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CHỈ THỊ  
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 

Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục triệt để các cảnh báo  

của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp,  

không báo cáo và không theo quy định  

-----  

 

Thời gian qua, ngành thủy sản cả nước nói chung, tỉnh ta nói riêng đã góp 

phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền biển đảo của 

tổ quốc. Tuy nhiên, hoạt động khai thác hải sản trên biển chưa đáp ứng được các 

quy định quốc tế về chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Đến nay, Ủy ban 

Châu Âu (EC) vẫn đang duy trì cảnh báo “Thẻ Vàng” đối với sản phẩm hải sản 

khai thác của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Châu Âu.  

Sau thời gian triển khai thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản 

bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), khắc phục cảnh 

báo “Thẻ Vàng” của Ủy ban Châu Âu, với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống 

chính trị từ tỉnh đến cơ sở, cộng đồng ngư dân và doanh nghiệp thủy sản, bước 

đầu đã đạt được một số kết quả quan trọng. Nhận thức của cán bộ quản lý hải 

sản từ tỉnh đến địa phương, cộng đồng ngư dân và doanh nghiệp đã có chuyển 

biến tích cực; công tác chứng nhận, xác nhận nguồn gốc hải sản từ khai thác, 

việc ghi chép nhật ký theo quy định về khai thác hải sản, kiểm soát tàu cá ra vào 

cảng, sản lượng bốc dỡ tại cảng cá đã đạt được những kết quả bước đầu; việc 

kiểm soát, giám sát hoạt động của tàu cá trên biển thông qua lắp đặt thiết bị 

giám sát hành trình trên tàu cá đã có tiến triển tốt. Tuy vậy, một số cấp ủy, tổ 

chức đảng, chính quyền chưa quyết liệt, thiếu sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, 

tuyên truyền, vận động, kiểm tra, khắc phục, chấn chỉnh sai sót, vi phạm trong 

khai thác hải sản; công tác thông tin tuyên truyền chưa rộng rãi; việc lắp đặt 

thiết bị giám sát hành trình, đánh dấu tàu cá chưa đảm bảo đúng lộ trình theo 

quy định; công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá qua các cửa lạch còn bộc lộ nhiều 

hạn chế. 

Để ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng trên, Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các ban, sở, ngành, Mặt trận 

Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh, các huyện ủy, thị ủy ven biển tập trung lãnh đạo, 

chỉ đạo, tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ 

yếu sau: 
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1. Tập trung quyết liệt chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền, vận động và triển 

khai đồng bộ các ý kiến chỉ đạo của Chính Phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU, 

của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo IUU tỉnh về chống khai thác 

IUU; khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế về chống khai thác hải sản bất hợp 

pháp với quyết tâm chính trị cao nhất, gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, 

tổ chức đảng, chính quyền các cấp. 

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Thủy sản và các quy định liên 

quan; chỉ đạo thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đánh dấu tàu cá 

đúng tiến độ theo quy định; thực hiện nghiêm việc cấp, đổi giấy phép khai thác 

hải sản, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất, cập bến, 

bốc dỡ hải sản tại cảng và công tác chứng nhận, xác nhận nguồn gốc hải sản. 

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

giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan 

tăng cường công tác tuyên truyền Luật Thủy sản 2017, Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản và các văn bản hướng dẫn Luật, nhất là các quy định 

liên quan đến khai thác IUU, khắc phục các khuyến nghị của Đoàn Thanh tra 

EC, các quy định của luật pháp quốc tế. 

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

nghề cá. Đảm bảo nguồn lực và trang thiết bị cho Ban Quản lý các cảng cá, Chi 

cục Thủy sản 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. 

- Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình 

cho tàu cá theo lộ trình kế hoạch; cấp giấy phép khai thác, đánh dấu tàu cá, kẻ 

số đăng ký tàu cá theo quy định. Hướng dẫn các địa phương triển khai, thu thập, 

cập nhật cơ sở dữ liệu nghề cá. 

- Phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh, Công an tỉnh và địa phương liên quan triển khai hiệu quả các biện pháp 

ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân vi phạm khai thác trái phép ở 

vùng biển nước ngoài. 

