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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số: 253 /BC- SNN Quảng Trị, ngày  21  tháng 10 năm  2019 
  

BÁO CÁO 

 Kết quả thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp,  

không báo cáo và không theo qui định  

 

 

Thực hiện văn bản số 4392/UBND-NN ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh 

về việc triển khai Công điện 1275/CĐ-TTg ngày 19/9/2018 và Chỉ thị số 45/CT-

TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục 

cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác IUU tháng 10/2019 như sau. 

Qua quá trình triển khai, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

1.1. Ban hành văn bản 

1.1.1.Xây dựng văn bản Quy phạm Pháp Luật: 

Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

30/2019/QĐ-UBND ngày 25/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban 

hành tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp 

thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển; Quy định về 

đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị và đang trình UBND tỉnh “Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển đảo 

Cồn Cỏ”  và “ Qui chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị” 

1.1.2. Ban hành văn bản chỉ đạo điều hành 

a) Văn bản UBND tỉnh ban hành  

- Kế hoạch 5442/KH-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh tăng cường 

các biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu, chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân tỉnh 

Quảng Trị khai thác trái phép trên các vùng biển nước ngoài; 

- Công văn số 6433/UBND-NN ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh thực 

hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục 

cảnh báo của Uỷ ban Châu âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp; 

- Văn bản số 6608/UBND-NN ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về triển 

khai một số nhiệm vụ cấp bách để khắc phục cảnh báo của Uỷ ban Châu âu về 

chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo qui định; 

- Kế hoạch số 313/KH-UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh Quảng 

Trị về việc thanh tra, kiểm tra và kiểm soát nghề cá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

năm 2018;  

- Công văn số 1880/UBND-NN ngày 15/5/2018 về tăng cường quản lý tàu 

khai thác thủy sản bằng nghề lưới kéo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 
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- Công văn số 2834/UBND-NN ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh Quảng 

Trị về việc tăng cường thực hiện chống khai thác IUU; 

- Công văn số 2979/UBND-NN ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh Quảng 

Trị chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; 

- Kế hoạch số 3232/KH-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh Quảng trị 

về việc triển khai thi hành Luât Thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 

- Công văn số 3621/UBND-NN ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh chỉ đạo 

tổ chức kiểm tra, ngăn chặn tình trạng tàu cá ngoại tỉnh khai thác nghề lưới kéo 

trái phép trên vùng biển Quảng Trị; 

- Công văn số 3678 /UBND-NN ngày 24/8/2018 về việc thực hiện chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai một số nhiệm vụ cấp bách để khắc 

phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác IUU; 

- Công văn số 4270/UBND-NN ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh Quảng 

Trị về việc tiếp tục thực hiện chống khai thác IUU; 

- Công văn số 4822/UBND-NN ngày 29/10/2018 về việc tham mưu triển 

khai thử nghiệm hệ thống quản lý tàu cá VNPT-VSS. 

- Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh về nghiêm cấm 

sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản. 

- Kế hoạch số 2956/KH-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2019 của UBND 

tỉnh về việc thanh tra, kiểm tra và kiểm soát nghề cá tỉnh Quảng Trị. 

- Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh về công 

bố hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản trên biển đối với vùng ven bờ và 

vùng lộng 

b) Văn bản các Sở, ngành ban hành  

- Kế hoạch 1850/KH-SNN ngày 27/12/2017 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về triển khai một số nhiệm vụ cấp bách để khắc phục cảnh báo của Uỷ 

ban Châu âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không 

theo qui định; 

- Kế hoạch số 941/KH-SNN của Sở Nông nghiệp và PTNT ngày 

20/7/2018 triển khai tuyên truyền Luật Thủy sản năm 2017; 

- Quyết định số 306/QĐ-SNN ngày 08/08/2018 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT ban hành về việc thành lập Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá tỉnh 

Quảng Trị; 

- Công văn số 1063/SNN-TS ngày 13/8/2018 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc tăng cường quản lý khai thác, đảm bảo an toàn cho người, tàu cá 

hoạt động trên biển; 

- Công văn số 1064/SNN-TS ngày 13/8/2018 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã có về việc hướng dẫn thu hồi, điều chuyển thiết bị hành trình trên tàu 

cá; 

