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 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Số:    34 /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Hà Tĩnh, ngày  01  tháng  02  năm 2018 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg 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 khai báo và 

không theo quy định IUU 

 

Thực hiện Chỉ thị số 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; căn cứ thực trạng nghề khai thác hải sản trên địa bàn Hà Tĩnh; xét đề 

nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 131/SNN-TS 

ngày 22/01/2018; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tạo sự 

chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành các quy định của pháp 

luật Việt Nam, của các nước trong khu vực và Quốc tế trong khai thác hải sản 

trên biển; ngăn chặn, hạn chế có hiệu quả và tiến tới chấm dứt tình trạng khai 

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

- Nâng cao năng lực và phân công rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành 

liên quan để tổ chức quản lý hoạt động khai thác hải sản một cách bền vững, 

chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp IUU. 

2. Yêu cầu 

- Quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản pháp luật Việt Nam và luật 

pháp Quốc tế về khai thác hải sản, đặc biệt là Chỉ thị số 689/CT-TTg ngày 

18/5/2010, Công điện số 1239/CĐ-TTg ngày 30/8/2012, Công điện số 732/CĐ-

TTg ngày 28/5/2017, Chỉ thị số 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. 

- Các cấp, các ngành có liên quan lồng ghép hiệu quả với nhiệm vụ 

chuyên môn để triển khai các giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ cảnh báo của Ủy 

ban Châu Âu về khai thác hải sản bất hợp pháp IUU của Việt Nam. 

- Chủ tàu cá khai thác xa bờ hoặc thuyền trưởng phải thực hiện ghi, nộp 

đầy đủ nhật ký khai thác, báo cáo khai thác thủy sản; lắp đặt, vận hành thiết bị 

giám sát hành trình theo quy định; ký cam kết không khai thác hải sản bất hợp 

pháp, không báo cáo và không theo quy định. 
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II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP 

1. Nội dung 

1.1. Nâng cao nhận thức của ngư dân về pháp luật thủy sản của Việt Nam, 

của các nước trong khu vực và Quốc tế trong khai thác hải sản trên biển; đặc 

biệt phải tuyên truyền, hướng dẫn người dân hiểu rõ các quyền lợi, nghĩa vụ, 

trách nhiệm của mình trong việc khai thác hải sản trên biển; không vi phạm khai 

thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài; phải ghi nhật ký khai thác, báo 

cáo khai thác thủy sản; không sử dụng chất nổ, xung điện, hóa chất vào khai 

thác thủy sản; không khai thác các loài thủy sản trong thời kỳ sinh sản, sinh 

trưởng; không khai thác các loài thủy sản bị cấm, kích thước của loài khai thác 

nhỏ hơn quy định…. 

1.2. Quản lý chặt chẽ hoạt động tàu cá, đặc biệt là tàu đánh bắt xa bờ, tàu 

khai thác hải sản tại các vùng biển chồng lấn. 

1.3. Nâng cao năng lực, phương tiện quản lý khai thác hải sản đáp ứng 

nhu cầu thực tiễn. 

2. Giải pháp: 

2.1. Tuyên truyền nâng cao nhân thức cộng đồng 

Tuyên truyền nội dung Luật Thủy sản năm 2017; Chỉ thị số 689/CT-TTg 

ngày 18/5/2010, Công điện số 1239/CĐ-TTg ngày 30/8/2012, Công điện số 

732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017, Chỉ thị số 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; Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định Hợp tác 

Nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc và các quy định pháp luật khác 

có liên quan. 

2.2. Quản lý chặt chẽ hoạt động tàu cá 

- Thực hiện nghiêm công tác đăng ký, đăng kiểm và cấp phép hoạt động 

khai thác hải sản. 

- Tăng cường công tác phối hợp tuần tra, kiểm tra hoạt động tàu cá trên 

biển và trước khi ra, vào cửa lạch; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp 

quy định của Luật Thủy sản. 

