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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Tuấn Phong  

tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU của tỉnh  

6 tháng đầu năm 2020  
  

Sáng ngày 14 tháng 7 năm 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lê Tuấn Phong đã chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo chống khai thác 

IUU của tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống khai 

thác IUU trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020, triển khai một số nhiệm vụ 

trong thời gian đến. Tham dự họp có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương là 

thành viên Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU của tỉnh. Sau khi nghe Cơ quan 

thường trực Ban Chỉ đạo (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) báo cáo; ý 

kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

kiêm Trưởng Ban chỉ đạo đã có ý kiến kết luận như sau: 

I. Đánh giá tình hình thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2020: 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch 

Covid-19, hoạt động sản xuất nghề cá của tỉnh vẫn duy trì khá ổn định, ngư 

dân vẫn bám biển sản xuất, sản lượng hải sản khai thác đạt trên 94.500 tấn, tăng 

1,25% so cùng kỳ; hoạt động chế biến, xuất khẩu thủy sản có nhiều cố gắng, giá 

trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm tăng so cùng kỳ. Những kết 

quả trên đã có đóng góp tích cực vào kinh tế - xã hội của tỉnh.   

Cùng với việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về phòng, 

chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định nhiệm vụ phòng, chống 

khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu của tỉnh, tiếp tục tập tăng 

cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ, giải 

pháp phòng, chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban 

Chỉ đạo Quốc gia về IUU, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. 

Những kết quả tích cực nổi rõ là: (1) Đã ban hành kịp thời, triển khai 

đầy đủ các văn bản, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về khắc phục các tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị 

của Ủy ban Châu Âu (EC); (2) Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 

phòng chống khai thác IUU gắn với triển khai thi hành Luật Thủy sản tiếp tục 

được chú trọng, triển khai bằng nhiều hình thức (tuyên truyền trên báo, đài; 

mở các lớp tập huấn; xây dựng pa nô tuyên truyền; phát hành tờ rơi); (3) 

Công tác quản lý, kiểm soát hoạt động của đội tàu cá, xử lý các hành vi vi 

phạm được thực hiện quyết liệt, nghiêm túc hơn; (4) Việc khắc phục tồn tại, 

hạn chế trong giám sát tàu cá, sản lượng qua cảng, xác nhận nguồn gốc thủy 

sản từ khai thác có sự cải thiện đáng kể, nhất là tại cảng cá Phan Thiết; (5) 
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Triển khai quyết liệt việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) trên tàu 

cá, nâng tỷ lệ tàu cá lắp đặt đạt 82,15% (1.584 chiếc/1.928 tàu cá thuộc diện 

phải lắp đặt VMS), tăng gấp 2 lần so với thời điểm cuối năm 2019; (6) Đặc 

biệt, đã duy trì được kết quả, không để tàu cá và ngư dân trong tỉnh vi phạm 

vùng biển nước ngoài từ tháng 7/2019 đến nay. 

Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: (1) Tình trạng tàu cá 

và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài tuy được ngăn chặn, song vẫn còn 

tiềm ẩn nguy cơ, đáng chú ý là nhóm tàu cá khai thác xa bờ thường xuyên lưu 

trú, xuất bến ngoài tỉnh; (2) Việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu 

cá tuy có nhiều nỗ lực nhưng chưa đảm bảo theo lộ trình Chính phủ quy định 

(01/4/2020), chưa hoàn thành theo thời hạn yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy 

(ngày 15/6/2020); (3) Việc chấp hành các quy định pháp luật về khai thác 

IUU theo Luật Thủy sản 2017 của ngư dân còn nhiều hạn chế, chưa nghiêm, 

điển hình là tình trạng tàu cá không ghi, không nộp nhật ký khai thác, báo cáo 

khai thác, không khai báo khi ra vào cảng cá; (4) Công tác quản lý, kiểm soát 

tàu cá, giám sát sản lượng, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác 

tại cảng cá còn bất cập, nhiều tồn tại, hạn chế chưa khắc phục triệt để; (5) 

Công tác thực thi pháp luật của lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm khai 

thác bất hợp pháp tuy có chuyển biến nhưng chưa thực sự quyết liệt, có 

trường hợp còn nương nhẹ, thiếu tính răn đe, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu 

quả chống khai thác IUU trên địa bàn; (6) Hạ tầng một số cảng cá quan trọng 

(như Phan Rí Cửa, La Gi) xuống cấp, vệ sinh môi trường không đảm bảo, bộ 

máy, nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu nhưng chậm xử lý, khắc phục đến mức 

phải đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra khỏi danh sách 

cảng cá chỉ định đủ điều kiện xác nhận nguyên liệu thủy sản từ khai thác. 

