
  

  UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

   Số: 1767/SNN-TS        Quảng Trị, ngày  25 tháng 10 năm 2019 

V/v báo cáo kết quả triển khai IUU 

và chuẩn bị các nội dung làm việc 

với Đoàn thanh tra của EC về 

chống khai thác IUU  

 

 

 
 

Kính gửi: UBND các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh,    

Triệu Phong, Hải Lăng và huyện Đảo Cồn cỏ. 

 
 

 Thực hiện ý kiến Kết luận số 235/TB-VPCP của Phó Thủ tướng Chính 

phủ Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU tại Cuộc họp lần 

thứ nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU ngày 2/6/2019 và Kết luận số 

113/TB-UBND ngày 02/8/2019 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Hà Sỹ Đồng tại 

buổi làm việc triển khai các khuyến nghị của Ủy Ban Châu Âu về chống khai 

thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Ngày 

20/8/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản số 1326/SNN-TS về việc báo 

cáo kết quả triển khai IUU và triển khai một số nội dung trọng tâm về chống 

khai thác IUU để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT 

biết để chỉ đạo. Qua quá trình triển khai, một số địa phương đã thực hiện tốt 

công tác triển khai chống khai thác IUU, đồng thời chấp hành đầy đủ các báo 

cáo để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo điều hành, tuy nhiên có một số 

địa phương chưa thực hiện công tác báo cáo đúng thời hạn. Để hực hiện văn bản 

số 4909/UBND-NN ngày 23/10/2019, của UBND tỉnh về việc chuẩn bị  kế 

hoạch  đón và làm việc với đoàn thanh tra EC về chống khai thác bất hợp pháp, 

không báo cáo và không theo qui định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

đề nghị UBND các huyện tiếp tục thực hiện các nội dung sau: 

1. Trong văn bản số 1326/SNN-TS ngày 20/8/2019, Sở yêu cầu các huyện 

phối hợp báo cáo quá trình thực hiện chống khai thác bất hợp pháp trong thời 

gian qua (báo cáo nội dung thực hiện cụ thể) gửi về Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (qua Chi cục Thủy sản) trước ngày 30/8/2019 để tổng  hợp báo 

cáo UBND tỉnh, đến nay đã có 04 huyện gửi báo cáo về Sở để tổng hợp và Sở 

chưa nhận báo cáo của UBND huyện Triệu phong. 

2. Sở đề nghị UBND huyện tổ chức ký cam kết với các chủ tàu không đưa 

tàu và ngư dân đi khai thác ở vùng biển nước ngoài, đối với khối tàu có chiều 

dài từ 24m trở lên tổ chức ký cam kết xong trước 30/8/2019 và khối tàu từ có 

chiều dài từ 15m đến dưới 24m tổ chức ký cam kết xong trước ngày 15/9/2019. 

Kết quả thực hiện, đề nghị UBND các huyện báo cáo về Sở Nông nghiệp và 

PTNT(qua Chi cục Thủy sản) bằng văn bản trước ngày 18/9/2019 để tổng hợp 

và báo cáo UBND tỉnh. Đến nay mới chỉ có UBND huyện Vĩnh Linh có báo cáo 

kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT. Sở Nông nghiệp và PTNT kính 

đề nghị UBND huyện báo cáo các nội dung trên về Sở Nông nghiệp và PTNT 

(qua Chi cục Thủy sản) trước ngày 29/10/2019  để Sở tổng hợp, báo cáo UBND 

tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT. 



  

3. Đề nghị các UBND huyện tiếp tục tổ chức ký cam kết với các chủ tàu 

không vi phạm khai thác trên các vùng biển nước ngoài. 

4. Ngày 03 tháng 10 năm 2019, UBND tỉnh Quảng Trị có các Quyết định 

số 2657/QĐ-UBND về thành lập Văn phòng Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề 

cá tại cảng cá Cửa Tùng và 2656/QĐ-UBND về thành lập Văn phòng Thanh tra, 

kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại cảng cá Cửa Việt, đến nay hai Văn phòng Thanh 

tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại cảng cá Cửa Tùng và cảng cá Cửa Việt đã đi 

vào hoạt động để kiểm tra tàu cá cập và rời cảng nhằm mục đích chống khai thác 

bất hợp pháp. Chính vì vậy, đề nghị UBND các huyện chỉ đạo các phòng, ban và 

chính quyền địa phương yêu cầu các thuyền trưởng trong quá trình đưa tàu đi 

khai thác thủy sản và trở về cập cảng để bốc dỡ sản phẩm thực hiện thông báo 

cho Tổ chức quản lý cảng cá ít nhất trước 01 giờ khi tàu vào cảng cá và rời cảng 

về số đăng ký của tàu, cỡ loại tàu, các yêu cầu về dịch vụ và yêu cầu khác nếu 

có, trừ trường hợp bất khả kháng để Tổ chức quản lý cảng cá giám sát bốc dỡ 

sản lượng và thành phần loài thủy sản qua bốc dỡ tại cảng và Văn phòng thanh 

tra, kiểm tra và kiểm soát tàu cá cập cảng và rời cảng. Nếu các chủ tàu không 

chấp hành sẽ xử phạt theo Nghị định 42/2019/NĐ-CP  như sau: Phạt tiền từ 

2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: 