- Chỉ đạo Ban Quản lý các cảng cá, Văn phòng Đại diện thanh tra, kiểm 

soát nghề cá thực hiện nghiêm công tác kiểm soát tàu cá cập, rời cảng; kiểm 

soát chặt chẽ sản lượng hải sản qua cảng theo chuỗi; công tác truy xuất nguồn 

gốc hải sản từ khai thác; ghi, nộp nhật ký khai thác hải sản theo quy định tại 

Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT, ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 
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- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường tuần tra, 

kiểm tra, kiểm soát các phương tiện và hoạt động khai thác hải sản trên các 

vùng biển của tỉnh; tăng cường kiểm soát đối với các tàu cá cập cảng; xử lý 

nghiêm các hành vi không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định, tàu 

lắp đặt thiết bị giám sát hành trình nhưng không duy trì, vô hiệu hóa thiết bị khi 

hoạt động trên biển hay tàu cá hoạt động không có Giấy phép khai thác hải sản, 

vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài; không ghi nhật ký khai thác 

hải sản, nhật ký thu mua chuyển tải hải sản. 

3. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tăng 

cường quản lý, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn tàu 

cá vi phạm IUU; kiên quyết ngăn chặn các tàu cá xuất bến không đảm bảo đầy 

đủ các thủ tục, giấy tờ, các trang thiết bị theo quy định, đặc biệt tàu cá có chiều 

dài từ 15m trở lên chưa lắp thiết bị giám sát hành trình; phối hợp với các đơn vị 

liên quan thực hiện các biện pháp điều tra, xác minh tàu cá đi khai thác trái phép 

ở vùng biển nước ngoài, tàu cá ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình; xử lý 

nghiêm theo quy định của pháp luật.  

4. Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh chủ động 

theo dõi, nắm tình hình, phát hiện, tiếp nhận tin báo, điều tra, xử lý nghiêm các 

hành vi đưa tàu cá, ngư dân ra nước ngoài khai thác hải sản trái phép, tổ chức 

môi giới chuộc tàu cá, ngư dân bị nước ngoài bắt giữ về nước trái phép; phối 

hợp với các cơ quan chức năng trao đổi thông tin những tàu cá vi phạm vùng 

biển nước ngoài, ngư dân được nước ngoài trả về, phát hiện và xử lý các trường 

hợp vi phạm. Xử lý các tổ chức cá nhân sử dụng kinh doanh, tàng trữ các dụng 

cụ phương tiện đánh bắt bất hợp pháp theo quy định; nắm tình hình về tổ chức, 

cá nhân khai thác, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ sản phẩm hải sản có nguồn 

gốc từ khai thác IUU. Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, thị xã nắm tình 

hình tại địa bàn quản lý có đối tượng là chủ tàu cá khai thác xa bờ và chủ tàu cá 

đã vi phạm, tổ chức vận động, tuyên truyền kết hợp với giám sát chặt chẽ, ngăn 

chặn kịp thời không để tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác bất hợp pháp.  

5. Ban thường vụ các huyện, thị ủy ven biển thường xuyên kiểm tra, đôn 

đốc các địa phương cơ sở thực hiện nghiêm các giải pháp về chống khai thác 

IUU. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức ký cam kết không vi 

phạm khai thác IUU cho chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá khai thác xa bờ. Phát huy 

vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Tập trung chỉ đạo 

khắc phục triệt để tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, không lắp đặt 

thiết bị giám sát hành trình, kẻ vẽ biển số, đánh dấu tàu cá, thiếu các giấy tờ 

theo quy định. 
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6. Ban Dân vận Tỉnh ủy, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính 

trị - xã hội phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường 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 về khai thác IUU. 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. 

7. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ 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, xuyên tạc làm ảnh hưởng đến nỗ 

lực của Việt Nam trong tháo gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu. 

 8. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân 

tỉnh, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các đồng chí 

Trưởng các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ chỉ 

đạo, kiểm tra, giám sát địa phương, cơ sở phân công tác 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, định kỳ báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

 Chỉ thị được quán triệt đến các chi bộ liên quan và tuyên truyền, phổ biến 

rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân. 

 

Nơi nhận:  
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,      

- Các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra,      (báo cáo) 

Văn phòng Trung ương Đảng,  

- Ban cán sự đảng Chính phủ, 

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, 

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, 

- Các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy, 

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

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

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,  

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

 Trần Thế Dũng 
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