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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 79 /KH-UBND

Thạch Hà, ngày 23 tháng 6 năm 2022

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản
bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU)
trên địa bàn huyện Thạch Hà năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-BCĐ ngày 06/6/2022 của Ban Chỉ đạo IUU
Tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU) trên địa bàn tỉnh Hà
Tĩnh năm 2022; Căn cứ vào tình hình thực tế trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân
huyện Thạch Hà ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp
chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
trên địa bàn huyện năm 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về chống khai thác IUU theo
quy định của Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;
thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 689/CT-TTg, Chỉ thị số 45/CT-TTg, các Công
điện: số 732/CĐ-TTg, số 1275/CĐ-TTg các Công điện: Số 732/CĐ-TTg, số
1275/CĐ-TTg, Quyết định 78/QĐ-TTg, các Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo
quốc gia về chống khai thác IUU và các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn về triển khai thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU,
khắc phục cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu.
- Khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế về chống khai thác IUU trên địa
bàn tỉnh, huyện; giữ uy tín, hình ảnh của tỉnh Hà Tĩnh về việc chấp hành các quy
định về khai thác thủy sản.
- Xác định các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, cơ chế
phối hợp và trách nhiệm của các ngành, địa phương liên quan trong việc triển
khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn huyện.
- Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy chính quyền
địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chống đánh bắt thủy
sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
- Tăng cường quản lý các hoạt động nghề cá trên địa bàn huyện đảm bảo

