UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 4064

/SNN&PTNT-TS

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 10 năm 2020

V/v báo cáo kết quả 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

Kính gửi:
- Sở Công thương;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn
Đức Quyền tại Công văn số 13797/UBND-NN ngày 05/10/2020 về việc ngăn
chặn tình trạng sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ và nghề, ngư cụ cấm để khai
thác thủy sản; trong đó giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các
đơn vị liên quan, tổ chức đánh giá kết quả 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; tham mưu cho UBND tỉnh văn bản báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT, báo
cáo Chủ tịch UBND tỉnh.
Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đề
nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm
vụ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày
02/01/1998 về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác
thủy sản và Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển
khai thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 của Thủ tướng Chính
phủ trong các năm 2019 và năm 2020 (theo đề cương báo cáo gửi kèm).
Báo cáo đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Thủy sản);
bản mềm gửi về hòm thư điện tử: nguonloithuysanth@gmail.com, trước ngày
10/11/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Lưu: VT, CCTS.
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Hoàng Thị Yến

Đề cương báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày
02/1/1998 và Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính
phủ năm 2019 và năm 2020
(Ban hành kèm theo Công văn số 4064 /SNN&PTNN-TS ngày 20 tháng 10 năm 2020)

I. Kết quả thực hiện trong năm 2019 và năm 2020:
1. Công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp và tổ chức thực hiện:
- Thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo;
- Công văn, hướng dẫn chỉ đạo; ban hành kế hoạch,…;
2. Công tác tuyên truyền (ghi cụ thể số liệu từng năm):
- Số đợt/lớp tập huấn, tuyên truyền;
- Xây dựng phóng sự, tin, bài, tờ rơi, pa nô, áp phích...;
- Các hình thức tuyên truyền khác:
+ Trên Đài Phát thanh-truyền hình địa phương;
+ Trên hệ thống loa phát thanh xã, thôn;
+ ….
3. Hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về sử dụng chất
nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản (ghi cụ thể số liệu từng năm):
3.1. Số đợt kiểm tra;
3.2. Kết quả xử lý vi phạm hành chính:
- Tổng số phương tiện được kiểm tra:
- Tổng số phương tiện vi phạm, Trong đó:
+ Số vụ vi phạm về sử dụng xung, kích điện;
+ Số vụ vi phạm về sử dụng chất nổ;
+ Số vụ vi phạm về chất độc;
+ Số vụ vi phạm về sử dụng nghề, ngư cụ cấm,….
+ Số vụ vi phạm khác:
- Tổng số tiền xử phạt:
- Số phương tiện bị tịch thu, tiêu hủy:
- Số vụ việc chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, tố tụng hình sự:
III. Công tác tổ chức thực hiện
1. Kinh phí thực hiện
2. Nguồn nhân lực thực hiện
3. Trang thiết bị, phương tiện
III. Đánh giá
1.Đánh giá những kết quả đạt được;
2. Thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện;
3. Tồn tại, nguyên nhân;
IV. Những địa phương, tổ chức, cá nhân điển hình, tiên tiến trong
quá trình thực hiện Chỉ thị
V. Kiến nghị, đề xuất