- Công văn số 1112/SNN-KHTC ngày 23/8/2018 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc tăng cường quản lý khai thác, đảm bảo an toàn cho người, tàu cá 

hoạt động trên biển; 
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- Công văn số 1386/SNN-TS ngày 17/10/2018 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc lắp đặt thiết bị hành trình trên tàu cá; 

- Công văn số 343/SNN-TS ngày 14/3/2019 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc hướng dẫn công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; 

- Công văn số 471/SNN-TS ngày 02/4/2019 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; 

- Công văn số 667/SNN-TS ngày 06/5/2019 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc hướng dẫn phân vùng khai thác thủy sản; 

- Công văn số 668/SNN-TS ngày 06/5/2019 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc tăng cường công tác quản lý khai thác thủy sản, ghi, nộp nhật ký 

và báo cáo khai thác thủy sản; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ký 

kết Kế hoạch số 2727/KHPH-SNN-BCH ngày 08/11/2018 về việc phối hợp giữa 

Sở Nông nghiệp và PTNT và BCH Bộ đội Biên phòng về quản lý bảo vệ chủ 

quyền, giữ gìn ANTT; bảo vệ nguồn lợi Thủy sản và các hoạt động nghề cá trên 

vùng biển Quảng Trị và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác 

quản lý thủy sản và tăng cường kiểm soát nghề cá trên địa bàn tỉnh. 

- Công văn số 19/CCTS-QLKT ngày 09/4/2018 của Chi cục Thủy sản 

hướng dẫn ngư dân khai thác đúng mùa vụ, đối tượng và ngư cụ; 

- Công văn số 26/CCTS-QLKT ngày 08/5/2018 của Chi cục Thủy sản 

hướng dẫn khai thác thủy sản; 

- Công văn số 58/CCTS-QLKT ngày 28/8/2018 của Chi cục Thủy sản 

hướng dẫn về phòng chống thiên tai; 

- Công văn số 80/CCTS-QLKT ngày 25/10/2018 của Chi cục Thủy sản về 

đề xuất triển khai thí điểm hệ thống quản lý tàu cá VNPT-VSS; 

- Công văn số 69/CCTS-QLKT ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Chi cục 

Thủy sản hướng dẫn khai thác thủy sản. 

- Công văn 815/STTTT-TTBCXB ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Sở 

Thông tin và truyền thông về việc đẩy maṇh công tác tuyên truyền chống khai 

thác hải sản bất hơp̣ pháp, không báo cáo và không theo quy điṇh; 

c) Văn bản UBND các huyện ban hành 

- Công văn số 840/UBND-NN ngày 9/7/2018 của UBND huyện Vĩnh 

Linh về tăng cường công tác chống khai thác IUU; 

- Công văn số 637/UBND-NN ngày 28/5/2018 của UBND huyện Vĩnh 

Linh về tăng cường công tác quản lý tàu cá khai thác thủy sản bằng nghề lưới 

kéo. 

1.2. Kiểm tra, hướng dẫn về chống khai thác IUU 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức các đoàn 

kiểm tra thực tế quá trình sản xuất của các tàu cá, kiểm tra quá trình cập cảng, 

rời cảng và công tác ghi, nộp sổ nhật ký khai thác thủy sản tại các cảng cá; kiểm 

tra công tác quản lý cảng cá, công tác đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ 

quá trình khai thác thủy sản; kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại 
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cảng. Đồng thời Sở Nông nghiệp và PTNT thường xuyên tổ chức kiểm tra và chỉ 

đạo Chi cục Thủy sản hướng dẫn về công tác chống khai thác IUU. 

