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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 Phát triển nông thôn đã tổ chức đoàn 

kiểm tra tình triển khai các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU, ý kiến chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia về IUU. Qua kiểm tra, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đánh giá cao quá trình triển khai chống khai 

thác bất hợp pháp của tỉnh Quảng Trị, tuy nhiên vẫn tồn tại nhiều nội dung cần phải 

khắc phục trong thời gian tới. 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 Phát 

triển nông thôn Quảng Trị kính đề nghị Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn nội dung như sau: 

Theo Điểm e, Khoản 3, Điều 44, Nghị định 26/2019/NĐ-CP, đến nay toàn 

tỉnh đã có 159 tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo đúng quy định (tàu có 

chiều dài từ 24 mét trở lên là 18 chiếc, tàu có chiều dài từ 15 mét đến dưới 24 mét là 

141 chiếc). Số lượng tàu còn lại chưa lắp thiết bị giám sát hành trình là 207 chiếc 

(tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên nhưng công suất dưới 90 cv là 175 chiếc, tàu có 

chiều dài từ 15 mét trở lên và công suất từ 90 cv trở lên là 32 chiếc). 

Trong số tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên nhưng công suất dưới 90 cv trước 

đây hoạt động tại vùng lộng, tuy nhiên sau khi Luật Thủy sản năm 2017 có hiệu lực 

thi hành thì khối tàu này phải hoạt động tại vùng khơi. Qua quá trình triển khai, các 

chủ tàu gặp nhiều khó khăn, nghề khai thác cũng như vấn đề an toàn không phù hợp 

với hoạt động tại vùng khơi, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản số 1378/SN-

TS ngày 28/8/2019 kiến nghị Tổng cục Thủy sản; Tổng cục Thủy sản có văn bản số 

2089/TCTS-KTTS ngày 19/9/2019 về việc trả lời Công văn số 1378/SNN-TS của 

Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị. Tuy nhiên, Qua triển khai thực hiện, Sở Nông 

nghiệp và PTNT nhận thấy: 

1. Nghề khai thác trên tàu: Khối tàu này chủ yếu khai thác các loài cá nổi nhỏ 

và nhuyễn thể ven biển bằng các nghề truyền thống như nghề vó, te ruốc nghề câu 

tay, nghề lưới rê ba lớp … hoạt động tại vùng lộng. Quy mô nghề và trang bị trên 



khối tàu là tương đối nhỏ và đơn giản chỉ phù hợp với ngư trường hoạt động vùng 

lộng, nếu chuyển sang khai thác ở vùng khơi thì không phù hợp; 

2. Trình độ của ngư dân: Chỉ quen bám biển với các nghề trên, quy mô sản 

xuất nhỏ. Các chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng được đào tạo phù hợp với tàu có 

công suất nhỏ; 

3. Kiểu dáng tàu cá, tính năng kỹ thuật: khối tàu này có hình dáng nhọn hai 

đầu, kích thước chiều ngang nhỏ phù hợp với luồng lạch ở Cửa Việt và Cửa Tùng; 

Tính giữ hướng tốt nhưng quay trở hạn chế, ổn tính không cao, chỉ có khả năng hoạt 

động khai thác trong điều kiện sóng gió không quá cấp 3;  

4. Bảo đảm an toàn cho người và tàu cá: Khối tàu này tuy có chiều dài lớn 

nhất trên 15 mét, nhưng chiều ngang nhỏ, khoang máy hẹp, chủ yếu lắp máy công 

suất từ 33cv đến 45cv, không bảo đảm an toàn cho người và tàu cá khi hoạt động 

vùng khơi; vật liệu gỗ và liên kết khấu kiện không đảm bảo đủ chịu đựng sóng gió 

cấp 4, cấp 5. 

Với những yếu tố, đặc điểm trên, việc cải hoán khối tàu này để hoạt động 

vươn ra vùng khơi là khó khăn, không phù hợp với tính năng, tập quán, ngư trường 

và nguyện vọng của ngư dân. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Thủy sản năm 2017 

là phải hoạt động ở vùng khơi, phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá. 

Chính vì vậy, theo tinh thần chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 

Phùng Đức Tiến tại buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị ngày 21/7/2020, Sở 

Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị Tổng cục Thủy sản quan tâm cử cán bộ có kinh 

nghiệm về hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị một số nội dung như: 

- Hướng dẫn, huấn luyện cho cán bộ của Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục 

Thủy sản, Ban Quản lý cảng cá và các Đồn Biên phòng ven biển hiểu rõ, đúng nội 

dung của Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn Luật; kinh nghiệm và 

quy định về chống khai thác bất hợp pháp; 

- Khảo sát về tính năng kỹ thuật, quy mô hoạt động, ... của khối tàu có chiều 

dài từ 15 mét trở lên nhưng công suất dưới 90cv để đề ra các giải pháp giúp tỉnh 

quản lý khối tàu này đúng quy định. 

Vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị kính đề nghị Tổng 

cục Thủy sản quan tâm, hỗ trợ./ 
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