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V/v tăng cường phối hợp quản lý 

hoạt động khai thác thủy sản nhằm 

chống khai thác bất hợp pháp 

 

 

 

 
 

 Kính gửi:   

- Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- UBND các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, 

Triệu Phong và Hải Lăng; 

- Chi cục Thủy sản; 

- Ban Quản lý cảng cá Quảng Trị. 
 

 

Thực hiện  Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017; Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ ban hành Quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ ban hành Quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; Chỉ thị số 45/CT-TTg  

ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ và giải pháp cấp 

bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác bất hợp 

pháp, không báo cáo và không theo quy định. Ngày 21/7/2020, Bộ Nông nghiệp 

và PTNT đã tổ chức đoàn kiểm tra tình triển khai các khuyến nghị của EC về 

chống khai thác IUU, ý kiến chỉ đạo củaThủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo 

quốc gia về IUU.  Qua quá trình kiểm tra, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã đánh giá 

cao quá trình triển khai chống khai thác bất hợp pháp của tỉnh ta, tuy nhiên vẫn 

tồn tại nhiều nội dung chưa triển khai triệt. Để khắc phục tình trạng chống khai 

thác bất hợp pháp, nhằm tháo gỡ “thẻ vàng” về thủy sản của Ủy ban Châu Âu, 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai 

tốt một số nội dung sau: 

1. Kính đề nghị UBND các huyện ven biển tiếp tục tăng cường công tác 

tuyên truyền, phổ biến sâu rộng hơn nữa các quy định Luật Thủy sản ngày 21 

tháng 11 năm 2017; Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 

của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Thủy sản; Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2019 của 

Chính phủ ban hành Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy 

sản và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Thủy sản đến với toàn 

thể người dân, nhất là các chủ tàu, thuyền trưởng, chủ cơ sở thu mua, chế 

biến….biết và thực hiện đúng quy định, như: ghi, nộp nhật ký khai thác thủy 

sản; đánh dấu tàu cá; duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình 24/24 giờ;  



hoạt động khai thác thủy sản đúng vùng, tuyến đã quy định; chấp hành kiểm tra 

tàu cá tại cảng ……. Nếu tổ chức, cá nhân không chấp hành các quy định đề 

nghị UBND huyện ven biển, UBND xã, thị trấn ven biển tiến hành xử phạt 

nghiêm theo quy định Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2019 

của Chính phủ ban hành Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản. 

2. Đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn Biên 

phòng ven biển tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đối với các tàu xuất, 

nhập lạch. Đối với các tàu chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình hoặc đã lắp 

nhưng không bật thiết bị hoạt động hoặc chưa thực hiện thủ tục xác nhận sổ 

danh bạ thuyền viên đối với tàu rời cảng hoặc đối với tàu có chiều dài từ 24m 

trở lên chưa làm thủ tục kiểm tra tàu cá tại cảng thì  cương quyết không cho tàu 

xuất bến; Khi phát hiện các tàu cá vi phạm về thực hiện các quy định về khai 

thác thủy sản, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quản lý tàu cá, cảng cá….đề nghị các 

Đồn Biên phòng tăng cường phối hợp với các đơn vị của Sở Nông nghiệp và 

PTNT như: Chi cục Thủy sản và Thanh tra Sở để tiến hành xử phạt nghiêm theo 

quy định của pháp luật. 

3. Chi cục Thủy sản 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND các huyện ven biển để 

tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biển các quy định về Luật Thủy sản và 

các văn bản hướng dẫn Luật. 

- Phối hợp với các chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng yêu cầu cá 

chủ tàu cá thuộc đối tượng lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, nhất là khối tàu 

có công suất trên 90cv và chiều dài từ 15m trở lên chưa lắp thiết bị giám sát 

hành trình có phương án lắp đặt thiết bị trước khi đưa tàu đi khai thác thủy sản. 

Nếu các tàu không chấp hành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, tiến hành xử 

phạt theo quy định Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2019 của 

Chính phủ ban hành Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy 

sản. 

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra- Kiểm ngư tăng cường phối hợp với lực 

lượng của các Đồn biên phòng ven biển để thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá 

hoạt động khai thác thủy sản để xử lý nghiêm minh các tàu có hành vi vi phạm 

trong hoạt động khai thác thủy sản; 

- Phối hợp với Các Đồn  Biên phòng ven biển,  Ban quản lý cảng cá để 

thực hiện tốt công tác kiểm tra tàu cá tại cảng. 

4. Đề nghị Ban Quản lý cảng cá  

-  Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý cảng cá để quản lý 

có hiệu quả tại cảng cá Cửa Việt và Cửa Tùng , đồng thời phát huy quyền hạn và 

nghĩa vụ của Tổ chức cảng cá đã quy định tại điều 81, Luật Thủy sản năm 2017, 

như: Không cho vào cảng cá hoặc yêu cầu rời cảng cá đối với người và tàu cá 

không tuân thủ nội quy của cảng cá; Từ chối không cho bốc dỡ sản phẩm tại 



cảng đối với tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp và thông báo cho cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định; 

- Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng kiểm soát nghề cá tại cảng để kiểm tra 

tàu cá có chiều dài từ 24m trở cập và rời cảng  đạt 100% tàu cá được kiểm tra. 

Đối với tàu cá có chiều dài từ 15 đến dưới 24 m bảo đảm tỷ lệ kiểm tra tàu cá 

cập và rời cảng theo đúng quy định tại điều 7, Thông tư số 21/2018/TT-

BNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

- Khi phát hiện tàu cá vi phạm  các quy định của Luật Thủy sản và Văn 

bản hướng dẫn Luật, đề nghị Ban quản lý cảng cá lập biên bản xử phạt vi phạm 

hành chính theo đúng quy định tại khoản 2, điều 45 Nghị định số 42/2019/NĐ-

CP ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ ban hành Quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản có quy định về thẩm quyền lập biên 

bản xử phạt vi phạm hành chính và chuyển cho cơ quan, cá nhân có thẩm quyền 

xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực thủy sản đã quy định  tại các Điều 46, 

47, 48, 49, 50, 51, 52 và Điều 53 của Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16 

tháng 5 năm 2019 của Chính phủ ban hành Quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực thủy sản để tiến hành xử phạt nghiêm theo quy định. 

- Tăng cường công tác giám sát sản lượng thủy sản qua cảng, thống kê sản 

lượng thủy sản qua cảng, thu nhận nhật ký khai thác thủy sản và báo cáo thủy 

sản của tàu cá vào cảng để thực hiện tốt công tác xác nhận nguyên liệu thủy sản 

khai thác trong nước đúng quy định. 

Vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các cơ quan đơn vị,  phối hợp 

triển khai thực hiện./ 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Lưu: VT, CCTS. 

                    KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

 

 Nguyễn Văn Huân 
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