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Phụ lục: Báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch số 1718/KH-UBND  

ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị 
(Kèm theo văn bản số 1709  /SNN-KHTC ngày 17 /10/2019 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1718/KH-UBND ngày 23/4/2019 của UBND 

tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 

của Thủ tướng Chính phủ phe duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác 

toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); trên cơ sở chức năng, 

nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo như sau: 

I. Nội dung, nhiệm vụ 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định CPTPP và 

thị trường của các nước tham gia Hiệp định CPTPP 

Thông qua các buổi họp cơ quan, Sở Nông nghiệp và PTNT đã  thông tin về 

Hiệp định CPTPP và thị trường của các nước tham gia Hiệp định CPTPP đến cán 

bộ công chức và người lao động trong đơn vị, trong đó chú trọng về vấn đề chống 

khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), chuỗi 

cung ứng sản phẩm gỗ rừng trồng, chống buôn bán động thực vật trái phép; Chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị phụ trách địa bàn xã thực hiện việc lồng ghép họp thôn để 

tuyên truyền các nội dung liên quan đến tận người dân trên địa bàn. 

- Năm 2018: Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Thuỷ sản  phối 

hợp với Đài phát thanh và truyền hình, Báo Quảng Trị tổ chức thực hiện các 

chuyên mục tuyên truyền về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và 

không theo quy định. Viết 09 bài tuyên truyền về chống khai thác IUU trên 

bản tin nông nghiệp; chủ trì phối hợp với UBND các huyện, xã, thị trấn và 

Đồn Biên phòng ven biển tổ chức chức 07 Hội nghị, tuyên truyền, hướng dẫn 

về chống khai thác IUU cho hơn 320 đại biểu là các chủ tàu, thuyền trưởng, 

cán bộ thôn, xã liên quan; phối hợp với Tổng cục Thủy sản tổ chức 01 hội 

nghị tuyên truyền Biển đảo với số lượng 200 người bao gồm: cán bộ UBND 

xã, Đồn, Trạm kiểm soát Biên phòng và ngư dân tham gia khai thác thủy sản; 

phối hợp với các đơn vị, địa phương phát 1.000 tờ rơi về khai thác bảo vệ 

nguồn lợi, chống khai thác IUU, nghiêm cấm khai thác thủy sản trái phép ở 

vùng biển nước ngoài cho các chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân; cán bộ địa 

phương, các Đồn, Trạm kiểm soát Biên phòng, Ban Quản lý Cảng cá và các 

tổ đội sản xuất trên biểt; tổ chức hướng dẫn ghi nhật ký khai thác thủy sản cho 

600 lượt chủ tàu, thuyền trường, thuyền viên có công suất trên 250 cv. 

Báo Quảng Trị đã triển khai viết 15 tin và bài liên quan đến tuyên truyền 

Luật Thủy sản 2017 và chống khai thác IUU trên các phương tiện thông tin 

đại chúng, gắn với nội dung tuyên truyền về b ảo vệ và phát triển bền vững 

biển, đảo trên địa bàn tỉnh. 

Đài phát thanh và truyền hình Quảng Trị: trong năm qua đã có hơn 50 

tác phẩm như: bản tin, phóng sự ngắn, bài và phát thanh trực tiếp trên đài 

truyền hình và đài phát thanh. Nội dung tuyên truyền về các quy định khai 

thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, đồng thời hướng dẫn chống khai 

thác đánh bắt bất hợp pháp như: sử dụng chất nổ, xung điện, nghề khai thác 

lưới kéo ven bờ….và đặc biệt tuyên truyền ngư dân không đưa tàu và người 

đi khai thác trên các vùng biển của các nước. 



- Năm 2019: 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 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy 

sản có hiệu lực từ ngày 25/4/2019. 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. Viết 06 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 quy định mới Luật 

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

cáo, nhật ký khai thác thủy sản; Quy 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; quy định về phân vùng khai thác thủy sản; 

quy định về lắp đặt thiết bị hành trình trên tàu cá. Tổ chức hướng dẫn trực tiếp 

cho 450 lượt thuyền trưởng, chủ tàu theo phương châm “cầm tay chỉ việc”. 

Bên cạnh đó, đã tổ chức phát 2.100 tờ rơi về quy định khai thác bất hợp pháp 

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

2. Công tác xây dựng pháp luật, thể chế 

- Đã trình UBND tỉnh “Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ”  

đang xây dựng “Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị”. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản hư ớng dẫn chỉ đạo của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT và của UBND tỉnh đã ban hành (16 văn bản: 02 chỉ 

thị; 04 kế hoạch; 02 Quyết định và 10 văn bản chỉ đạo)
1
. 

- Văn bản các Sở, ngành ban hành: Có 18 văn bản (03 Kế hoạch, 01 

Quyết định, và 14 văn bản chỉ đạo khác
2
). Văn bản UBND các huyện ban 

                                           
1 - 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; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 11/9/2019 về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ động 

vật hoang dã trên địa bàn tỉnh. 

- 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; 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; 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; 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; 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. 

- 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 quy định; 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; 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; 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.  
2- 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 quy 

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; 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 



hành: 02 văn  bản
3
. 