1.3. Công tác thông tin, tuyền truyền chống khai thác IUU 

Sau khi Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn Luật có hiệu lực 

1/1/2019, đặc biệt sau khi Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 qui 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản có hiệu lực từ 

ngày 25/4/2019. Tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị “Quán 

triệt, phổ biến Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn Luật” vào ngày 12 

tháng 4 năm 2019 tại hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT với sự tham gia của 

các ban, ngành và các địa phương. Đã tổ chức 06 lớp tập huấn về Luật Thủy sản 

năm 2017 và các văn bản hướng dẫn, đặc biệt các qui định chống khai thác bất 

hợp pháp cho các chủ tàu, thuyền trưởng cho cán bộ các phòng, ban và cán bộ 

UBND các xã, thị trấn của các huyện; viết 07 bài đăng trên bản tin Nông nghiệp 

để tuyên truyền; ban hành 04 văn bản hướng dẫn các địa phương tuyên truyền 

cho ngư dân, chủ tàu, thuyền trưởng, các tổ tự quản biết được các qui định mới 

Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn qui định như: qui định về ghi, nộp báo 

cáo, nhật ký khai thác thủy sản; Qui định về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy 

sản như: đánh dấu ngư cụ, danh mục nghề cấm, ngư cụ cấm khai thác, danh mục 

khu vực cấm khai thác; qui định về phân vùng khai thác thủy sản; qui định về 

lắp đặt thiết bị hành trình trên tàu cá….Để giúp ngư dân, thuyền trưởng biết và 

ghi chép được nhật ký khai thác thủy sản đúng qui định nhằm chống đánh đắt 

bất hợp pháp theo khoản 1, điều 60 Luật Thủy sản năm 2017, Chi cục Thủy sản 

đã cử cán bộ của phòng chuyên môn tổ chức hướng dẫn trực tiếp cho 750 lượt 

thuyền trưởng, chủ tàu theo phương châm “cầm tay chỉ việc”. Bên cạnh đó, Chi 

cục Thủy sản đã tổ chức phát 2.100 tờ rơi về qui định khai thác bất hợp pháp 

theo Luật Thủy sản năm 2017 cho các chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp với Đài 

Truyền hình và Báo Quảng Trị để xây dựng các chuyên mục, đồng thời viết các 

bài tuyên truyền về Luật Thủy sản năm 2017, đặc biệt là các qui định chống khai 

thác bất hợp pháp IUU.  

2. Kết quả đạt được 

2.1. Kiểm soát tàu cá vi phạm khai thác ở vùng biển nước ngoài 

Tích cực thực hiện chỉ thị số 689/CT-TTg ngày 18/5/2010, Chỉ thị 45/CT-

TTg ngày 13/12/2017, công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017, Công điện số 

1275/CĐ-TTg ngày 19/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay không có tàu 

cá và ngư dân Quảng Trị vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ. 

2.2. Công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác 

- Số lượng cảng cá được chỉ định: toàn tỉnh có 02 cảng cá được Bộ 

Nông nghiệp và PTNT chỉ định đó là cảng cá Cửa Tùng và cảng cá Cửa Việt. 

- Công tác kiểm soát tàu ra, vào cảng:  

Thực hiện Kế hoạch số 313/KH-UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc thanh tra, kiểm tra và kiểm soát nghề cá trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị năm 2018, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 
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306/QĐ-SNN ngày 08/08/2018 về việc thành lập Văn phòng đại diện kiểm soát 

nghề cá tỉnh Quảng Trị. Để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, ngày 

03/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2956/KH-UBND về việc thanh 

tra, kiểm tra và kiểm soát nghề cá tỉnh Quảng Trị. Đồng thời UBND tỉnh ban 

hành Quyết định số 2656 /QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2019 về việc 

Thành lập Văn phòng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại Cửa Việt và 

Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2019 về việc Thành lập 

Văn phòng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại Tùng đã tiến hành kiểm tra 

tàu cá rời cảng và cập cảng theo Thông tư số 21/2018/TT-BNPTNT về công tác 

kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại cảng. 

- Giám sát việc bốc dỡ thủy sản tại cảng: 

 Từ ngày 01/1/2019, qui định về giám sát việc bốc dỡ thủy sản tại cảng được 

thực hiện theo Thông tư số 21/2018/TT-BNPTNT để kiểm soát chặt chẽ hơn sản 

lượng thủy sản bốc dỡ và qui trình kiểm soát tàu cá cập cảng gắn kết chặt chẽ với 

qui trình xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác và chức năng giám sát việc bốc 

dỡ thủy sản tại cảng cá giao cho Ban quản lý cảng cá thực hiện. 