II. Một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo triển khai trong thời 

gian đến: 

1. Về yêu cầu chung: 

1.1. Các sở, ngành, chính quyền địa phương, nhất là địa phương vùng 

biển quán triệt, xác định nhiệm vụ, phòng chống khai thác IUU tiếp tục là 

nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu; tiếp tục triển khai nghiêm túc, quyết liệt, có 

hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh 

theo Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 30-CT/TU của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật bằng nhiều hình thức, sâu rộng từ từ tỉnh đến cơ sở, nhất là các địa 

bàn trọng điểm nghề cá, cộng đồng ngư dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức 

chấp hành pháp luật phòng, chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh. Trong đó 

tập trung tuyên truyền sự cần thiết và mức xử phạt khi không thực hiện đối 

với việc ghi, nộp nhật ký khai thác, báo cáo khai thác và khai báo khi tàu cá ra 

vào cảng cá theo quy định. 

1.2. Thủ trưởng, ngưới đứng đầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương 

nâng cao trách nhiệm, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, trách nhiệm được giao, 
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triển khai đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo cụ thể của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về phòng, chống khai thác IUU1. Tập trung rà soát, triển khai quyết liệt 

các biện pháp để khắc phục các tồn tại, hạn chế về chống khai thác IUU, 

trước hết là 04 nhóm khuyến nghị Đoàn Thanh tra EC sau lần kiểm tra thứ 

hai; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại cơ sở để kịp thời chấn 

chỉnh những khâu làm chưa tốt, phê bình và xử lý những đơn vị, cá nhân thiếu 

trách nhiệm trong thực thi công vụ để đôn đốc triển khai thực hiện có kết quả, 

đạt mục tiêu, đúng thời gian yêu cầu. Mục tiêu không để xảy ra tình trạng tàu 

cá và ngư dân vi phạm khai thác vùng biển nước ngoài. 

2. Một số công việc trọng tâm Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU cần 

tập trung triển khai cụ thể như sau: 

2.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cơ quan thường trực Ban 

Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh:  

- Thực hiện khẩn trương rà soát lại danh sách tàu cá phải lắp đặt thiết bị 

giám sát hành trình (VMS) theo kiến nghị của các địa phương; kiên quyết thực 

hiện xong việc lắp đặt thiết bị VMS đối với số tàu cá còn lại2 trong tháng 

8/2020; chỉ đạo lực lượng thanh tra thủy sản phối hợp với bộ đội biên phòng 

triển khai thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tại các cửa biển, khu vực neo đậu, 

cảnh cáo nghiêm khắc mức phạt, kiên quyết không cho tàu cá chưa lắp đặt thiết 

bị VMS xuất bến đi biển, yêu cầu chủ tàu thực hiện ngay việc lắp đặt.     

- Hoàn thiện Trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá tỉnh, các Trạm dữ liệu tại 

Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá, bổ sung trang thiết bị phục vụ theo dõi, 

giám sát hoạt động tàu cá trên biển tại các Đồn Biên phòng khu vực nghề cá 

trọng điểm để kiểm soát chặt chẽ, thường xuyên đối với nhóm tàu cá có nguy 

cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài. Thực hiện nghiêm Quy chế quản lý, 

khai thác, sử dụng, xử lý thông tin, dữ liệu hệ thống giám sát tàu cá tỉnh Bình 

Thuận ban hành tại Quyết định 960/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh, phục vụ quản lý đa mục tiêu; sử dụng dữ liệu giám sát 

hành trình trên tàu cá để kiểm tra hoạt động, thẩm định, xem xét thực hiện 

chính sách hỗ trợ đối với tàu cá hoạt động trên vùng biển xa.  

