
 

 

UBND TỈNH  AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       

Số:  2959/VPUBND-KTN                  An Giang, ngày  16  tháng  6  năm 2021 

Về việc nghiên cứu, đề xuất lộ trình 

xóa bỏ các bè cá trên sông 
 

 

                                 Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Thông báo số 08/TB-VPUBND ngày 14/6/2021 của Văn phòng UBND 

tỉnh về việc truyền đạt ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn 

Thanh Bình tại buổi họp giao ban tuần. Nay Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh truyền 

đạt ý kiến trên như sau: 

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, 

ngành có liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, đề xuất UBND 

tỉnh có văn bản chỉ đạo việc dừng việc đóng mới bè nuôi thủy sản, có lộ trình sắp 

xếp, di dời, tháo dỡ các bè đang thả nuôi tiến tới xóa bỏ các bè nuôi trên sông trong 

thời gian tới, gởi về UBND tỉnh trước ngày 18/6/2021. 

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn 

vị có liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố rà soát các vùng sản xuất ngoài 

đê bao để có biện pháp xử lý phù hợp theo quy định. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các đơn vị có liên quan biết, để 

tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh Trần Anh Thư; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

- P.KTN,P.TH, P.HCTC. 

 

 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

  

 

 

    

 

Đinh Minh Hoàng 
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