
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

Số:             /UBND-KT 

V/v Tăng cường công tác quản lý, bảo 

vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP.Cao Bằng, ngày        tháng 3 năm 2020 

 

Kính gửi: 

 

 

 

- Phòng Kinh tế Thành phố; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường.  

 

 Thực hiện công văn số 325/SNN-TT&CN ngày 13/3/2020 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và 

phát triển nguồn lợi thủy sản, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các đơn vị 

liên quan thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phòng Kinh tế Thành phố 

Tham mưu cho lãnh đạo UBND Thành phố công tác quản lý, bảo vệ và 

phát triển nguồn lợi thủy sản; Tổng hợp và tham mưu báo cáo các cơ sở sản 

xuất, ương dưỡng giống, nuôi trồng, kinh doanh, lưu giữ loài thủy sản nguy cấp, 

quý, hiếm để xác minh nguồn gốc, xuất xứ đảm bảo thực theo đúng quy định. 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Thành phố 

Phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức tập huấn tuyên truyền, hướng 

dẫn nội dung của Luật Thủy sản năm 2017; Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 

08/3/2019 quy định chi tiết một số điều thi hành Luật Thủy sản, Nghị định 

06/2019/NĐ-CP về công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

3. UBND các xã, phường 

* Công tác tuyên truyền: 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về khai thác, mua bán, vận 

chuyển, sơ chế, chế biến các loài thủy sản, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, 

hiếm cho người dân trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về bảo 

vệ, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản theo quy định của Luật thủy sản 

2017, Nghị định 26/2019/NĐ-CP, Nghị định 06/2019/NĐ-CP về công ước quốc 

tế mà Việt Nam là thành viên. 

* Đối với lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản: 
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- Thành lập các tổ chức cộng đồng hoạt động theo phương thức đồng quản 

lý, hoàn thiện hồ sơ để UBND Thành phố ra quyết định công nhận và giao 

quyền quản lý nguồn lợi thủy sản theo quy định của Luật thủy sản 2017, Nghị 

định 26/2019/NĐ-CP. 

- Tổ chức các hoạt động thành tra, kiểm tra và xử lývi phạm đối với các 

hành vi vi phạm về bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

- Xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí, tổ chức thực hiện đồng quản lý trong 

bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

* Đối với lĩnh vực tái tạo nguồn lợi thủy sản và phục hồi môi trường sống 

của loài thủy sản: 

- Phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy 

sản; duy trì hoạt động thả giống thủy sản tại các thủy vực tự nhiêm nhằm khôi 

phục, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản. 

- Xây dựng kế hoạch tái tạo, thả bổ sung các giống thủy sản nguy cấp, quý, 

hiếm (nếu có); loài thủy sản có giá trị kinh tế, khoa học; loài bản địa, đặc hữu 

của địa phương vào vùng nước tự nhiên, đồng thời có biện pháp tuyên truyền, 

nâng cao nhận thức, quản lý loài và khu vực được thả tái tạo. 

* Đối với lĩnh vực kiểm tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường 

sống của loài thủy sản: 

Tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá khu vực tập trung thủy sản còn non, 

khu vực bãi giống, bãi đẻ của các loài thủy sản; khu vực tập trung sinh sống 

thường xuyên hoặc theo mùa của một số loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm hoặc 

loài bản địa làm cơ sở thiết lập, tổ chức quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo 

quy định 

* Đối với lĩnh vực quản lý các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm (cá Anh 

vũ, Dầm xanh, Chiên, Lăng, Bỗng, Trai cóc bàn chân...).. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các quán ăn, nhà hàng, chợ, điểm 

kinh doanh, khu dân cư, hộ gia đình mua bán, nuôi, nhốt, tàng trữ các loài thủy 

sản nguy cấp, quý, hiếm nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; 

đặc biệt tuyên truyền lên án mạnh mẽ các hành vi khai thác, buôn bán, tiêu thụ 

các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm. 

- Tăng cường công tác quản lý, truy xuất nguồn gốc các loài thủy sản nguy 

cấp, quý, hiếm hiện có tại các cơ sở nuôi trồng, kinh doanh thủy sản. 

- Tổ chức cứu hộ kip thời, đúng quy định đối với trường hợp loài thủy sản 

nguy cấp, quý, hiếm bị thương hoặc mắc cạn. 
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- Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về khai thác, sơ chế, chế 

biến, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm. 

- Thống kê, rà soát các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống, nuôi trồng, kinh 

doanh, lưu giữ loài thủy sản nguy cấp quý, hiếm để xác minh nguồn gốc, xuất 

xứ đảm bảo thực hiện theo đúng quy định và gửi về UBND Thành phố (qua 

phòng Kinh tế Thành phố) trước ngày 05/4/2020. 

Căn cứ nội dung trên, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc tổ chức 

triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề 

nghị các đơn vị báo cáo về UBND Thành phố (qua phòng Kinh tế Thành phố) 

để tổng hợp và có hướng chỉ đạo kịp thời./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Sở NN&PTNT tỉnh; 

- CT, các PCT UBND Thành phố; 

- CVP, các phó CVP; 

- Công thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

 

Nguyễn Quốc Trung 
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HƯỚNG DẪN CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT VÀ CÔNG TÁC TUYỂN 

CHỌN GIỐNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

(Kèm theo công văn số              /KT-UBND ngày           tháng          năm 

2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng) 

1. Các biện pháp kỹ thuật 

- Đối với ao nuôi: 

+ Tháo cạn nước hoặc tát cạn ao, bắt hết cá còn sót lại trong ao, lấp hết 

hang hốc, chỗ rò rỉ,phát quang, tu sửa đắp lại bờ. 

