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V/v ti6p tgc t{p tnrng thgc hiQn c6c

giAi ph6p ch6ng khai th6c IUU.

CQNG HOA XA HQI CH{J NGHIA VIET NAM

EQc lflp - Tg do - H4nh phric

Khdnh Hda, nCdy A2. thdng 0l- ndm 2021

Kinh gfti:
-C6c s6, ban, ngdnh;

-UBND c6c huy€n, thi x5, thinh phi5 c6 bi6n;

UBND tinh nh6n tluoc c6ng van s6 S++ISNN-TCTS ngity 25101/2021 cta
BQ NOng nghiQp vd Ph6t tri6n n6ng th6n v€ vigc ti6p tqc tAp trung thgc hiQn c6c

gi6i ph6p ch6ng khai th6c IUU.

V6n de ndy, UBND tinh c6 y ki6n nhu sau:

1. C6c s6, ban, ngdnh, UBND c6c huyQn, thi x6, thanh ph6 c6 bitin, theo

chrlc ning, nhiQm vr,r ttugc giao, chri dQng tri6n khai vn ph6 bitSn nQi dung vEn

b6,n tr6n di5n c6c tO chric, c6 nhdn li6n quan tr€n dia bdn tinh bii5t, thUc hiQn.

2. Giao S0 N6ng nghiQp vi Ph6t tri6n n6ng th6n chri tri, ph6i hqp c6c s&,

nginh, dia phu<mg c6 li6n quan b6o c6o ktit qui thgc hiQn c6c gi6i ph6p chi5ng

khai th6c IUU thuOc quan ly cta tinh; huong d5n tri€n khai vd ki6m tra viQc thlrc
hiQn c6c 1i kit5n cria BQ N6ng nghiOp vd Ph6t tri6n n6ng th6n t4i c6ng vdn n6u

tr6n tr6n dia ban tinh; dO xu6t tham muu nhtng nQi dung thuQc tr6ch nhiQm,

thAm quy6n UBND tinh tru6c O5l3l2}2l.l.

(Sao g*i kim c6ng van sii S+4/ANN-TCTS ngdy 25/01/2021 cila Bp N6ng
nghiQpvd Phdt niiin n6ng th6n)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /BNN-TCTS 
 

Vv tiếp tục tập trung triển khai các giải 

pháp chống khai thác IUU 

Hà Nội, ngày       tháng      năm    

 

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển 

 

Sau hơn 03 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất 

hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU), gỡ “Thẻ 

vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC) đối với sản phẩm hải sản khai thác của Việt 

Nam xuất khẩu sang thị trường Châu Âu. Các Bộ, Ban, Ngành và 28 tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương ven biển đã chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ 

chức triển khai các giải pháp chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Thường trực 

Ban Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ, của Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về IUU 

và các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nhiệm 

vụ chống khai thác IUU nói chung và kết quả thực hiện tại một số địa phương 

nói riêng đã có những chuyển biến tích cực, bước đầu được phía EC ghi nhận và 

đánh giá có nhiều tiến bộ.  

Qua kết quả kiểm tra thực tế trong năm 2020 tại các địa phương, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao các tỉnh như Quảng Bình, Bình 

Định, Bình Thuận, Kiên Giang, Cà Mau… bước đầu đã tổ chức triển khai công 

tác chống khai thác IUU tương đối tốt. Các địa phương còn lại, đặc biệt là tại 

các tỉnh Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Quảng Trị, Bạc Liêu, Trà 

Vinh…chưa có nhiều chuyển biến. Đánh giá tổng thể công tác triển khai thực 

hiện các nội dung khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU, tổ chức triển 

khai Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, đặc biệt là các quy 

định liên quan chống khai thác IUU vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế chưa đáp ứng 

được yêu cầu như: (i) Chưa hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình 

theo lộ trình quy định; (ii) Công tác kiểm soát tàu cá ra vào cảng, kiểm soát sản 

lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng, công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản còn chưa 

