết hài hòa lợi ích của các bên tham gia vùng dự án.
- Quy định cụ thể cho các chủ thể nuôi trồng và chế biến xây dựng các vùng
nuôi gắn với chế biến theo các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng, các vùng nuôi với
nguyên liệu sạch, sinh thái theo một tiêu chuẩn quốc tế mà thị trường cần. Trước nhất

