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THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của ông Nguyễn Văn Huân, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và 

PTNT tại buổi làm việc với Văn phòng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá 

tại cảng cá Cửa Việt và cảng cá Cửa Tùng 

 

 

Ngày 20/02/2020, ông Nguyễn Văn Huân, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp  

và Phát triển nông thôn đã có buổi làm việc với Văn phòng thanh tra, kiểm tra, 

kiểm soát nghề cá (IUU) tại cảng cá Cửa Việt và cảng cá Cửa Tùng để nghe báo 

cáo về tình hình hoạt động; những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất của 

văn phòng IUU; tham dự buổi làm việc có đại diện các phòng Tổ chức- Hành chính, 

Kế hoạch Tài chính, Thanh tra Sở. 

 Qua nghe ông Nguyễn Hài Nam, Chánh Văn phòng IUU báo cáo tình hình 

hoạt động, những khó khăn tồn tại, kiến nghị đề xuất và nhiệm vụ trọng tâm trong 

năm 2020 do đồng chí Chánh văn phòng kiểm soát nghề cá trình bày và ý kiến của 

các thành viên tham dự trong buổi làm việc. Ông Nguyễn Văn Huân, Phó Giám 

đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kết luận như sau: 

Đánh giá cao công tác phối hợp tổ chức, hoạt động của Văn phòng IUU; Các 

Văn phòng đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo đúng Quyết định số 

2656/QĐ-UBND, 2657/QĐ-UBND ngày 03/10/2019 của UBND tỉnh về việc thành 

lập 02 Văn phòng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá. Trong năm 2019 Văn 

phòng đã tích cực thực hiện công tác tuyên truyền cho các chủ tàu cá, thuyền 

trưởng, thuyền viên và các doanh nghiệp, cá nhân thu mua thủy sản tại các cảng cá 

về các nội dung liên quan đến Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn Luật. 

Đã kiểm tra được 94 lượt tàu cá rời cảng đi khai thác, trong đó có 08 lượt tàu cá 

Quảng Trị (03 tàu có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên; 03 tàu có chiều dài lớn nhất 

dưới 24m); Có 86 lượt tàu cá các loại của các tỉnh khác như Bình Định, Hải Phòng, 

Thanh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Bình, Nghệ An. Đã kiểm tra 89 lượt tàu cá cập 

cảng bốc dỡ thủy sản; Kiểm tra thông tin trong nhật ký khai thác thủy sản với sản 

lượng 123,668 tấn thủy sản các loại thực tế trên tàu phù hợp với nghề khai thác 

thủy sản, trong đó: Có 10 lượt tàu cá Quảng Trị, kiểm tra 11,108 tấn thủy sản; Có 

79 lượt tàu cá các loại của tỉnh khác như Bình Định, Hải Phòng, Thanh Hóa, 

Quảng Ninh, Quảng Bình, Nghệ An, kiểm tra 112,560 tấn thủy sản khai thác.  

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số khó khăn tồn tại sau: 

- Việc kiểm soát tàu cá cập cảng và rời cảng đối với tàu cá nội tỉnh vẫn chưa 

được kiểm soát chặt chẽ, đa phần tàu cá nội tỉnh chưa chấp hành theo đúng quy 

định tại Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp 



và PTNT về quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; Công bố cảng 

cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; Danh sách tàu cá khai thác 

thủy sản bất hợp pháp; Xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai 

thác; 

- Công tác phối hợp giữa các thành viên Văn phòng cũng như với Ban quản lý 

Cảng các, lực lượng biên phòng còn thiếu thường xuyên; công tác tuyên truyền còn 

hạn chế dẫn đến việc chấp hành của các chủ tàu khi cập cảng hết sức hạn chế, dẫn 

đến việc theo dõi, quản lý số tàu có chiều dài trên 24 m gặp nhiều khó khăn; 

- Các chủ tàu cá, thuyền trưởng trước khi cập cảng và rời cảng chưa chủ động 

thông báo với cảng cá ít nhất trước 01 giờ theo quy định để cảng cá thông báo cho 

Văn phòng kiểm soát nghề cá tại cảng thực hiện việc kiểm tra; 

- Các thành viên tham gia trực tại Văn phòng IUU vẫn chưa chấp hành đầy đủ 

thời gian ca trực như bảng phân công lịch trực; 

- Kinh phí cấp cho hoạt động của Văn phòng chưa đầy đủ, Sở Tài chính mới 

thực hiện việc cấp tạm thời kinh phí để phục vụ cho công tác mua sắm các thiết bị 

văn phòng, hỗ trợ một phần công tác phí cho cán bộ Chi cục có khoảng cách làm 

việc trên 15km, chế độ của các thành viên khác chưa được thực hiện kịp thời. 

