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THÔNG BÁO  
Về việc ngăn chặn tình trạng sử dụng xung điện, chất độc, 

 chất nổ, nghề và ngư cụ cấm để khai thác thủy sản  
      

 
 

Thực hiện Công văn số: 4997/UBND-KT, ngày 26/8/2022 của UBND thị xã 
Đông Hòa, về việc phối hợp ngăn chặn tình trạng sử dụng xung điện, chất độc, 

chất nổ, nghề và ngư cụ cấm để khai thác thủy sản.  

Trong thời gian qua vùng biển ven bờ thị xã Đông Hòa nói chung và phường 

Hòa Hiệp Trung nói riêng tình trạng khai thác thủy sản trái phép diễn ra nhất là 
việc đánh bắt thủy sản bằng nghề cấm như: giã cào ven bờ, lồng bát quái, bóng 
Thái Lan, sử dụng xung điện….., việc khai thác thủy sản trái phép không những 

làm suy giảm nguồn lợi thủy sản mà còn làm thiệt hại đến ngư cụ của ngư dân khai 
thác ở vùng biển ven bờ và vùng lộng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự 

trên biển. Mặc dù, các cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền và kiểm tra, 
xử lý nghiêm các trường hợp khai thác trái phép nhưng đến nay các vi phạm nói 

trên vẫn còn tiếp tục xảy ra.  

Theo Nghị định số 42/2019/NĐ-CP, ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Chính 

Phủ quy địnhxử phạy vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản thì việc sử dụng 
chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương 

tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản là 

các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thủy sản và nếu các tổ chức, cá nhân và 
bà con ngư dân nào cố tình vi phạm thì sẽ bị các cơ quan nhà nước xử lý, như sau: 

1. Vi phạm quy định về ngư cụ khai thác thủy sản: 

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng 
ngư cụ làm cản trở hoặc gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân đang khai thác thủy sản 

hợp pháp hoặc thả neo tại nơi có ngư cụ của tổ chức, cá nhân đang khai thác thủy 
sản hợp pháp, trừ trường hợp bất khả kháng. 

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, 
mua bán, vận chuyển, tàng trữ ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản; 

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng 
ngư cụ cấm để khai thác thủy sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Ngoài ra sẽ xử phạt bổ sung: Tịch thu ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy 
sản đối với hành vi vi phạm quy định và Tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác 

thủy sản từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm. 

2.Vi phạm quy định về sử dụng điện để khai thác thủy sản 

 Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều 
dài lớn nhất dưới 12 mét; 
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 Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều 

dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét; 

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều 
dài lớn nhất từ 15 mét trở lên. 

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng 
dòng điện (điện lưới) để khai thác thủy sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm 

hình sự. 

Ngoài ra sẽ xử phạt bổ sung: Tịch thu công cụ kích điện, máy phát điện và 

ngư cụ và tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác thủy sản từ 03 tháng đến 06 
tháng đối với hành vi vi phạm. 

Vi phạm quy định về tàng trữ, sử dụng chất cấm, hóa chất cấm, chất 
độc để khai thác thủy sản: 

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tàng trữ 
chất cấm, hóa chất cấm, chất độc trên tàu cá. 

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng 
chất cấm, hóa chất cấm, chất độc, hóa chất khác để khai thác thủy sản mà chưa đến 

mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Ngoài ra sẽ xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác thủy 
sản từ 03 tháng đến 06 tháng đối với trường hợp có Giấy phép khai thác thủy sản 

và tịch thu chất cấm, hóa chất, hóa chất cấm, chất độc và thủy sản khai thác đối với 
hành vi vi phạm. 

Để thực hiện nghiêm Nghị định số 42/2019/NĐ-CP, ngày 16 tháng 5 năm 
2019 của Chính Phủ. UBND phường đề nghị các tổ chức, cá nhân và bà con ngư 

dân trên địa bàn phường không sử dụng các chất cấm như: hóa chất cấm, chất độc, 
chất nổ.... và phương tiện khai thác mang tính hủy diệt như: giã cào ven bờ, lồng 

bát quái, bóng Thái Lan…..,trong quá trình khai thác thủy hải sản. 

Nhận được thông báo này đề nghị các tổ chức, cá nhân và bà con ngư dân 

trên địa bàn phường nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này./. 
 

 

 

Nơi nhận:                                  TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  
- CT, các PCT UBND phường;                        KT.CHỦ TỊCH 

- Đài truyền thanh phường;                                PHÓ CHỦ TỊCH            

- Trưởng 04 khu phố vùng ngư nghiệp; 
- Lưu: VT, NLNN(Toán).                              

 
 

 

        Nguyễn Thanh Pháp 
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