đồng bộ, độ tin cậy chưa cao; (iii) Thực thi pháp luật, xử phạt các hành vi khai 

thác IUU, đặc biệt là hành vi vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài 

còn hạn chế; (iv) Cơ sở hạ tầng nghề cá, nguồn nhân lực, kinh phí còn hạn chế, 

chưa đảm bảo phục vụ cho công tác chống khai thác IUU, truy xuất nguồn gốc 

thủy sản khai thác còn hạn chế; (v) Tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm khai 

thác hải sản ở vùng biển các nước trong khu vực vẫn xảy ra, diễn biến phức tạp, 

tiếp tục tập trung tại các tỉnh Bình Định, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Cà Mau, 

đặc biệt là Kiên Giang chưa có nhiều chuyển biến, phía EC khẳng định nếu Việt 

Nam không chấm dứt tình trạng này sẽ không gỡ được “Thẻ vàng”.  
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Những tồn tại, hạn chế tại từng địa phương đã được Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để khắc phục. Trong 

thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển tăng 

cường, quyết liệt hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện có hiệu 

quả công tác phòng, chống khai thác IUU tại địa phương, gỡ “Thẻ vàng” của 

EC; trong đó tập trung thực hiện tốt một số công việc trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có kết quả các nhiệm 

vụ được giao theo chỉ đạo của: Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, 

Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU và các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; tập trung triển khai Luật Thủy sản năm 2017 và 

các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các quy định liên quan về chống khai thác 

IUU; khẩn trương khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong công tác chống 

khai thác IUU tại địa phương. 

2. Tập trung rà soát, khoanh vùng, lập danh sách các đối tượng, nghề khai 

thác, các địa bàn trọng điểm tại địa phương… đã vi phạm và có nguy cơ cao vi 

phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài để tăng cường công tác theo dõi, 

nắm tình hình, triển khai đồng bộ các giải pháp về dân vận cơ sở, tuyên truyền, 

vận động cộng đồng ngư dân và các thành phần có liên quan không thực hiện 

hành vi vi phạm, đề cao tinh thần ngăn chặn, tố giác các hành vi vi phạm; kiên 

quyết xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân vì lợi ích kinh tế 

cá nhân cố tình đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển 

nước ngoài. 

3. Khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, 

tổ chức khai thác, vận hành, sử dụng có hiệu quả để theo dõi, giám sát tàu cá 

hoạt động trên biển; đặc biệt phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn trong quản lý khối tàu cá có chiều dài từ 24 mét trở lên, 

kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm khai thác IUU.  

4. Tổ chức triển khai đúng quy định về công tác kiểm soát tàu cá ra vào 

cảng, kiểm soát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng đảm bảo theo chuỗi, có sự 

kiểm tra đối chiếu dữ liệu giữa các bên có liên quan, cơ sở dữ liệu nghề cá quốc 

gia VNFishbase, hệ thống giám sát hành trình tàu cá phục vụ cho công tác truy 

xuất nguồn gốc thủy sản khai thác theo quy định. 

 5. Cùng với các Bộ, Ban, Ngành có liên quan tăng cường công tác thông 

tin, truyền thông các quy định pháp luật về chống khai thác IUU đảm bảo kịp 

thời, cập nhật đầy đủ để cộng đồng ngư dân ven biển và các thành phần có liên 

quan nắm, tuân thủ thực hiện; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi khai thác 

IUU theo quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ. 

6. Rà soát, bố trí đủ nguồn nhân lực về số lượng, chuyên môn, nghiệp vụ; 

bố trí kinh phí, đảm bảo cơ sở hạ tầng nghề cá, trang thiết bị tại các cơ quan, đơn 

vị có liên quan phục vụ cho công tác chống khai thác IUU; thường xuyên đào 

tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện để đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ được giao. 
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7. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; 

gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, xử lý nghiêm tổ chức, cá 

nhân thiếu tinh thần, trách nhiệm. 

8. Chuẩn bị tốt kế hoạch, kịch bản, nội dung tiếp và làm việc với Đoàn 

Thanh tra của EC sang Việt Nam năm 2021 để tiếp tục kiểm tra tình hình thực 

hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU, nếu địa phương nào 

không khắc phục được những tồn tại, hạn chế, ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ “Thẻ 

vàng” thì phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển quan tâm, chỉ 

đạo thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c); 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, TCTS. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Phùng Đức Tiến 
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