- Công tác giao ban định kỳ của văn phòng không thường xuyên dẫn đến việc 

nắm bắt tình hình hoạt động của văn phòng không đầy đủ; 

Để khắc phục những khó khăn tồn tại và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong 

thời gian tới yêu cầu Chi cục Thủy sản, Văn Phòng IUU tại cảng cá Cửa Việt, Cửa 

Tùng, Thanh tra Sở, phòng Tổ chức hành chính, và cơ quan liên quan cần thực 

hiện tốt các nội dung sau: 

1. Đối với Chi cục Thủy sản 

- Tăng cường cán bộ phối hợp với đồn Biên phòng Triệu Vân tuyên truyền 

các quy định của pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai 

báo và không theo quy định (IUU); Đặc biệt công tác tuyên truyền và các biện 

pháp thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật cho các chủ tàu, thuyền 

trưởng và ngư dân trong việc chấp hành việc cập cảng và rời cảng; kể từ ngày 

01/4/2020 trở đi, đối với các tàu thuyền có chiều dài từ 15 – 24m không có thiết bị 

giám sát hành trình thì tạm thời không được rời cảng đi biển và kiên quyết xử lý 

nghiêm túc việc chấp hành của các chủ tàu; 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan lập bảng dự toán nguồn kinh phí hoạt 

động năm 2020 của Văn phòng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trình UBND 

tỉnh phê duyệt trong tháng 3 năm 2020. 

2. Đối với Văn phòng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại cảng cá 

Cửa Việt và Cửa Tùng 

- Tiếp tục tổ chức công tác tuyên truyền, tập huấn, phổ biến các quy định 

của pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không 

theo quy định (IUU); Đặc biệt tổ chức tuyên truyền, cung cấp thông tin và thông 

báo cho tàu thuyền cập cảng và rời cảng theo đúng quy định; 



- Đảm bảo, duy trì tốt việc phân công lịch trực và trực đúng thời gian, thành 

phần quy định; 

- Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ; Thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên 

ngành giữa các lực lượng trong Văn phòng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá; 

- Xử lý nghiêm các tàu cá không chấp hành theo đúng quy định tại Thông tư 

21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy 

định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; Công bố cảng cá chỉ định xác 

nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; Danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp 

pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác. 

3. Đối với Thanh tra Sở 

- Hướng dẫn Cho Văn phòng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại cảng 

cá Cửa Việt và cảng cá Cửa Tùng thực hiện quy trình xử lý vi phạm hành chính đối 

với các tàu thuyền vi phạm trong hoạt động nghề cá;  

- Định kỳ kiểm tra hồ sơ hỗ trợ chi phí nhiên liệu đi và về cho  tàu thuyền 

của chuyến biển trong năm 2019 theo Quyết định 48/2010 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. 

4. Đối với Phòng Tổ chức – Hành chính 

Giao Phòng Tổ chức – Hành chính hướng dẫn về việc sử dụng con dấu trong 

quá trình kiểm tra tàu cá cập cảng và rời cảng theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 

Quyết định số 2656/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng thanh tra, kiểm tra, 

kiểm soát nghề cá tại Cảng cá Cửa Việt và Quyết định số 2657/QĐ-UBND về việc 

thành lập Văn phòng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề các tại Cảng cá Cửa Tùng 

ngày 03/10/2019 của UBND tỉnh. 

5. Đối với phòng Kế hoạch-Tài chính 

Giao phòng Kế hoạch-Tài chính hướng dẫn kiểm tra, thẩm tra rà soát dự 

toán kinh phí cho các đơn vị thuộc văn phòng IUU, làm việc với Sở Tài chính để 

xem xét, giải quyết. 

Trên đây là ý kiến kết luận của ông Nguyễn Văn Huân, Phó Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo để các phòng, cơ 

quan, đơn vị thuộc Sở biết và triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Giám đốc sở (b/c); 

- PGĐ Nguyễn Văn Huân; 

- Chi cục Thủy sản; 

- Văn phòng IUU tại cảng cá Cửa Việt, Cửa Tùng; 

- Lưu: VT, TCHC. 

TL/GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG TCHC 
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