
U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
HUYN BA CH Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

S& 6 /KH-UBND Ba Che, ngày tháng 3 nám 2019 

KE HO3CH 
To chIrc thã ging bão v nguôn Içri thüy san, 

Nhân k nim 60 11am Ngày truyên thng ngành 
thüy san Vit Nam(01/4/1959 — 01/4/2019) 

Thirc hin K hoach  s 25/KH-UBND ngày 25/01/2019 cüa UBND tinh ye 
vic phi hçip t chüc các boat dng kS'  nim 60 näm ngày truyên thông ngành 
thüy san Vit Nam (1/4/2019) tai  tinh Quâng Ninh; Kê hoach 33/KH-UBND ngày 
25/02/20 19 cüa UBND huyn ye t chi'rc các hoat dng kr nim 60 nàm ngày 
truyn thng ngành thüy san Vit Nam 01/4/2059-01/4/2019. 

UBND huyn Ba Chê xay drng K hoach t chüc thà ging bào v nguôn 
igi thüy san nãm 2019 trén da bàn huyn nhu sau: 

I. M!JC DfCH: 

- Nhm tuyên truyn sâu rng dn nhân dan miic dIch, nghia cUa vic t 
chi.irc các hoit dng kS'  nim 60 näm ngày truyn thng ngành Thüy san Vit Nam, 
dtng viên tinh thn hang say lao dng, san xut cüa di ngU can b, ngtr dan thüc 
dy ngành Thüy san phát triên. 

- Tái tao,  phic hi và bào v, phát trin qun th các loài thüy san có giá tr 
kinh th các thüy vrc nuc tr nhiên và các h chüa trên dja bàn huyn. 

- Nâng cao nhan thüc, thCrc, trách nhim cüa các co quan, don vj, t chüc 
Va thng 1p nhân dan trên dja bàn huyn v bào v ngun igi thüy san, h 
sinh thai, môi tru1ng; xi:r 1 nghiêm các hành vi vi phm trong khai thác thüy san 
bang hInh thüc tn diet. 

- Hoat dng cn duqc t chc nghia, thi& thçrc, ti& kim, hiu qua. 

II. NO! DUNG 

1. Thô'i gian: Hi 8 gi 00 ngày 01/4/201 (Thir hai). 

2. Dia dim: H Khe Muyi xã Dn Dac 

3. HInh thfrc: Thá cá ging d tái tao  ngun lqi thüy san. 
, , 4. So hrçrng, chung 1oii: 2.000 con, trong do (Ca tram co 1.000 con; Ca me 

300 con; Ca chép 500 con; Ca trôi 200 con). 

5. Thành phân tham dir: 
+ Länh dao  S Nông nghip và PTNT, Chi ciic Thüy san tinh Quãng Ninh; 

+ Thu&ng trirc Huyn üy, HDND, huyn Ba Chê; 

+ Thuông trirc UBND huyn (chi trV; 
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+ Dai din Giáo hi Pht giáo huyn Ba Chê; 

+ Lath dao:  UBMTTQ và các doàn th huyn; các phông chuyên môn, dan 
vi sij nghip thuc huyn; Hi Nghê cá Ba Chê; 

+ Länh do, chuyên viên phông Nông nghip và PTNT; 

+ Lãnh do UBND các xâ, thj trk trén dja bàn huyn; 

+ Thumg tr11c Dáng üy, HDNID UBND và can b cong chüc xã Don Dtc; 

+ H khai thác, nuOi trng thüy san, nông dan trên dja bàn xã Dn Dac:  15 
dai biu. 

Tong so: 65 du bieu. 

6. Ni dung chuong trinh: 

- On djnh t chirc, tuyên b l do, giói thiu di biu. 

- Lãnh do huyn phát biu. 

- Hurng dn k5 thut thà cá. 

- Tiên hành thà cá tai  hin truông. 

7. Nguin kinh phi thrc hin:Tix Sr nghip Nông nghip nàm 2019 và xã 
hi hóa. 

III. TO CHIC THIJC HIN: 

1. Phông Nông nghip&PTNT: 

- Chü trI, phôi hcip vi Hi Ngh ca, UBND xâ Dn Dc trin khai t& các 
ni dung trong k hotch. 

- Chun bj s luqng ging thüy San V trang thit bj phiic v thã giông; 
Huàng dn thâ Ca dam bão qui trInh k5' thut. 

- Tham muu chiiang trInh, bài phát biu cüa lãnh dao  huyn và lam cong tác 
t chüc; Lp dir toán kinh phi t chüc và quyêt toán theo quy djnh. 

- Xây dimg ni dung khánh tat, tuyên tmyn (Ma két trang trI, kh,u hiêu 
tuyên truyên...). 