- Chủ tàu cá xa bờ hoặc thuyền trưởng phải ghi nhật ký khai thác và báo 

cáo khai thác thủy sản, ký cam kết không khai thác hải sản bất hợp pháp, không 

báo cáo và không theo quy định. 

- Tăng cường lực lượng tại các cảng cá để tổ chức kiểm tra, kiểm soát tàu 

cá ra vào cảng; thu nhật ký và báo cáo khai thác thủy sản; xác nhận, chứng nhận 

nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác. 

2.3. Nâng cao năng lực quản lý khai thác hải sản 

- Tăng cường năng lực thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động tàu cá. 
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- Đưa Trạm bờ giám sát hoạt động tàu cá trên biển qua hệ thống định vị 

toàn cầu GPS vào hoạt động. 

III. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và chính quyền 

địa phương tổ chức tuyên truyền tập huấn cho ngư dân các quy định pháp luật 

thủy sản Việt Nam, các quy định của các nước trong khu vực và Quốc tế về hoạt 

động khai thác thủy sản; các chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam liên 

quan đến hoạt động nghề cá; tổ chức đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác 

thủy sản theo quy định. 

- Chủ trì phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đơn vị liên 

quan và chính quyền địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra tàu cá hoạt động 

khai thác hải sản trên biển, các sơ sở thu mua thủy sản và các cơ sở đóng mới, 

sửa chữa tàu cá trên địa bàn tỉnh; kiểm tra tàu cá ra, vào cảng cá; thu nhật ký và 

báo cáo khai thác thủy sản; xác nhận, chứng nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy 

sản khai thác. 

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động tàu cá, đặc biệt là tàu 

cá đánh bắt xa bờ; đưa Trạm bờ giám sát hoạt động tàu cá trên biển qua hệ thống 

định vị toàn cầu GPS vào hoạt động. 

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

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

có liên quan tổng hợp danh sách tàu cá đang hoạt động xa bờ, đặc biệt là các tàu 

cá hoạt động tại vùng biển chồng lấn với các nước trong khu vực. Tăng cường 

tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ tàu cá ra, vào và hoạt động trên biển. Kiên 

quyết không cho các phương tiện ra khơi khi chưa đủ các thủ tục, giấy tờ, các 

trang thiết bị theo quy định, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chính quyền 

địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về 

pháp luật thủy sản Việt Nam, các nước trong khu vực và Quốc tế; hướng dẫn 

ngư dân nhận biết ranh giới vùng biển Việt Nam với các nước, nhất là các khu 

vực chưa phân định, chồng lấn, nhạy cảm; vận động các chủ tàu, thuyền trưởng 

chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không đưa tàu cá và ngư dân sang 

vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép. Bố trí lực lượng Bộ đội Biên 

phòng phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường 

trực tại các cảng cá để tổ chức kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ tàu cá ra, 

vào cảng. 

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh trong việc xử lý tàu cá Hà Tĩnh 

bị nước ngoài bắt giữ. 

3. Công an tỉnh 

- Phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn và các đơn vị, địa phương liên quan xử lý nghiêm các tổ chức, 

cá nhân đưa hoặc môi giới đưa tàu cá và ngư dân ra nước ngoài khai thác hải sản 
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trái phép; các tổ chức, cá nhân sản xuất, mua bán sử dụng các trang thiết bị khai 

thác hải sản bị cấm theo quy định. 

- Phối hợp Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhanh chóng 

xác minh thân nhân của các ngư dân bị nước ngoài bắt giữ (nếu bị nước ngoài 

bắt giữ, xử lý) để phục vụ công tác bảo hộ công dân, sớm đưa ngư dân về nước. 

4. Sở Ngoại vụ 

- Chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan xác minh nhân thân ngư 

dân và hoàn tất các thủ tục lãnh sự cần thiết để kịp thời báo cáo, đề nghị Bộ 

Ngoại giao can thiệp, đưa ngư dân về nước. 

