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Kính gửi:  - Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

 - Các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, 

 - Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- Trưởng các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ 

đạo, kiểm tra, giám sát địa phương, cơ sở.  

 Ngày 20/3/2020, Thường trực Ban Bí thư có Công văn số 81-CV/TW về 

việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống 

khai thác hải sản bất hợp pháp (kèm theo). Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban 

cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và ban 

thường vụ các huyện, thành, thị ủy triển khai thực hiện tốt các nội dung theo chỉ 

đạo của Thường trực Ban Bí thư và một số nội dung trọng tâm sau: 

 1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung 

ương 8 khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, 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.  

Người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền chịu trách nhiệm 

trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, chỉ đạo 

của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về 

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

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để nâng cao hiệu quả 

khai thác hải sản trên biển, tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về 

hoạt động khai thác hải sản trên biển, nhất là trước thời điểm kiểm tra lần thứ 3 

của Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu kiểm tra tại Việt Nam (tháng 5/2020), 

góp phần gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” (tất cả sản phẩm hải sản xuất sang khối Liên 

minh Châu Âu (EU) bị soát xét 100%) của Ủy ban Châu Âu  và phát triển nghề 

cá bền vững. 

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ 

đạo thực hiện nghiêm Luật Thủy sản và các quy định liên quan; chỉ đạo thực 

hiện việc lắp đặt đồng bộ thiết bị giám sát tàu cá (VMS), hệ thống giám sát tàu 
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cá và đánh dấu tàu cá đúng tiến độ theo quy định tại Nghị định số 26/2019/NĐ-

CP, ngày 08/3/2019 của Chính phủ. 

Quan tâm đầu tư và triển khai các dự án để nâng cấp hạ tầng kỹ thuật 

nghề cá, khai thác hải sản. Bảo đảm kinh phí, nguồn lực và trang thiết bị cho 

các ban quản lý cảng cá, chi cục thủy sản, lực lượng kiểm ngư và các đơn vị 

thực hiện nhiệm vụ phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo 

và không theo quy định. 

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và 

ngăn chặn tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài, 

đặc biệt là trước thời điểm kiểm tra lần thứ 3 của Đoàn thanh tra của Ủy ban 

Châu Âu kiểm tra tại Việt Nam (tháng 5/2020). Xử lý nghiêm các hành vi sai 

phạm dưới mọi hình thức. 

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền 

thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền 

hoạt động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và 

không theo quy định. Phối hợp với Công an tỉnh trong công tác đấu tranh, xử lý 

nghiêm các đối tượng truyền tải thông tin xấu, độc, xuyên tạc làm ảnh hưởng 

đến nỗ lực của Việt Nam trong gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu. 

5. Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính 

trị - xã hội phối hợp với chính quyền địa phương phổ biến, tuyên truyền, nâng 

cao nhận thức của nhân dân đặc biệt là ngư dân ven biển thực hiện nghiêm Luật 

Thủy sản và các quy định liên quan. Tích cực tham gia phòng, chống, phát hiện, 

ngăn chặn các hành vi vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp 

pháp, không báo cáo và không theo quy định. 

6. Các đồng chí Trưởng các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

chỉ đạo, kiểm tra, giám sát địa phương, cơ sở phân công các thành viên theo địa 

bàn phụ trách phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai 

tốt các nội dung trên.  

Các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc 

việc thực hiện, định kỳ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. 

Nơi nhận: 

- Như trên,  

- Thường trực Tỉnh ủy, (báo cáo) 

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, 

- Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Các ban Đảng, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                           

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

(Đã ký) 

 

 

Hoàng Trung Dũng 
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