- Thu nộp, nhật ký khai thác Thủy sản: các chủ tàu tham gia khai thác 

thủy sản ở vùng biển xa chấp hành đầy đủ. Tuy nhiên một số chủ tàu chưa ý 

thức cao thực hiện nghiêm túc ghi, nộp nhật ký khai thác. 

- Công tác khai báo tàu trước khi cập và rời cảng: Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã có văn bản yêu cầu UBND các huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn, 

UBND các xã, thị trấn thông báo cho các chủ tàu, thuyền trưởng thực hiện thông 

bóa trước lúc rời và cập cảng 1h cho Ban quản lý cảng cá biết. Đồng thời, Chi 

cục Thủy sản đã tổ chức tập huấn hướng dẫn đến các chủ tàu, thuyền trưởng. 

Bên cạnh đó, Ban Quản lý cảng cá đã công khai số điện thoại và lắp đặt hệ 

thống thông tin liên lạc, tuy nhiên đến nay một số chủ tàu chưa quen với qui 

định khai báo trước khi cập và rời cảng. 

- Công tác xác nhận và chứng nhận thủy sản từ khai thác: đã hướng 

dẫn đến các chủ tàu, chủ hàng, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có tổ chức, cá nhân 

đến đề nghị cấp giấy xác nhận và chứng nhận thủy sản từ khai thác. 

2.3. Triển khai hướng dãn các văn bản Luật Thủy sản 

- Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 

số 30/2019/QĐ-UBND ngày 25/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban 

hành tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp 

thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển; Quy định về 

đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị và đang trình UBND tỉnh xem xét ban hành “Quy chế quản lý Khu 

bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ” và “ Qui chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú 

bão trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” 

- Số liệu lắp đặt thiết bị giám sát hành  trình trên tàu cá: Đến nay đã hoàn 

thành lắp đặt 18 thiết bị Movimar cho 18 tàu cá có chiều dài trên 24m. 

                           ( có phụ lục 01 kèm theo) 

- Xác định hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản trong các vùng biển 

thuộc thẩm quyền: Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh ban 
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hành Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh về công 

bố hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản trên biển đối với vùng ven bờ và 

vùng lộng. 

- Thành lập văn phòng kiểm tra, kiểm soát nghề cá: UBND tỉnh ban hành 

Quyết định số 2656 /QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2019 về việc Thành lập 

Văn phòng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại Cửa Việt và Quyết định số 

2657/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2019 về việc Thành lập Văn phòng 

thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại Tùng. 

- Đã triển khai xây dựng hệ thống giám sát tàu cá theo yêu cầu của Tổng 

cục Thủy sản theo công văn số 300a/TTTs-CN&QTHT ngày 30/9/2019. 

- Số liệu cảng cá đã công bố và đang hoạt động: Đã công bố 02 cảng cá 

chỉ định. 

- Thành lập kiểm ngư: Chi cục Thủy sản đang xây dựng đề án thành lập 

phòng Thanh tra - Kiểm ngư thuộc Chi cục Thủy sản. 

- Kết quả thực thi xử phạt vi phạm hành chính:  

+ Năm 2017: xử phạt  với số tiền 55.000.000đ; 

+ Năm 2018: xử phạt với số tiền 87.250.000đ; 

+ 9 tháng 2019: xử phạt với số tiền 23.000.000đ. 

                         ( có phụ lục 02 kèm theo) 

IV. ĐÁNH GIÁ 

1. Mặt được: 

- Kiểm soát được số lượng tàu không tham gia khai thác và đưa ngư dân 

đi khai thác thủy sản trên các vùng biển nước ngoài bị bắt giữ. 

 - Lắp đặt được thiết bị giám sát hành trình (Movimar) cho khối tàu từ 24m 

trở lên. 

- Đã tuyên truyền, hướng dẫn và phổ biến để cán bộ, chính quyền địa 

phương và ngư dân, thuyền trưởng biết được các qui định về  khai thác bất hợp 

pháp, các khuyến nghị của EC, nhất các qui định và hình thức xử phạt của các 

nước trong khu vực khi đưa tàu và ngư dân đi khai thác trên các vùng biển nước 

ngoài. 