- Chỉ đạo các Ban Quản lý cảng cá thực hiện nghiêm túc, khắc phục các 

hạn chế, thiếu sót, sai lỗi trong kiểm soát tàu cá, giám sát sản lượng hải sản 

qua cảng cá đã được Đoàn công tác Trung ương về chống khai thác IUU chỉ 

ra qua 02 đợt kiểm tra trong năm 2019; từ nay đến hết ngày 15/8/2020 tăng 

cường kiểm tra, cảnh báo, tuyên truyền sự cần thiết và mức phạt để thuyền 

trưởng tàu cá thực hiện nghiêm việc khai báo khi ra vào cảng cá, ghi, nộp nhật 

                                           
1 Công văn số 215/UBND-KT ngày 17/01/2020 về việc khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực 

hiện chống khai thác IUU theo ý kiến kết luận của Đoàn Thanh tra Ủy ban Châu Âu; 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); Công văn số 1661/UBND-KT ngày 06/5/2020 về 

việc triển khai thực hiện Thông báo số 990-TB/VPTU ngày 22/4/2020.  
2 Còn Còn 344 tàu cá chưa thực hiện lắp đặt thiết bị VMS theo quy định. Trong đó, huyện Tuy Phong còn 85 

tàu, thành phố Phan Thiết còn 91 tàu, thị xã La Gi còn 160 tàu. 
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ký khai thác, báo cáo khai thác theo quy định, sau ngày 15/8/2020 áp dụng 

các biện pháp xử phạt theo quy định.  

- Chỉ đạo lực lượng thanh tra thủy sản xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm khai thác IUU, nhất là việc ghi, nộp nhật ký khai thác, báo cáo khai 

thác, không khai báo khi tàu cá ra vào cảng cá theo quy định tại Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP của Chính phủ để chấn chỉnh, răn đe, tạo ý thức chấp hành 

pháp luật, không để tình trạng tỷ lệ tàu cá ghi và nộp nhật ký khai thác, báo 

cáo khai thác quá thấp như hiện nay.  

- Chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý thuyền nghề 

giã cào bay khai thác trái phép trong vụ cá Nam, không để phức tạp, gây búc 

xúc trong ngư dân; kiểm soát chặt chẽ số lượng tàu cá hoạt động giã cào bay; 

xử lý nghiêm tàu cá hành nghề giã cào bay không được cấp phép, hoạt động 

sai nghề ghi trong giấy phép; thực hiện quyết liệt việc lắp đặt thiết bị giám sát 

hành trình trên số thuyền nghề giã cào bay không kể chiều dài, công suất theo 

chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 990-TB/VPTU ngày 

22/4/2020 cũng như số tàu cá giã cào đáy công suất lớn. 

- Chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp các địa phương tổ chức rà soát, 

thống kê chính xác đội tàu cá toàn tỉnh; khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý hoạt động nghề cá, bảo vệ và phát triển 

nguồn lợi thủy sản đặc thù của tỉnh, trong đó phân cấp quản lý tàu cá cho các 

địa phương để tăng cường trách nhiệm; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chính 

sách hỗ trợ ngư dân tại Quyết định số 48/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 

Nghị định 67/2014/NĐ-CP và Nghị định số 17/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát 

danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết phục vụ kiểm tra, kiểm soát, 

giám sát thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU của các cơ quan quản lý 

thủy sản (Chi cục Thủy sản, kiểm ngư, Ban quản lý các cảng cá) tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện; lưu ý ưu tiên sớm sửa chữa, 

khắc phục tình trạng hạ tầng xuống cấp, ô nhiễm môi trường tại cảng cá La 

Gi, cảng cá Phan Rí Cửa. Khẩn trương kiện toàn tổ chức, sắp xếp bố trí nhân 

lực các đơn vị quản lý thủy sản, trước hết là lực lượng Kiểm ngư tỉnh, Ban 

quản lý các cảng cá đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU 

trên địa bàn tỉnh. 

2.2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh - Phó Ban Chỉ đạo: 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 

chính quyền địa phương tăng cường quản lý, giám sát, ngăn chặn kịp thời, 

kiên quyết không để xảy ra bất kỳ tàu cá và ngư dân trong tỉnh vi phạm khai 

thác bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài. Tiếp tục giám sát đặc biệt đối với 

nhóm tàu cá nằm trong diện nguy cơ cao, nhất là các tàu cá từng vi phạm 

vùng biển nước ngoài, tàu cá thường xuyên hoạt động, xuất bến ngoài tỉnh.  