- Tham mu'u UBND huyn báo cáo Si Nông nghip&PTNT v kt qua thirc hin. 

2. Van phOng HDND&UBND huyn: Chü trI, phi hqp PhOng Nông 
nghip&PTNT phát hàth giy miii dii biu. 

3. Trung Tam Truyn thông và Van hoá: 

- Co trách nhim ph& hçp Phông Nông nghip và PTNT chun bj các diu 
kin ye co sâ vt chat (Bàn, ghê di biu...), trang trI khánh tit, trang am ba dài. 

- Dua tin, vit bài tuyên truyn các quy djnh pháp 1utt v Thüy san; miic 
dIch, nghi'a cüa ngây truyên thông ngành Thüy san; các giãi pháp bão v và phát 
triên ngun lcd thüy san. Phân ánh kjp thii các bath vi vi phtm dc bit là các 
hành vi san xuât, tang trtt, vn chuyn ch.t n, xung din, hóa cht dc hi; di 
chuyên, nuôi giü hoc phát tan ra môi tnr?ing các loài thüy sinh vt ngoi lai xâm 
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TM. U BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 

U T!CH 

hai,... Phát hin, nêu gucmg các Ca nhan, tp th din hInh trong vic bão v, tái 
tao và phát trin ngun lçii thüy san. 

- . 4. UBND cac xa, Th1 tran: 

- Tuyên truyn ph bin các quy djnh pháp 1ut v hoat dng khai thác và 
bâo v nguôn igi thu5' san nhix: Lust Thüy san 2017 có hiu lirc tü 01/01/2019, 
Nghj djnh 103/20131ND-CP ngày 12/9/2013 cüa Thñ tithng ChInh phü Quy djnh 
v xü 1 vi phm hành chInh trong boat  dng thUy san; Chi thj so 1 8-CT/TU ngày 
01/9/2017 cüa Ban thung vi Tinh üy v tang cixing cong tác quán 1, khai thác, 
bão v và phát triên nguOn lçri thüy san trên dja bàn tinh Quãng Ninh; Ké hotch sO 
59-KWHU ngày 29/9/20 17 cüa Huyn üy Ba Chê v quail trit, tuyên truyên và 
trin khai thirc hin Chi thj s 18-CT/TU ngày 01/9/2017 cUa BTV Tinh üy; K 
hoach 33/KH-UBND ngày 25/02/20 19 cüa UBND huyn ye to chirc các hoat dng 
k nim 60 näm ngày truyên thng ngành thüy san Vit Nam 01/4/2059 — 
01/4/2019,... 

- Vn dng các t chirc, ca nhan tham gia thâ ging thüy san, tái tao  ngun 
lçii thüy san tai  thüy virc tir nhiên. U'u tiên thã giOng tái tao  các loài thüy san bàn 
dja, loài dang có nguy c can  kit, có giá trj kinh t phü hqp vi dc tInh sinh h9c 
và các yu th môi trix&ng; Nghiêm cm thã các loai thüy san ngoi lai. 

- Tang ci.rng kim tra vic chap hành quy djnh pháp 1ut v thüy san, kjp 
thai xü 1 nghiêm vâi các hành vi vi phm. 

- Riêng UBND xã Dn Dac  có trách nhim b trI lirc hrng v sinh môi 
tru&ng, dçn dp thu gom rae thai xung quanh khu virc ho và vi trI lam kS'  dài trwcc 
ngày t chüc thã Ca; dam bâo an ninh trt tr, ch d xe,... phM hçip chtt chë vâi 
phông Nông nghip và PTNT trong cOng tác chun bj các diu kin phic vi bui 
1. Huy dng 1irc luçmg CBCC và ngithi lao dng tham dir bui 1. 

A A A A A• A A - 5. Be ngh Hçn Nghe ca huyçn, Giao h9l Phit giao huyçn Ba Che: 

TIch crc tuyên truyn 4n dng tang ni, pht tir, hi viên v nghia tm 
quan tr9ng cüa cOng tác bào v nguOn igi thüy san. Vn dng t chirc, cá nhân 
tham gia tha phóng sinh tái tao  nguOn igi thüy san tai  thüy virc tr nhiên. 

Yêu c.0 các cci quan chuyên môn, UBND các xã tbj ti4in nghiêm tCic thirc hin./4 

No'i n/i in: 
- TT. HU, HDND huyn; 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- Phông Nông nghip&PTNT; 
- TT Truyên thông&VH; 
- Van phông HDND&UBND huyn; 
- Hi Nghe Ca, Giáo hi Pht giáo huyn; 
- UBND các xã, Thj trân; 
- Liiu: VT. 
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