Không thông báo hoặc thông báo không đầy đủ các thông tin theo quy định cho 

tổ chức quản lý cảng cá trước khi vào hoặc rời cảng cá theo quy định hoặc Tàu 

cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên không cập cảng cá có tên trong Danh 

sách cảng cá chỉ định để bốc dỡ thủy sản; 

4. Hướng dẫn các chủ tàu, thuyền trưởng lắp đặt máy giám sát hành trình 

trên tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên theo lộ trình đã được qui định tại Nghị 

định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ. Đồng thời thông báo đến 

các chủ tàu hiện nay có 02 đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình trên tàu 

cá đã được Tổng cục Thủy sản công bố đáp ứng yêu cầu đó là: Công ty 

VISHIPPEL cung cấp thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá có thương 

hiệu Vifish.18  và VNPT VinaPhone cung cấp thiết bị giám sát hành trình lắp 

đặt trên tàu cá có thương hiệu Thuraya SF 2500. 

5. Đến nay Tổng cục Thủy sản đã xây dựng hoàn thành và phân quyền 

cho Chi cục Thủy sản  tổ chức quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu cho giám 

sát tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét của tỉnh. Đồng thời 

khai thác và xử lý dữ liệu giám sát tàu cá có chiều dài từ 24 mét trở lên. Qua quá 

trình triển khai đến nay đã có 18 tàu có chiều dài từ 24 mét trở lên đã lắp đặt 

thiết bị giám sát hành trình (thiết bị Movimar), trong quá trình theo dõi trên hệ 

thống một số chủ tàu, thuyền trưởng đã chấp hành nghiêm túc duy trì hoạt động 

của thiết bị 24/24 giờ, tuy nhiên có một số thuyền trưởng, chủ tàu chưa thực hiện 

nghiêm túc mở thiết bị duy trì hoạt động trên 24/24 giờ. Sở Nông nghiệp và 

PTNT đề nghị UBND các huyện yêu chỉ đạo các cơ quan chuyên môn yêu cầu 

các chủ tàu đã lắp thiết bị giám sát hành trình bật thiết bị 24/24 giờ khi hoạt 

động trên biển; xử lý nghiêm các tàu không lắp đặt thiết bị theo lộ trình hoặc lắp 

thiết bị nhưng không mở máy,  xử phạt theo Nghị định 42/2019/NĐ-CP như sau:  



  

- Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với chủ tàu cá 

có một trong các hành vi vi phạm sau: Không trang bị thiết bị giám sát hành 

trình trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét theo quy định 

hoặc không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trong 

quá trình hoạt động trên biển đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở 

lên, trừ trường hợp bất khả kháng. 

- Phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 700.000.000 đồng đối với chủ tàu cá 

có một trong các hành vi vi phạm sau: Không trang bị thiết bị giám sát hành 

trình trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét theo quy định 

trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hoặc Không duy trì hoạt động 

hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển 

đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên trong trường hợp tái phạm 

hoặc vi phạm nhiều lần, trừ trường hợp bất khả kháng. 

6. Thông báo và yêu  cầu các chủ tàu, thuyền trưởng tàu khai thác nguồn 

lợi thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá tàu từ 12 mét trở lên chấp hành đẩy đủ 

việc ghi, nộp nhật ký khai thác thủy sản cho Tổ chức quản lý cảng cá trong thời 

hạn 24 giờ sau khi tàu hoàn tất việc bốc dỡ thủy sản qua cảng. Nếu không chấp 

hành sẽ xử phạt theo Nghị định 42/2019/NĐ-CP như sau:  

- Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với chủ tàu cá 

có một trong các hành vi vi phạm sau: Không ghi nhật ký khai thác thủy sản, 

nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 

mét trở lên; 

- Phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 700.000.000 đồng đối với chủ tàu cá 

có một trong các hành vi vi phạm sau: Không ghi nhật ký khai thác thủy sản, 

nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản đối với tàu có chiều dài lớn nhất từ 24 

mét trở lên trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần; 

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi không có, không ghi, không nộp nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu 

mua chuyển tải thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 24 mét theo 

quy định. 

- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi 

không ghi nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản đối 

với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét theo quy định, trong 

trường hợp tái phạm. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện phối hợp thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc  và các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 
 

 

 

 

 Nguyễn Văn Huân 
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