- Cập nhật, tổng hợp các quy định của các nước về việc khai thác thủy sản  

để phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương đưa 

tin, tuyên truyền đến ngư dân trong tỉnh không vi phạm vùng biển nước ngoài. 

5. Sở Tư pháp 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức 

pháp luật cho ngư dân. 

- Hướng dẫn, kiện toàn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho đội 

ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên 

quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai Luật Thủy sản năm 2017 và các 

văn bản pháp luật khác có liên quan. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Hướng dẫn công tác cấp giấy phép tần số và thiết bị vô tuyến lắp đặt trên 

phương tiện nghề cá theo quy định, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Chỉ đạo các địa phương tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về 

pháp luật thủy sản Việt Nam, của các nước trong khu vực và Quốc tế. 

7. Sở Tài chính 

Trên cơ sở dự toán thực hiện kế hoạch này hàng năm của các đơn vị; Sở 

Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh kinh phí thực hiện kế hoạch theo 

quy định. 

8. Đài Phát thanh và Truyền hình và Báo Hà Tĩnh 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông về Luật Thủy sản 2017, các quy 

định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; các chủ trương, chính sách của 

Đảng, Nhà nước về chính sách phát triển thủy sản; quy định của các nước về 

khai thác thủy sản nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc khai thác và 

bảo vệ nguồn lợi thủy sản, góp phần ngăn chặn các hành vi khai thác thủy sản 

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

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập đầy đủ các thông tin, vụ việc 

ngư dân khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, bị nước ngoài xua đuổi, bắt 
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giữ, xử lý; những hành vi môi giới đưa tàu cá và ngư dân ra nước ngoài khai 

thác hải sản trái phép; các tổ chức, cá nhân sản xuất, mua bán sử dụng các trang 

thiết bị khai thác hải sản bị cấm theo quy định kịp thời thông tin trên báo, đài 

phát thanh để đảm bảo tính răn đe, ngăn chặn và cảnh báo ngư dân. 

9. UBND các huyện ven biển, thị xã Kỳ Anh và thành phố Hà Tĩnh 

- Tiếp tục quán triệt và triển khai nội dung các Chỉ thị, Công điện 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 IUU. 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về pháp luật thủy sản Việt 

Nam và các quốc gia có biển lân cận; tuyên truyền, vận động ngư dân vươn khơi 

bám biển sản xuất theo hình thức Tổ, Đội khai thác hải sản trên biển. 

- Công bố danh sách các chủ tàu cá và ngư dân vi phạm khai thác thủy sản 

bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài trên các phương tiện thông tin truyền 

thông của địa phương để đảm bảo tính răn đe, cảnh báo và ngăn chặn. 

- Triển khai cho các chủ tàu cá xa bờ hoặc thuyền trưởng thực hiện ký 

cam kết: Ghi, nộp đầy đủ nhật ký khai thác và báo cáo khai thác thủy sản; không 

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

- Phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý 

các trường hợp vi phạm trong hoạt động thủy sản. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Các sở, ngành, đơn vị và địa phương căn cứ thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ 

của đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện; hàng năm tổng kết đánh giá, rút kinh 

nghiệm để bổ sung, hoàn chỉnh, triển khai thực hiện có hiệu quả các năm tiếp theo. 

Các đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này hằng năm 

về Sở Nông nghiệp và PTNT theo định kỳ trước ngày 15 tháng 12 để tổng hợp 

báo cáo UBND tỉnh và các cấp có thẩm quyền. Trong quá trình triển khai thực 

hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- TTr: Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành: NN và PTNT, Tài chính,  

  TT TT, TNMT, Ngoại vụ, Công an tỉnh,  

  Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã ven biển và TP Hà Tĩnh; 

- Chánh, Phó VP/UBND tỉnh; 

- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh; 

- Lưu: VT, NC, NL. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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