
 

 

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

TỈNH NINH THUẬN 

 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-KTTH   Ninh Thuận, ngày          tháng 9 năm 2022 

V/v tiếp tục tăng cường triển 

khai quyết liệt, đồng bộ các 

giải pháp chống khai thác hải 

sản bất hợp pháp, không báo 

cáo và không theo quy định 

(IUU), gỡ cảnh báo “Thẻ 

vàng” của Ủy ban châu Âu. 

  

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Thông tin và Truyền thông; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện: Ninh Hải, Thuận 

Nam và thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.  

 

Tiếp nhận Thông báo số 302/TB-VPCP ngày 26/9/2022 của Văn phòng 

Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp 

lần thứ sáu Ban Chỉ đạo Quôc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không 

báo cáo và không theo quy định (gửi kèm); 

Căn cứ kết quả kiểm tra công tác chống khai thác IUU trên địa bàn huyện 

Thuận Nam của Ủy ban nhân dân tỉnh vào ngày 28/9/2022; 

Tiếp theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 5009/UBND-

KTTH ngày 20/9/2021, văn bản số 6864/UBND-KTTH ngày 17/12/2021, văn bản 

số 3989/UBND-KTTH ngày 14/9/2022 và văn bản số 4103/UBND-KTTH ngày 

20/9/2022, 

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

1. Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục tập trung 

quán triệt, tăng cường triển khai đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả các quy định của pháp 

luật về thủy sản, các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo 

cáo và không theo quy định đã được Thường trực ban Bí thư, Thủ tướng Chính 

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

thôn, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo trong thời gian qua, nhất là tập 

trung, tăng cường triển khai nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả văn bản số 81-

CV/TW ngày 20/3/2020 của Thường trực Ban Bí thư, Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 

13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 245/TB-VPCP ngày 

14/9/2021 và Thông báo số 302/TB-VPCP ngày 26/9/2022 của Văn phòng Chính 

phủ, văn bản số 5035-CV/TU ngày 24/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, văn 

bản số 5009/UBND-KTTH ngày 20/9/2021, văn bản số 6864/UBND-KTTH ngày 
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17/12/2021 và văn bản số 4103/UBND-KTTH ngày 20/9/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh; đồng thời rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể trong thời gian cao điểm này 

để tập trung triển khai các giải pháp nhằm khắc phục dứt điểm các tồn tại, hạn chế 

trong công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh đã được Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn chỉ ra tại văn bản số 8159/BNN-TCTS ngày 02/12/2021 

(kiểm soát chặt chẽ tàu cá ra vào cảng, đánh dấu tàu cá, cấp Giấy phép khai thác 

thủy sản, đăng kiểm tàu cá, Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho tàu cá, trực 

ban theo dõi, giám sát tàu cá hoạt động trên biển; cấp phát, thu nộp nhật ký và 

báo cáo khai thác thủy sản, giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ sản lượng thủy 

sản qua cảng, thực hiện công tác xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản theo 

đúng quy định, xử lý vi phạm...). Xem đây là nhiệm vụ ưu tiên, cấp bách, quyết 

tâm cao nhằm gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" của EC góp phần phát triển nghề cá của 

tỉnh nói chung theo hướng bền vững. 

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

huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức các Đoàn công tác do lãnh đạo ngành trực tiếp 

chỉ đạo đi kiểm tra trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện 

nhiệm vụ chống khai thác IUU tại các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương 

còn lại (huyện Ninh Hải và thành phố Phan Rang - Tháp Chàm), kể cả tiếp tục 

kiểm tra trên địa bàn huyện Thuận Nam. 

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

quan, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu xây dựng Kế hoạch cao điểm chống 

khai thác IUU của Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo tập trung triển khai các giải 

pháp nhằm khắc phục dứt điểm các tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác 

IUU trên địa bàn tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất ngày 04/10/2022. 

Khẩn trương rà soát, tham mưu xây dựng báo cáo kết quả chống khai thác 

IUU trên địa bàn tỉnh, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất ngày 12/10/2022 để 

báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định. Đồng thời, chủ 

động rà soát, chuẩn bị toàn bộ hồ sơ, tài liệu chứng minh liên quan đến chống khai 

thác IUU trên địa bàn tỉnh để cung cấp, báo cáo khi Đoàn thanh tra EC yêu cầu./. 

 

Nơi nhận:                                                                         

- Như trên;   

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/cáo); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC; 

- Công an tỉnh; 

- Báo Ninh Thuận, Đài PT&TH tỉnh; 

- Chi cục Thủy sản; 

- Ban quản lý khai thác các cảng cá; 

- Báo Ninh Thuận, Đài PT&TH tỉnh; 

- VPUB: LĐ, TCDNC, KTTH; 

- Lưu: VT.      HC 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Lê Huyền 

 


		2022-09-29T15:49:57+0700


		2022-09-29T15:52:58+0700


		2022-09-29T15:54:11+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2022-09-29T15:59:35+0700