2
hoạt động khai thác thủy sản tuân thủ đúng theo pháp luật Việt Nam và các quy
định của Luật pháp quốc tế, góp phần bảo vệ, bảo tồn và phát triển bền vững
nguồn lợi thủy sản.
2. Yêu cầu
- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, thường xuyên, có
hiệu quả và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai
thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn.
- Các ngành, đoàn thể cấp huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có
khai thác thủy sản tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt triển khai các nhiệm
vụ, giải pháp về chống khai thác IUU; chủ động trong việc phát hiện, ngăn chặn
và xử lý kịp thời các hoạt động khai thác IUU.
- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu và đảm bảo tiến độ
theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo IUU tỉnh.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Tổ chức tuyên truyền
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên và liên tục, phổ
biến các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn
lợi thuỷ sản (Luật Thuỷ sản ngày 21/11/2017; Chỉ thị số 689/CT-TTg, Chỉ thị số
45/CT-TTg ngày 13/12/2017, các công điện số: 732/CĐ-TTg, số 1275/CĐ-TTg,
Quyết định số 78/QĐ-TTg, các Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng –
Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về IUU; các Nghị định số: 26/2019/NĐ-CP, số
42/2019/NĐ-CP của Chính Phủ; các Thông tư: số 19/2018/TT-BNNPTNT, số
21/2018/TT-BNNPTNT, số 23/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan, đặc biệt các quy
định về chống khai thác IUU và Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019
của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy
sản…); tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, người lao động và các tổ
chức, cá nhân, hộ gia đình liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản bằng
nhiều hình thức: hội nghị phổ biến pháp luật, tuyên truyền trên các phương tiện
thông tin đại chúng (phóng sự, bản tin, bài viết đăng tải trên các trang báo và các
trang mạng xã hội, trên Cổng/Trang thông tin điện tử…); tuyên truyền trên hệ
thống truyền thanh cơ sở; hội nghị, họp dân…
- Tổ chức ký cam kết không vi phạm khai thác IUU cho tất cả các tổ chức,
cá nhân có liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn quản lý.
2. Quản lý vận hành thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá
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Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin và nhắc nhở
kịp thời các chủ tàu cá khai thác xa bờ để mất kết nối, không duy trì hoạt động
hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình tàu cá trong quá trình hoạt động
trên biển.
3. Thực hiện cấp giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận vệ
sinh ATTP theo Luật Thủy sản
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tổng hợp
thông tin, số liệu tàu cá và hướng dẫn, đôn đốc chủ tàu cá hoàn thiện hồ sơ, thủ
tục đăng ký giấy phép, cấp chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, giấy chứng nhận
cơ sở đủ điều kiện vệ sinh ATTP theo quy định, xử lý nghiêm các tàu cá không
chấp hành các quy định về giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận an
toàn kỹ thuật và giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh ATTP theo quy
định hiện hành.
- Hướng dẫn, hỗ trợ các chủ tàu cá thực hiện thủ tục cấp giấy phép khai
thác thủy sản đến ngày 30/8/2022 đạt tỷ lệ trên 80%, đến 30/11/2022 đạt 100%
trên tổng số tàu cá đang hoạt động.
4. Đánh dấu tàu cá, kẻ vẽ biển số
Tiếp tục rà soát việc thực hiện đánh dấu, kẻ vẽ biển số tàu cá theo đúng
quy định tại Điều 20, 25 Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/218
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; hướng dẫn 100% tàu cá đang hoạt
động hoàn thành việc đánh dấu, kẻ vẽ biển số tàu cá trước ngày 15/7/2022.
5. Tổ chức tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm
Đồn Biên phòng Cửa Sót phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh,
lực lượng Kiểm ngư tỉnh và chủ động tuần tra trên biển phát hiện kịp thời các
các tàu cá vi phạm; kiểm soát chặt chẽ các tàu cá trên địa bàn ra, vào cửa sông,
cửa lạch đảm bảo đủ các loại giấy tờ, trang thiết bị, đánh dấu tàu cá theo đúng
quy định, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.
Công an huyện phối hợp UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các lực lượng
tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản tại vùng
nước nội thủy; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đặc biệt là các
hành vi vi phạm khai thác IUU.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, kiểm
tra, đôn đốc, tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện các
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giải pháp chống khai khác IUU cho Ban chỉ đạo IUU tỉnh định kỳ và đột xuất
theo yêu cầu.
2. Phòng Tư pháp
Chủ trì thực hiện công tác phổ biến pháp luật các nội dung Luật Thủy sản,
các Nghị định, Thông tư liên quan đến hoạt động khai thác thủy và bảo vệ nguồn
lợi thủy sản, chống khai thác IUU; Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ xử lý
vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
3. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông
Tiếp nhận và xây dựng tài liệu tuyên truyền cấp huyện, hướng dẫn
UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền các nội dung liên quan chống khai
thác IUU trên các phương tiện đảm bảo hiệu quả thiết thực.
4. Đồn Biên phòng Cửa Sót
Chịu trách nhiệm tuần tra trên biển và kiểm soát chặt chẽ tàu cá ra vào
cửa lạch, thực hiện xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền. Ngăn chặn
và chấm dứt tình trạng các tàu cá ra biển sản xuất không đủ các loại giấy tờ theo
quy định.
5. Công an huyện
Chủ trì phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo lực lượng thực hiện
tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với việc khai thác thủy sản trên các
vùng thủy vực nội địa. Chủ động nắm tình hình, phát hiện, tham mưu xử lý các
tổ chức cá nhân kinh doanh, tàng trữ, sử dụng các phương tiện đánh bắt bất hợp
pháp theo quy định.
6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có khai thác biển
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật các quy định liên quan đến
khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống khai thác IUU đến các tổ chức, cá
nhân liên quan đến hoạt động khai thác thủy hản sản trên địa bàn quản lý; tổ
chức cho các cá nhân liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản ký cam kết
không vi phạm khai thác IUU;
- Đôn đốc, hướng dẫn các chủ tàu cá thực hiện các thủ tục cấp lại giấy
phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, giấy chứng
nhận đủ điều kiện sản xuất ATTP; hoàn thành việc đánh dấu, kẻ vẽ đăng ký tàu
cá theo theo kế hoạch.
- Kịp thời thông tin về tình hình của tàu cá và ngư dân tại địa phương, các
vụ việc phát sinh khi hoạt động nghề cá trên biển cho cơ quan chuyên môn cấp
huyện và đơn vị chức năng có liên quan.

5
- Thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các khu vực nội đồng, xử
lý nghiêm các trường hợp vi phạm khai thác IUU đặc biệt là vi phạm sử dụng
chất nổ, xung điện, chất độc và các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản. Rà soát,
thống kê tàu cá đang hoạt động, định kỳ và đột xuất báo cáo tình hình thực hiện
các nội dung của kế hoạch.
Các ngành, các xã, thị trấn căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, tình hình
thực tế tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung đảm bảo theo đúng
kế hoạch, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất các kiến nghị (nếu có) về
UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để tổng hợp,
báo cáo Ban Chỉ đạo IUU tỉnh./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Công an huyện;
- Đồn BP Cửa sót;
- Các phòng: NN&PTNT, VH- TT, TP;
- Trung tâm VH-TT;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, NN.
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