
 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:  1650 /SNN-TCHC 

V/v tăng cường công tác triển khai thi 

hành Luật Thủy sản và một số chính sách 

phát triển Thủy sản trên địa bàn Tỉnh. 

           Quảng Trị, ngày  09 tháng 10  năm 2019 

   

Kính gửi:  

-  Uỷ ban nhân dân các huyện ven biển; 

-  Chi cục Thủy sản. 

 

Luật Thủy sản 2017 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019, thực hiện chỉ đạo 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT tích 

cực hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trong Ngành và các địa phương nghiên cứu,  

xây dựng kế hoạch triển khai Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật kịp 

thời, hiệu quả. Đặc biệt đã tham mưu tổ chức Hội nghị cấp tỉnh quán triện, phổ 

biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản năm 2017; Đồng 

thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 

20/5/2019 về việc ban hành Quy định 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 Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển 

đảo Cồn Cỏ;... đã góp phần tăng cường công tác quản lý thủy sản, nhất là hoạt 

động khai thác thủy sản, ghi, nộp nhật ký và báo cáo khai thác thủy sản thực 

hiện đúng qui định nhằm nâng cao hiệu quả đánh bắt và bảo vệ chủ quyền an 

ninh vùng biển. 

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Ủy 

ban nhân dân các huyện tăng cường công tác truyên truyền, tổ chức triển khai 

thực hiện một số chính sách về phát triển thủy sản như: Nghị định 67/2014/NĐ-

CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, 

Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về 

một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ 

khai thác hải sản trên các vùng biển xa. Tổ chức triển khai nghiêm túc một số 

quy định về quản lý tàu cá đánh bắt xa bờ như lắp đặt hệ thống camera, trang bị 

máy thông tin liên lạc, hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho ngư dân,... Tuyên 

truyền sâu rộng về khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo 

quy định (IUU), nhờ đó, thời gian qua không có tàu cá và ngư dân Quảng Trị vi 

phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ. 

Việc thực hiện đồng bộ chính sách phát triển thủy sản đã tạo động lực 

khuyến khích ngư dân và các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển thủy 

sản, nhờ vậy, thời gian qua nhiều tàu có công suất lớn, trang bị hiện đại được 

đóng mới, nâng cấp để hoạt động khai thác xa bờ, giảm dần tàu cá có công suất 



 

nhỏ góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ; việc áp dụng các tiến bộ khoa 

học kỹ thuật để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm sau khai thác được chú 

trọng góp phần nâng cao chất, giá trị và tiêu chuẩn hải sản xuất khẩu. Từng bước 

thực hiện cơ cấu lại đội tàu theo hướng phát triển khai thác xa bờ, tổ chức lại 

hoạt động khai thác hải sản theo mô hình tổ, đội sản xuất trên biển và góp phần 

nâng cao đời sống cho ngư dân vùng biển. 

Tuy vậy, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện vẫn còn một số khó 

khăn như: ý thức chấp hành pháp luật về khai thác thủy sản của một số ngư dân 

còn hạn chế, một số tàu cá 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, thu nhật ký khai thác thủy sản gặp nhiều khó khăn; 

hệ thống thông tin liên lạc phụ thuộc vào thời tiết, địa hình nên việc nắm bắt, 

theo dõi đôi lúc chưa kịp thời. 

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc Luật Thủy sản 2017 cũng như các chính 

sách phát triển Thủy sản của Đảng và Nhà nước, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đề nghị UBND các huyện ven biển phối hợp thực hiện một số nội 

dung sau: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng Luật Thủy sản 2017, các văn 

bản hướng dẫn thi hành Luật và các chính sách về phát triển thủy sản đến các 

cấp, các ngành, các địa phương cơ sở và đông đảo nhân dân, nhất là đối với các 

chủ tàu khai thác hải sản, các cơ sở kinh doanh, chế biến, dịch vụ hậu cần nghề 

cá trên địa bàn. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 689/CT-TTg ngày 18/5/2010 của 

Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 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 (IUU); Tiếp tục tuyên truyền cho bà con ngư dân thực hiện nghiêm lộ 

trình, gắn thiết bị hành trình, không đánh bắt các vùng biển nước ngoài. 

- Chỉ đạo các phòng ban, UBND các xã, thị trấn ven biển tăng cường công 

tác kiểm tra việc kê khai, xác nhận lập hồ sơ đối với các chủ tàu cá nằm trong 

diện được hỗ trợ chính sách theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách của nhà nước. 

- Tăng cường công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc và cộng đồng trong 

việc thực hiện một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải 

sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Chi cục Thủy sản triển 

khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:  

- Tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch tiếp tục 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Thủy sản và các chính 

sách phát triển thủy sản đến với tất cả các địa phương và tầng lớp quần chúng 

nhân dân, đây là nhiệm vụ trọng tâm và là công tác thường xuyên. 

- Bố trí cán bộ có năng lực, có kinh nghiệm để tiếp nhận hồ sơ, tổ chức 

thẩm định chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định đối với các hồ sơ đề nghị hỗ trợ 



 

theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho các chủ tàu. 

Đối với những hồ sơ chưa đúng, chưa đủ hướng dẫn cho các chủ tàu, các tổ chức 

và cá nhân có liên quan bổ sung theo đúng quy định; Đồng thời chịu trách nhiệm 

trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trước Pháp luật về kết 

quả thẩm định. Kiến nghị bổ sung (nếu có) đối với quy trình và thủ tục hồ sơ đề 

nghị hỗ trợ cho ngư dân trong thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ. 

- Chủ động chuẩn bị nhân sự, cơ sở vật chất, tham mưu xây dựng Quy chế 

làm việc của Văn phòng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại Cảng cá Cửa 

Tùng và Cảng cá Cửa Việt, để hai Văn phòng đi vào hoạt động đạt hiệu quả theo 

Quyết định số 2656/QĐ-UBND và Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 03 

tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Tỉnh. 

- Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

rà soát quy hoạch phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh, chuẩn bị các điều kiện để 

thu hút các nhà đầu tư về phát triển Thủy sản trên địa bàn tỉnh. 

- Đề xuất triển khai công tác đăng ký, đăng kiểm tàu cá theo hướng tạo điều 

kiện thuận lợi cho chủ tàu, ngư dân phát triển thủy sản theo đúng quy định của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Tham mưu xây dựng Đề án thành lập lực lượng Kiểm ngư tỉnh Quảng Trị 

theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế ở địa phương. 

- Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quy chế quản lý Cảng cá và khu neo đậu 

tránh trú bão cho tàu cá tỉnh Quảng Trị theo đúng quy định Luật ban hành văn 

bản 2015 để trình Ủy ban nhân dân Tỉnh trước ngày 30/10/2019. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Uỷ ban nhân các huyện  

ven biển phối hợp triển khai thực hiện. 

Yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tổ chức triển khai có hiệu quả 

các nhiệm vụ trên, báo cáo kịp thời kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn./. 
 

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Chi cục Thủy sản; 

- Các Phòng, Thanh tra Sở; 

 - Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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