- Thời gian qua, chủ tàu, ngư dân và các chủ hàng  đã nhận thức được các 

qui định về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo qui định 

nên bước đầu đã có ý thức chấp hành về nộp, ghi nhật ký khai thác thủy sản 

đúng qui định để truy suất nguồn gốc thủy sản khai thác theo yêu cầu. 

2. Khó khăn, tồn tại: 

- Ý thức chấp hành pháp luật về khai thác thủy sản của một số ngư dân 

còn hạn chế, vẫn còn vi phạm khai thác IUU, ngư dân còn nghèo nên chuyển đổi 

nghề còn khó khăn; với đặc thù là nghề cá nhân dân, quy mô nhỏ số lượng tàu 

thuyền nhiều nhưng chủ yếu là tàu thuyền nhỏ, cũ, trang bị thiếu; hạ tầng nghề 

cá chưa đồng bộ nên việc áp dụng phương pháp quản lý tiên tiến rất khó khăn 

đòi hỏi phải có thời gian. 

 - Lực lượng, phương tiện, kinh phí phục vụ công tác ngăn chặn hoạt động 

khai thác IUU trên biển còn hạn chế. Phương tiện tuần tra hạn chế (tàu Kiểm 

ngư đã cũ 20 năm, công suất nhỏ 390 cv đã lạc hậu so với sự phát triển tàu cá 



7 

 

ngư dân), Lực lượng của các đơn vị chức năng mỏng, kinh phí không đủ để 

thường xuyên tổ chức thanh tra, tuần tra, kiểm soát trên biển nên việc ngăn chặn 

tàu cá khai thác hải sản trái phép ( nghề lưới kéo, sử dụng xung điện, chất nổ... ), 

ngăn chặn đánh bắt sai vùng, sai tuyến tuyến…  vẫn còn hạn chế.  

 - Kinh phí để phục vụ cho công tác tuyên truyền trong tỉnh về chống khai 

thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo còn hạn chế , nên công tác tuyên 

truyền chưa phong phú, sâu rộng, thường xuyên.  

- Theo lộ trình lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá, tiêu chuẩn 

kỹ thuật của máy, phần mềm quản lý quy định ở điều 44, Nghị định 

26/2019/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn số 1008/TB-TCTYS-TTTS ngày 

04/5/2019 về việc cung cấp thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá có yêu cầu 

trước khi cung cấp thiết bị phải báo cáo và thông báo mẫu kẹp chì về Tổng cục 

Thủy sản để tổng hợp và công khai trên Trang thông tin điện tử Tổng cục Thủy 

sản, tuy nhiên đến nay Tổng cục Thủy sản mới thẩm định công khai 02 đơn vị 

đủ điều kiện cung cấp thiết bị. 

 - Trong qui định kiểm tra, kiểm soát đối với tàu rời bến tại cảng và về bến 

cập cảng, tuy nhiên trên thực tế trong quá trình tàu đi khai thác không cập Cảng 

để lấy nhiên liệu… và khi tàu khai thác về bến không cập Cảng để bán sản phẩm 

nên công tác kiểm tra, kiểm soát gặp nhiều khó khăn. 

- Kinh phí đầu tư cơ sở vật chất và con người phục vụ cho hệ thống giám 

sát tàu cá gặp khó khăn. 

- Tàu cá Quảng Trị thường xuyên hoạt động ở vùng biển Hoàng sa và phía 

Đông Bắc Đảo Cồn cỏ ranh giới vùng biển Việt Nam và các nước chưa được 

phân định nên khó khăn trong thông tin hướng dẫn cho ngư dân biết để không vi 

phạm vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản trái phép và giám sát phát hiện 

xử lý kịp thời các tàu cá vi phạm. 

- Công tác ghi, nộp nhật ký và báo cáo khai thác thủy sản chưa được các 

chủ tàu, thuyền trưởng thực hiện nghiêm túc. Đồng thời hiện nay đa phần các 

tàu không cập cảng để bốc dỡ sản phẩm sau thu hoạch nên công tác thu nhật ký 

khai thác thủy sản và báo cáo thủy sản ở Ban quản lý cảng cá gặp nhiều khó 

khăn. 