+ Vét bùn lỏng đáy ao chỉ để lại lớp bùn dày 15 - 20 cm, phơi đáy ao ít nhất 

7 ngày (phơi đến khi đáy ao khô, nứt chân chim là đạt yêu cầu). 

+ Dùng vôi rải khắp đáy ao và bờ ao với lượng 7 – 10kg/100m
2
. Nếu là ao 

lâu năm, bị chua, có bùn đen, thối không thể tát hay tháo cạn hết nước cần tăng 

lượng vôi 10-15kg/100m
2
, sau đó dùng cào đảo bùn rồi tháo nước vào rửa 1-2 

lần trước khi cấp nước mới vào ao gây màu. 

- Đối với nuôi lồng bè: 

+ Trước khi thả cá và sau mỗi đợt thu hoạch, đưa lồng lên cạn (nếu có điều 

kiện) dùng vôi quét trong và ngoài lồng hoặc dùng Chlorine 30 ppm phun lên 

lồng, sau đó phơi khô 1 - 2 ngày. 

+ Trong quá trình nuôi, mỗi tuần vệ sinh lồng ít nhất một lần, cọ sạch các 

cạnh bên trong và ngoài lồng lưới, loại bỏ rác trôi nổi và các vật cứng bám vào 

cụm lồng nuôi. Trước khi cho ăn cần vớt bỏ thức ăn thừa trong lồng, bè. 

+ Trong quá trình làm vệ sinh cần kiểm tra lồng, phát hiện kịp thời các mắt 

lưới gần rách, vết rạn nứt để vá lại ngay nhằm hạn chế cá thất thoát. 

- Cấp nước vào ao: 

Nguồn nước cấp vào ao phải là nước sạch, trước khi đưa từ nguồn vào cao 

cần được lọc qua túi lọc gắn vào cửa cống hoặc đầu ra của máy bơm. 

Việc cấp nước vào ao chia làm 2 lần: 

+ Lần 1: Cấp nước vào ao với mực nước 30 – 50 cm, sau đó bón phân gây 

màu và ngâm ao 3-5 ngày 

+ Lần 2: Cấp đủ mực nước theo yêu cầu. 

- Bón phân gây màu nước: 

Cách 1: Dùng cám gạo hoặc ngô, bột cá, bột đậu nànhtheo công thức 2:1:2, 

nấu chín, ủ kín từ 2 – 3 ngày. Bón với liều lượng 3 – 4 kg/1.000 m
3
 nước, bón 

liên tục trong 3 -5 ngày, cho đến khi đạt độ trong cần thiết (30 – 40 cm). Bón 

vào lúc 10-12h. 7 ngày sau bón bổ sung, liều lượng giảm 1/2 so với ban đầu (căn 

cứ màu nước để bổ sung). 

Cách 2. Dùng đường mật, cám gạo hoặc ngô, bột đậu nành theo công 

thức3:1:3, trộn đều sau đó ủ kín trong 12 giờ. Bón với liều lượng 2 – 3 kg/1.000 

m
3
nước, bón liên tục trong 3 ngày, cho đến khi đạt độ trong cần thiết (30 – 40 
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cm). Bón vào lúc 9-10h. 7 ngày sau bón bổ sung, liều lượng giảm 1/2 so với ban 

đầu (căn cứ màu nước để bổ sung). 

Cách 3. Phân chuồng đã hoai mục (được ủ với vôi bột 2-5%), liều lượng 

20-40kg/100 m
2
. 

Khi màu nước chuyển sang màu vàng, nâu nhạt hay màu xanh vỏ đỗ thì 

tiến hành thả giống. Có thể gây màu nước bằng các chế phẩm vi sinh có uy tín. 

Lưu ý: Hạn chế dùng phân vô cơ gây màu nước, không diệt tạp trong aokhi 

đã lấy nước. 

- Chuẩn bị thức ăn, hóa chất xử lý môi trường: 

Sử dụng các loại thức ăn công nghiệp bổ sung có uy tín rõ nguồn gốc, nếu 

sử dụng thức ăn tự chế phải đảm bảo các thành phần dinh dưỡng và vệ sinh; 

Không sử dụng các hóa chất, thuốc kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng 

trong nuôi trồng thủy sản. 

2. Công tác giống  

- Tuyên truyền người dân mua các giống ở những cơ sở tin cậy, không mua 

cá giống trôi nổi. 

- Lựa chọn những giống thủy sản phù hợp với thổ nhưỡng và điều kiện 

nuôi. 

- Chọn cá khỏe mạnh, đồng đều không dị hình, không bệnh tật bơi lội 

nhanh nhẹn và được mua tại cơ sở sản xuất có uy tín và đã qua kiểm dịch. Trước 

khi thả cá nên tắm cho cá bằng thuốc tím hoặc nước muối loãng 2% trong thời 

gian 5-10 phút để loại trừ ký sinh trùng. 

- Mật độ thả: Tùy vào từng đối tượng nuôi, hình thức nuôi của từng hộ có 

thể thả từ 2-5 con/m
2
. 
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