Kết hợp đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, cảnh báo các hình thức 

xử lý nghiêm khắc theo Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ; kiểm 

soát chặt chẽ xuất bến, nhập bến; thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa các 
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tỉnh3, Quy chế phối hợp giữa tỉnh với các lực lượng Cảnh sát biển, Hải quân, 

đồng thời phát huy hệ thống giám sát tàu cá của tỉnh để cảnh báo kịp thời các 

tàu cá khai thác xa bờ vượt ranh giới vùng biển Việt Nam. Đồng thời lưu ý 

theo dõi, nắm bắt thông tin đối với trường hợp huyện Phú Quý đã phản ánh tại 

cuộc họp hôm nay. 

- Chỉ đạo lực lượng Biên phòng tại các Văn phòng đại diện kiểm soát 

nghề cá thực hiện đúng quy chế hoạt động và kế hoạch tuần tra, kiểm soát tàu 

cá khai thác hải sản trên biển và tại cảng cá năm 2020, đồng thời tích cực phối 

hợp, hỗ trợ lực lượng kiểm ngư thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn 

và xử lý nghiêm thuyền nghề giã cào bay sai tuyến, nghề cào nhám và các 

hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp khác trên địa bàn tỉnh; đặc biệt, cảnh 

cáo nghiêm khắc mức phạt, kiên quyết không cho tàu cá chưa lắp đặt thiết bị 

VMS xuất bến đi biển, yêu cầu chủ tàu phải thực hiện ngay việc lắp đặt. 

2.3. Công an tỉnh - Phó Ban Chỉ đạo: 

 Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường 

công tác kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm 

các trường hợp môi giới, móc nối tổ chức đưa tàu cá, ngư dân ra nước ngoài 

khai thác thủy sản trái phép và các tàu cá có hành vi chống người thi hành 

công vụ, có biện pháp xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục; đồng thời quản lý 

chặt chẽ các đối tượng đã vi phạm bị nước ngoài bắt giữ thả về, không để các 

đối tượng này tiếp tục tái diễn vi phạm. 

2.4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh – 

Truyền hình tỉnh: 

Chỉ đạo các cơ quan báo, đài tăng cường thông tin, tăng thời lượng phát 

sóng chuyên đề chống khai thác IUU gắn với triển khai thi hành Luật Thủy 

sản, phổ biến quy định pháp luật; kịp thời đưa tin, bài về các nỗ lực của tỉnh 

trong phòng, chống khai thác bất hợp pháp tại địa phương góp phần cùng cả 

nước sớm tháo gỡ “Thẻ vàng” của EC; tập trung tuyên truyền sự cần thiết và 

mức xử phạt khi không thực hiện đối với việc ghi, nộp nhật ký khai thác, báo 

cáo khai thác và khai báo khi tàu cá ra vào cảng cá theo quy định. 

2.5. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: 

Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tham mưu bố 

trí các nguồn kinh phí (vốn sự nghiệp, vốn đầu tư) trong năm 2021 và giai 

đoạn 2021-2025 để sửa chữa, nâng cấp, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị 

cần thiết của các cơ quan quản lý thủy sản phục vụ thanh tra, kiểm tra, kiểm 

soát chống khai thác IUU; ưu tiên sửa chữa, khắc phục xuống cấp hạ tầng tại 

các cảng cá La Gi, Phan Rí Cửa để đảm bảo điều kiện hoạt động của cảng cá 

được chỉ định xác nhận nguyên liệu hải sản khai thác theo quy định. 

                                           
3 Quy chế phối hợp số 208/QCPH-UBND ngày 14/01/2019 ký giữa 08 tỉnh về phối hợp quản lý tàu cá; Quy 

chế phối hợp số 991/QCPH-UBND ngày 29/4/2020 ký giữa 03 tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận và Bà Rịa Vũng 

Tàu về phối hợp chống khai thác IUU. 
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2.6. Sở Nội vụ: 

Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc kiện toàn, 

sắp xếp tổ chức, nhân lực các đơn vị quản lý thủy sản; khẩn trương tham mưu 

thành lập lực lượng kiểm ngư tỉnh để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ 

chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy 

và của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2.7. Thành viên Ban chỉ đạo là các sở, ngành, tổ chức đoàn thể và các 

Hội nghề nghiệp thủy sản: 

Tăng cường trách nhiệm được giao theo quy chế, tích cực phối hợp với 

các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chấp 

hành quy định pháp luật về chống khai thác bất hợp pháp, bảo vệ và phát triển 

nguồn lợi thủy sản; làm tốt công tác dân vận tại cơ sở, không để xảy ra điểm 

nóng, gây mất an ninh trật tự tại địa phương; tham gia giám sát việc thực hiện 

hoạt động chống khai thác IUU của các lực lượng chức năng, chính quyền các 

cấp trên địa bàn tỉnh. 