- Ký kết Quy chế phối hợp với BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công 

tác quản lý, bảo vệ rừng khu vực biên giới, đấu tranh chống buôn lậu, vận 

chuyển trái phép lâm sản qua biên giới trên địa bản tỉnh Quảng Trị; Chỉ đạo 

các Hạt Kiểm lâm trên tuyến biên giới Việt-Lào tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp 

bảo vệ rừng trên tuyến biên giới với các Đồn biên phòng: Pa Lin, Sa Trầm, Sen 

Bụt, Cù Bai, Ba Tầng, Hướng Phùng, Đồn BP CK quốc tế La Lay, Đồn BP CK 

quốc tế Lao Bảo. 

3. Rà soát, xây dựng, triển khai các biện pháp chống lại các hành vi 

đánh bắt thủy sản, mua bán động thực vật bất hợp pháp, không khai báo 

và không theo quy định 

3.1. Chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo 

quy định (IUU) 

* 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. 

* Công tác kiểm soát tàu ra, vào cảng: 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. Thành lập văn phòng kiểm tra, kiểm soát nghề cá: Sở Nông nghiệp và 

PTNT ban hành Quyết định số 306/QĐ-SNN ngày 08/08/2018 về việc thành 

lập Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá tỉnh Quảng Trị. Đến nay, để phù 

hợp với thực tế sản xuất và công tác quản lý, Sở đã tham mưu  trình UBND 

tỉnh ban hành Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2019 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị 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 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Trị về việc Thành lập Văn phòng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát 

                                                                                                                                
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;  

- 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; 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; 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. 
3 - 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. 



nghề cá tại cảng cá Cửa Tùng . 

* Giám sát việc bốc dỡ thủy sản tại cảng: Từ ngày 01/1/2019, quy 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 

quy trình kiểm soát tàu cá cập cảng gắn kết chặt chẽ với quy 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: Tập huấn hướng 

dẫn đến các chủ tàu, thuyền trưởng. Đồng thời, Sở Nông Nghiệp và PTNT đã 

có văn bản số 1663/SNN-TS ngày 11/10/2019 về yêu cầu đến chính quyền địa 

phương thông báo đến các chủ tàu, thuyền trưởng báo cáo với Ban Quản lý 

cảng cá trước khi rời cảng đi sản xuất và cập cảng bốc dỡ hàng thủy sản. 

Đồng thời, 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 quy 

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. 

- 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. 

- 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 

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 kiểm ngư: 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; 

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

3.2. Công tác chống buôn bán động thực vật trái phép 

* Công tác chống buôn bán động vật rừng 

Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã trên địa 

bàn, tuần tra, kiểm tra trên các tuyến giao thông, kết quả trong năm 2019 đã bắt 

giữ, xử lý 06 vụ vi phạm hành chính và xử lý 01 vụ hình sự về vi phạm các định 

bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm; tịch thu 32 cá thể động vật rừng trọng lượng 

113,6 kg, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương thả số cá thể trên về lại 

môi trường rừng tự nhiên trên địa bàn. 

* Công tác chống buôn bán thực vật rừng 

Công tác hối hợp với các lực lượng chức năng được tăng cường giữa 

Công an, Hải Quan, Biên phòng và chính quyền địa phương trong quản lý bảo 

vệ rừng trên địa bàn tỉnh. Ban hành 07 văn bản chỉ đạo các đơn vị tăng cường 

công tác quản lý, bảo vệ rừng, đấu tranh ngăn chặn các hành vi mua bàn, vận 



chuyển lâm sản trái phép. 

Năm 2019, phát hiện và lập biên bản 193 vụ vi phạm, xử lý vi phạm 

hành chính 181 vụ; Phạt tiền 807,3 triệu đồng; tịch thu 308,569 m
3
 gỗ quy 

tròn các loại  và 32,7 ster gỗ bất cập phân sung quỹ Nhà nước. So với cùng kỳ 

năm 2018, số vụ vi phạm giảm 28 vụ, lâm sản tịch thu  giảm 16,965 m
3
 gỗ 

quy tròn các loại. 

II. Đánh giá 

1. Mặt được 

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

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

hợp pháp, các khuyến nghị của EC, nhất các quy 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. 

- 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. 

- Chỉ đạo quyết liệt tăng cường tuần tra, kiểm soát lâm sản, đấu tranh 

phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về buôn bán động thực vật rừng trái 

phép, ngăn chặn kịp thời tình hình mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật 

trên địa bàn.  

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, việc 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 thiếu. 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 ngư dân). 

- Trong quy 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.Công tác ghi, 

nộp nhật ký và báo cáo khai thác thủy sản chưa được các chủ tàu, thuyền 

trưởng thực hiện nghiêm túc.  

- 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. 

III. Kiến nghị 

- Trong quy 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. 

- 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, đồng thời 

sớm ban hành quy trình xử lý dữ liệu giám sát hành trình đối với tàu cá có 

chiều dài từ 24m trở lên  bị mất kết nối hoạt động trên biển. 

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

không theo quy định kính đề nghị UBND tỉnh có cơ chế bổ sung biên chế và 

kinh phí cho ngành Nông nghiệp và PTNT để triển khai các hoạt động có hiệu 

quả./. 
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