
ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                     

Số:    1661  /UBND-KT                      Bình Thuận, ngày 06  tháng 5 năm 2020 

V/v triển khai thực hiện 

Thông báo số 990-TB/VPTU 

ngày 22/4/2020 
 

  Kính gửi: 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Nội vụ; 

- Sở Thông tin Truyền thông; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố vùng biển. 
 

Ngày 27/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Thông báo số 990-

TB/VPTU ngày 22/4/2020 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc kết luận của 

Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả công 

tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo 

quy định và hoạt động giã cào bay sai tuyến và Công văn số 1715-CV/TU 

ngày 23/4/2020 của Thường trực Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo công 

tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (scan 02 văn bản gửi kèm 

theo), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:  

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh, Sở Thông tin Truyền thông, Công an tỉnh, các sở, ngành liên 

quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố vùng biển tổ chức quán triệt nội 

dung Công văn số 81-CV/TW ngày 20/3/2020 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng (scan văn bản gửi kèm theo); chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực 

hiện nghiêm túc, đạt kết quả và đảm bảo đúng thời gian yêu cầu đối với từng 

nhiệm vụ cụ thể được giao trách nhiệm tại mục II - Thông báo số 990-

TB/VPTU ngày 22/4/2020 của Văn phòng Tỉnh ủy; đồng thời, tiếp tục thực 

hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh công văn số 1471/UBND-

KT ngày 20/4/2020 về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện chống 

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

Trong đó lưu ý tập trung vào một số nhiệm vụ sau đây: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố vùng biển chỉ 

đạo hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo tiến độ quy 
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định của Chính phủ trước ngày 15/6/2020; trong đó, triển khai thực hiện lắp 

đặt thiết bị giám sát hành trình đối với tất cả tàu cá hành nghề giã cào bay 

không phân biệt chiều dài, công suất. Rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm các 

tàu cá không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình hoặc đã lắp đặt nhưng không 

vận hành thiết bị khi hoạt động trên biển. Khẩn trương hoàn thiện Đề án kiện 

toàn, sắp xếp, thành lập lực lượng kiểm ngư để trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Tiếp tục triển khai hoàn thiện và vận hành hiệu quả hệ thống dữ liệu giám sát 

tàu cá trong việc theo dõi, giám sát, phát hiện, cảnh báo, ngăn chặn kịp thời 

các tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài và hoạt 

động giã cào bay sai tuyến. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố vùng biển chỉ đạo tăng 

cường công tác quản lý tàu cá; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký, 

đăng kiểm, đánh dấu tàu cá; ghi, nộp nhật ký khai thác, báo cáo khai thác hải 

sản; khai báo khi ra, vào cảng cá. Các lực lượng chức năng (kiểm ngư, biên 

phòng) tăng cường thực thi pháp luật trong công tác chống khai thác hải sản 

bất hợp pháp và hoạt động giã cào bay sai tuyến, kịp thời xử lý nghiêm khắc 

các trường hợp vi phạm. Phối hợp chặt chẽ với các tỉnh đã ký kết quy chế 

phối hợp để nâng cao hiệu quả quản lý số tàu cá khai thác xa bờ của tỉnh ta 

đang hoạt động, cập bến ở tỉnh khác, chống xuất bến ngoài tỉnh đi khai thác 

hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Sở Tài chính, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan rà soát, ưu tiên bố trí kinh phí 

thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm kinh phí, nguồn lực, trang thiết bị và các điều 

kiện cần thiết để phục vụ công tác thanh tra, kiểm soát nghề cá; tiếp tục huy 

động nguồn lực đầu tư hạ tầng cấp thiết tại các cảng cá phục vụ việc truy xuất 

nguồn gốc hải sản và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khai thác hải sản bất 

hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.  

4. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố vùng biển chủ trì phối hợp 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo tổ chức rà soát, đánh giá tình hình 

các tổ, đội đoàn kết sản xuất trên biển đối với tàu cá hoạt động trên vùng biển 

xa theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg, ngày 13/7/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ tại từng địa phương, đề xuất biện pháp củng cố, kiện toàn và phát 

triển các tổ, đội, mô hình liên kết sản xuất trên vùng biển xa, đảm bảo 100% 

tàu cá (khai thác, dịch vụ hậu cần thủy sản) hoạt động trên vùng biển xa phải 

tham gia tổ, đội sản xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn) trước 20/5/2020. Yêu cầu các cơ quan chức năng 
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không xem xét, đề xuất hỗ trợ chính sách của Nhà nước đối với các tàu cá 

hoạt động trên vùng biển xa nhưng không tham gia tổ, đội sản xuất. 

5. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh, các cơ quan có liên quan và chính quyền địa phương vùng biển 

tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý 

nghiêm minh các trường hợp môi giới, móc nối tổ chức đưa tàu cá, ngư dân 

trong tỉnh đi khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài và các 

tàu cá có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy sản, chống người thi 

hành công vụ. 

6. Giao Thường trực Ban Chỉ đạo khai thác IUU tỉnh (Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn) chủ trì, phối hợp các thành viên Ban Chỉ đạo, sở, 

ngành liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 

20/5/2020 các nội dung Thường trực Tỉnh ủy đã có ý kiến thống nhất về chủ 

trương, gồm: (i) Hỗ trợ ngư dân một phần kinh phí thuê bao dịch vụ hoạt 

động của thiết bị giám sát hành trình tàu cá trong thời gian đầu từ ngân sách; 

(ii) Khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị có nhiều thành tích  trong công 

tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài; 

(iii) Đóng mới tàu kiểm ngư, đầu tư, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác 

thanh tra, kiểm soát nghề cá tại Chi cục Thủy sản và các cảng cá. 

7. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với 

Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các cơ quan liên quan của 

tỉnh, UBND huyện Tuy Phong, thị xã La Gi, thành phố Phan Thiết triển khai 

xây dựng ở mỗi địa phương ít nhất 01 mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ hải 

sản theo chuỗi giá trị; đến cuối năm 2020, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 

cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy./. 

Nơi nhận:  
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, PCT.UBND tỉnh (Đ/c Phong); 

- Tổng cục Thủy sản; 

- Như trên; 

- Thành viên BCĐ chống khai thác IUU tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Bình Thuận; 

- Chi cục Thủy sản; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, NCKSTTHC, TH, KT. Đức 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Tuấn Phong 
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