2.8. UBND các huyện, thị xã, thành phố vùng biển: 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống 

khai thác IUU bằng nhiều hình thức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 

hành động chống khai thác IUU gắn với triển khai thi hành Luật Thủy sản; 

triển khai sắp xếp, tái cơ cấu lại khai thác hải sản tại địa phương; chỉ đạo 

chính quyền cấp xã rà soát, xác định các trường hợp hành nghề bất hợp pháp 

thông báo cho cơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý kịp thời; chủ động và phối 

hợp các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, đối thoại, giải quyết 

kiến nghị của ngư dân, không để phát sinh điểm nóng trên địa bàn. 

- Tập trung rà soát, triển khai quyết liệt các biện pháp để sớm hoàn 

thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá, nhất là các địa 

phương có số tàu cá chưa lắp đặt còn nhiều, hoàn thành trong tháng 8/2020. 

- Chủ động và phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện tốt Quy chế phối hợp quản lý 

tàu cá giữa các tỉnh, nhất là quản lý, kiểm soát tàu cá của địa phương thường 

xuyên lưu trú, xuất bến ngoài tỉnh, không để tàu cá địa phương mình vi phạm 

khai thác bất hợp pháp vùng biển nước ngoài. 

- Riêng đối với UBND huyện Phú Quý khẩn trương làm việc, báo cáo 

Thường trực Ban Chỉ đạo về trường hợp 01 tàu cá thực hiện theo chính sách 

Nghị định 67/2014/NĐ-CP, còn nợ ngân hàng 18 tỷ đồng nhưng chủ tàu đã có 

thị thực nhập cảnh vào nước Úc; trong thời gian này, chỉ đạo các ngành chức 

năng và địa phương theo dõi sát sao đối tượng. 

3. Về giải quyết các nội dung kiến nghị: 

- Về kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương hỗ trợ ngư 

dân một phần chi phí lắp đặt thiết bị VMS thay vì hỗ trợ cước phí thuê bao sử 

dụng dịch vụ VMS trong thời gian ban đầu: Thống nhất sự cần thiết có chính 
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sách hỗ trợ ngư dân vì trên thực tế nhiều ngư dân đang gặp khó khăn về kinh 

phí mua sắm, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá. Tuy 

nhiên, để đảm bảo chặt chẽ, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

nghiên cứu kỹ, tham khảo các địa phương đã làm trước, đặc biệt là căn cứ 

pháp lý, đối tượng áp dụng, thời hiệu áp dụng, khả năng ngân sách, thẩm 

quyền và trình tự thủ tục ban hành chính sách. Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn làm việc thống nhất với Sở Tư pháp và báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/7/2020. 

- Về kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU 

tỉnh: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Sở Nội vụ trên 

cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống khai thác IUU đề xuất bổ sung lãnh 

đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia thành viên Ban Chỉ đạo chống 

khai thác IUU tỉnh, trong đó có Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải. 

- Về khen thưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống khai 

thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài: Ủy ban nhân dân tỉnh ghi 

nhận nội dung đề xuất, việc khen thưởng sẽ được tổ chức vào cuối năm 2020. 

Trong thời gian này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục xem 

xét, đề xuất bổ sung việc khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích 

nỗi trội. 

- Về đề nghị sắp xếp lại tổ chức bộ máy hệ thống quản lý cảng cá, khu 

neo đậu tránh trú bão trên địa bàn tỉnh: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn phối hợp với Sở Nội vụ khẩn trương rà soát, báo cáo trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét quyết định. 

4. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố vùng biển 

là thành viên Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh tổ chức quán triệt và triển 

khai thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo này./. 

Nơi nhận:                                                           TL. CHỦ TỊCH                                               
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;                       KT.CHÁNH VĂN PHÒNG  
- Tổng cục Thủy sản;                                 PHÓ VĂN PHÒNG 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, PCTUBND tỉnh (Đ/c Phong); 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;                 

- Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; 

- Các Sở: TP, GTVT; 

- Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh;                                           Nguyễn Ngọc Nam 

- Báo Bình Thuận, Đài PTTH tỉnh; 

- UBND cấp xã ven biển (UBND cấp huyện sao gửi) 

- Lưu: VT, KGVXNV, NC, KT. Đức.   
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