- Để thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát tàu ra vào cảng theo Thông tư 

số 21/2018/TT-BNNPTNT đã hướng dẫn rất rõ đối tượng, nội dung kiểm tra tàu 

cá tại cảng, tuy nhiên  cơ quan tổ chức kiểm tra mới chỉ hướng dẫn do Sở Nông 

nghiệp và PTNT tổ chức kiểm tra chưa hướng dẫn cụ thể cách thức thực hiện. 

- Hiện nay thực hiện Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn Luật, 

đồng thời thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của 

Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và 

không theo quy định, trong đó có kế hoạch kiểm tra tàu cá tại cảng… khối lượng 

đầu việc quá nhiều và các đầu việc đòi hỏi phải có tính chuyên môn trong đó số 

lượng cán bộ biên chế và kinh phí cấp cho Chi cục Thủy sản có hạn, khó đáp 

ứng được nhiệm vụ được giao. 

V. GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI 
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1. Tập trung nguồn lực triển khai có hiệu quả chỉ thị Chỉ thị 45/CT-TTg 

ngày 13/12/2017, công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017, Công điện số 

1275/CĐ-TTg ngày 19/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch 5442/KH-

UBND ngày 30/10/2017 về tăng cường việc ngăn chặn giảm thiểu và chấm dứt 

tình trạng tàu cá và ngư dân Việt nam vi phạm khai thác trái phép ở vùng biển 

nước ngoài. 

2. Tiếp tục chỉ đạo các địa phương tổ chức ký cam kết với các chủ tàu 

không vi phạm khai thác trên các vùng biển của các nước. 

3.  Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Thủy sản quản lý, khai thác, 

sử dụng dữ liệu giám sát tàu cá đối với tàu  cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét 

đến dưới 24 mét thuộc phạm vi của tỉnh. Đồng thời khai thác, sử dụng và xử lý 

dữ liệu giám sát tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên. Đảm bảo các tàu 

cá đã lắp thiết bị giám sát hành trình bật thiết bị hoạt động 24/24 giờ khi hoạt 

động khai thác trên biển; xử lý nghiêm các tàu không lắp đặt hoặc lắp đặt thiết bị 

giám sát hành trình nhưng không mở máy. 

4.Tăng cường công tác kiểm tra tàu cá rời, cập cảng theo qui định tại 

Thông tư 21/2018/TT-BNPTNT, nhất là khối tàu  có chiều dài từ 24 mét trở lên 

5. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời, có 

kết quả tàu vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm khai thác  IUU, trong đó đặc biệt 

chú ý: 

- Tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển và thanh tra tại cảng cá để 

nâng cao hoạt động thực thi pháp luật, đảm bảo năng lực quản lý nghề cá tại địa 

phương có hiệu quả để phòng, chống khai thác IUU. 

- Tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an tăng cường công tác nắm tình hình, 

xử lý kịp thời, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật đối với các vụ việc vi 

phạm có dấu hiệu môi giới, móc nối của các tổ chức, cá nhân  trong và ngoài 

nước; phối hợp với các chức năng liên quan theo dõi, đảm bảo việc chấp hành 

các quyết định xử phạt của người dân. 

6. Triển khai thực hiện nghiêm túc đồng bộ, đảm bảo có tính hệ thống các 

qui định tại Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT Qui định việc ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác 

thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; 

danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận 

nguồn gốc khai thác thủy sản; kiểm tra tàu cá và giám sát sản lượng thủy sản tại 

cảng cá; 

7. Đảm bảo tất cả các tàu cá của tỉnh phải được cấp phép khai thác thủy 

sản theo qui định và cập nhật đầy đủ vào cơ sở dữ liệu về đăng ký, cấp phép tàu 

cá của tỉnh, kết nối đồng bộ với cơ sở VNFISHBASE trước 01/4/2019; 

8. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ lưu trữ đảm bảo truy suất nhanh tài liệu, hồ sơ 

về công tác chứng nhận, xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác ( như Nhật ký 

khai thác, báo cáo khai thác….); hồ sơ liên quan đến tàu cá: đăng ký đăng kiểm, 
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cấp giấy phép khai thác thủy sản; hồ sơ về tàu cá vi phạm khai thác IUU bị xử 

lý, hồ sơ tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, hồ sơ kiểm soát tàu cá ra vào 

cảng. 

