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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 
Số: 1661 /SNN-TCHC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Quảng Trị, ngày  10  tháng 10 năm 2019 

V/v góp ý dự thảo Quy chế phối hợp giữa 

Bộ Chỉ huy BĐBP và Sở NN & PTNT 
 

 

Kính gửi: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị. 

 

 Ngày 30/9/2019, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị có văn 

bản số 2685/BCH về việc xây dựng dự thảo, tổ chức ký kết Quy chế phối hợp 

giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị với Sở Nông nghiệp và 

PTNT. Sau khi nghiên cứu Dự thảo, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như 

sau: 

1. Cơ bản thống nhất với bố cục, nội dung của Dự thảo. 

2. Tuy nhiên, cần bổ sung một số nội dung sau: 

a) Phần căn cứ xây dựng Quy chế, bổ sung thêm: 

- Quyết định số 2218/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triên Lâm 

nghiệp bền vững tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 2721/QĐ-

UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế 

hoạt động của Ban Chỉ đạo, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 886 tỉnh; 

- Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiêm cứu nạn tỉnh 

Quảng Trị; Quyết định số 1242/QĐ-BCH ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị. 

b) Đề nghị điều chỉnh Điều 1 như sau: bổ sung cụm từ “Lâm sản” vào sau 

cụm từ động vật hoang dã và sửa lại là: “....khai thác, mua bán, vận chuyển lâm 

sản, động vật hoang dã trái phép; xây dựng nông thôn mới...” 

c) Đề nghị điều chỉnh Điểm b, Khoản 2 Điều 4: bổ sung cụm từ “quy luật, 

phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng vi phạm liên quan đến chặt 

phá rừng, buôn lậu, mua bán, vận chuyển trái phép lâm sản trong khu vực biên 

giới” và sửa lại là “.....đường lâm nghiệp, đường tuần tra biên giới; quy luật, 

phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng vi phạm liên quan đến chặt 

phá rừng, buôn lậu, , mua bán, vận chuyển trái phép lâm sản trong khu vực biên 

giới; chương trình, kế hoạch...” 

d) Đề nghị sửa đổi điểm a khoản 3, Điều 4, chương II như sau: “Mỗi bên 

khi phát hiện có dịch bệnh ở trong và ngoài khu vực biên giới phải kịp thời báo 

cáo và có kế hoạch phối hợp khoanh vùng, dập dịch hoặc có biện pháp ngăn 
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chặn nguy cơ dịch bệnh lây truyền từ bên kia biên giới vào lãnh thổ Việt Nam.” 

đ) Đề nghị sửa đổi điểm b khoản 3, Điều 4, chương II như sau“Phối hợp 

kiểm soát hoạt động xuất, nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật, thực vật, sản 

phẩm thực vật qua Cửu khẩu biên giới đất liền, cảng biển; ngăn chặn và xử lý 

kịp thời việc vận chuyển, xuất, nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật, thực 

vật, sản phẩm thực vật, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật và phân bón trái 

phép qua biên giới”. 

e) Đề nghị sửa đổi tên khoản 3 Điều 4, Chương II như sau: “ Lĩnh vực 

phòng chống dịch bệnh động vật, thực vật và quản lý vật tư nông nghiệp”. 

g) Đề nghị sửa đổi điểm b khoản 1 điều 4 chương II như sau: "Hoạt động 

các phương tiện khai thác, nuôi trồng thủy, hải sản và ngư dân tỉnh Quảng Trị 

trên các vùng biển; tàu cá ra, vào các cửa sông, cửa lạch, cảng cá có sự kiểm 

tra, kiểm soát của lực lượng Biên phòng, lực lượng Thanh tra Kiểm ngư và nhân 

viên Văn phòng thanh tra kiểm tra chống đánh bắt bất hợp pháp IUU." 

h) Đề nghị sửa đổi điểm i khoản 1 điều 4 chương II như sau: "Công tác 

quản lý, bảo vệ, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý của hai Bên đối với hoạt động của tàu 

thuyền trong và ngoài tỉnh vi phạm vùng khai thác, vùng cấm khai thác, vùng 

hạn chế khai thác trong khu vực biển Quảng Trị." 

i) Đề nghị bổ sung điểm k khoản 1 điều 4 chương II như sau: "Hai Bên 

được phép sử dụng cầu cảng của nhau khi thực thi công vụ, trong lúc tuần tra 

chung việc xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực Bên nào quản lý thì bên đó 

xử lý, nếu vượt quá thẩm quyền thì thống nhất chuyển hồ sơ lên cấp có thẩm 

quyền cao hơn." 

Sở Nông nghiệp và PTNT gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổng 

hợp, hoàn chỉnh Dự thảo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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