9. Tại các cảng cá phải đảm bảo duy trì vệ sinh sạch sẽ, nước rửa sản 

phẩm khai thác thủy sản phải nước sạch nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm; sản 

phẩm khai thác lên bến và hàng hóa tập kết xuống tàu phải được sắp xếp gọn 

gàng, ngăn nắp, sạch sẽ; đảm bảo tàu cá cập cảng phải là tàu được đăng ký, cấp 

phép và được ghi chép trong Sổ Nhật ký tàu thuyền cập cảng. 

10. Hướng dẫn các chủ tàu thuyền trưởng lắp đặt máy giám sát hành trình 

trên tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên theo lộ trình đã được qui định tại Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019. 

11. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về 

hoạt động khai thác thủy sản, tập trung vào Luật Thủy sản 2017, các quy định về 

ghi nhật ký khai thác thủy sản, báo cáo khai thác, vùng biển khai thác, đánh dấu 

ngư cụ và tàu cá, lắp đặt vận hành thiết bị hành trình trên tàu cá; cấm sử dụng 

xung điện, chất nổ, chất độc để khai thác thủy sản; nghiêm cấm khai thác hải sản 

trái phép tại nước ngoài của ngư dân địa phương. Đồng thời tăng cường công tác 

thông tin, truyền thông, tập huấn, phổ biến các qui định về khai thác IUU tại các 

cảng cá, các tổ tự quản tàu thuyền; đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin về chống 

khai thác IUU đến cộng đồng ngư dân, cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản khai 

thác và các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan tại địa phương./. 

 VII. KIẾN NGHỊ 

- Trong qui định kiểm tra, kiểm soát đối với tàu rời bến tại Cảng và về bến 

cập Cảng, tuy nhiên trên thực tế trong quá trình tàu đi khai thác không cập Cảng 

để lấy nhiên liệu… và khi tàu khai thác về bến không cập Cảng để bán sản phẩm 

nên công tác kiểm tra, kiểm soát và nộp nhật ký khai thác thủy sản gặp nhiều 

khó khăn, kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn. 

- Đề nghị Tổng cục Thủy sản cung cấp cho địa phương bản đồ phân định 

ranh giới vùng biển Việt Nam và các nước để thông tin cho ngư dân biết không 

vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản trái phép và giám sát phát hiện 

xử lý kịp thời các tàu cá vi phạm. 

- Theo lộ trình lắp đặt thiết bị giám sát hành trình Chính phủ qui định, 

kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn lắp đặt thiết bị giám sát thiết 

bị hành trình và trang bị, vận hành phần mềm quản lý. Đồng thời, cung cấp các 

đơn vị đủ điều kiện lắp đặt thiết bị hành trình để địa phương triển khai và chọn 

nhà cung cấp các thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá đảm bảo hoạt 

động 24/24, chống tắt nguồn gây khó khăn trong quá trình quản lý.  

- Để chống khai thác thủy sản bất hợp pháp có hiệu quả, kính đề nghị 

UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT sớm có hướng dẫn thành lập trung tâm 

quan sát tàu cá để quản lý theo dõi tàu cá hoạt động trên biển. 

- Để đưa hệ thống giám sát tàu cá vào hoạt động có hiệu quả kính đề nghị 

Tổng cục Thủy sản tổ chức tập  huấn hướng dẫn sử dụng, vận hành, khai thác và 

xử lý thông tin trên hệ thống giám sát. Hướng dẫn phân quyền cho tổ chức quản 
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lý tại cảng cá được phép khai thác, sử dụng dữ liệu từ hệ thống  giám sát đối với 

tàu cá có chiều dài từ 15 mét đến dưới 24m. 

- Để triển khai công tác chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và 

không theo qui định có hiệu quả, kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT, 

UBND tỉnh có cơ chế bổ sung biên chế và kinh phí cho Chi cục Thủy sản. 

Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị kính báo cáo Bộ Nông nghiệp và 

PTNT xem xét, tổng hợp và tiếp tục chỉ đạo thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c); 

- Tổng cục Thủy sản (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Chi cục Thuỷ sản; 

- Lưu: VT. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Huân 
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