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Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017
của Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện quy định báo cáo định kỳ, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính báo
cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả 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 tháng
5 năm 2019 như sau:
I. Kết quả thực hiện
1. Công tác chỉ đạo, điều hành
a) UBND tỉnh đã ban hành các văn bản:
- Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 06/3/2018 về việc 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 của
tỉnh Quảng Ngãi;
- Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 22/01/2018 về việc thanh tra, kiểm
tra, kiểm soát nghề cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
- Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 06/02/2018 về việc tuyên truyền
Luật Thủy sản năm 2017 và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo
cáo và không theo quy định (IUU);
- Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 về việc ban hành Quy
chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan chức năng trong công tác thanh tra,
kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
- Các công văn chỉ đạo tăng cường kiểm soát, xử lý việc khai thác hải
sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, ngăn ngừa, kiểm
soát, xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.
b) Các sở, ngành, địa phương đã ban hành các văn bản:
- Quyết định số 52/QĐ-SNNPTNT ngày 09/02/2018 của Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Văn phòng đại diện kiểm
soát nghề cá - Fisheries Control Office tỉnh Quảng Ngãi;

- Quyết định số 86/QĐ-SNNPTNT ngày 21/3/2018 của Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế làm việc của Văn
phòng đại diện kiểm soát nghề cá - Fisheries Control Office tỉnh Quảng Ngãi;
- Kế hoạch số 01/KH-BCH ngày 01/01/2018 của Bộ Chỉ huy Bộ đội
Biên phòng tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày
13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn 7989/UBND-NNTN ngày
27/12/2017 của UBND tỉnh 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;
- Kế hoạch số 680/KH-UBND ngày 26/3/2018 của UBND huyện Đức
Phổ về việc phối hợp 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;
- Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 27/3/2018 của UBND huyện Bình
Sơn về việc 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;
- Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 01/3/2019 của UBND huyện Bình
Sơn về việc tuyên truyền chống đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và
không theo quy định (IUU) năm 2019;
- Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 29/3/2018 của UBND huyện Lý
Sơn về việc tuyên truyền Luật Thủy sản năm 2017 và chống khai thác hải sản
bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
- Các công văn chỉ đạo, điều hành khác.
2. Kết quả triển khai thực hiện tháng 5/2019
a) Triển khai thực hiện Chỉ thị s
CT-TTg ngày 18/5/2010 và
Công điện s 732 CĐ-TTg ngày 2 5 2017 của Thủ tướng Chính phủ:
- Cục Kiểm ngư chủ trì, phối hợp với Chi cục Thủy sản tổ chức 01 Hội
nghị tập huấn thực hiện Chỉ thị 689/CT-TTg, Công điện 732/CĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ cho 100 đại biểu là chủ tàu, thuyền trưởng, máy
trưởng, ngư dân, chiến sỹ biên phòng, cán bộ các thôn, xã, nghiệp đoàn nghề
cá tại huyện Lý Sơn (ngày 17/5/2019).
- Các sở, ngành, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc các văn
bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách để ngăn
chặn tàu cá và ngư dân Quảng Ngãi xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai
thác hải sản trái phép.
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- Tháng 5/2019 không có tàu cá Quảng Ngãi vi phạm vùng biển nước
ngoài.
b) Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên địa bàn tỉnh:
Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 22/01/2018 của UBND
tỉnh về việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên địa bàn tỉnh Quảng
Ngãi:
- Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá tại Cảng cá Tịnh Kỳ đã thực
hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát 118 lượt tàu cá trước khi rời bến và 21 lượt
tàu cá khi về bến, sản lượng hải sản qua kiểm tra: 49,2 tấn. Kết quả kiểm tra
không có tàu cá vi phạm khai thác IUU.
- Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá tại Cảng neo trú tàu thuyền
Tịnh Hòa đã thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát 115 lượt tàu cá trước khi
rời bến và 43 lượt tàu cá khi về bến, sản lượng hải sản qua kiểm tra: 345,2
tấn. Kết quả kiểm tra không có tàu cá vi phạm khai thác IUU.
- Trong tháng 5/2019 không tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt
động nghề cá trên biển.
- Tháng 5/2019 không có tàu cá vi phạm khai thác IUU trên vùng biển
tỉnh quản lý.
c) Công tác tuyên truyền Luật Thủy sản năm 2017 và ch ng khai thác
hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU):
Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 06/02/2018 về việc Tuyên
truyền Luật Thủy sản năm 2017 và chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
không báo cáo và không theo quy định (IUU):
- Chi cục Thủy sản tỉnh tổ chức 04 Hội nghị tập huấn Luật Thủy sản
năm 2017 và chống khai thác IUU cho 280 đại biểu là chủ tàu, thuyền trưởng,
cán bộ các thôn liên quan, đại diện các hội đoàn thể trong xã tại các xã Tịnh
Kỳ (ngày 25/4/2019), Nghĩa An (ngày 26/4/2019), Bình Chánh (sáng ngày
10/5/2019), Bình Hải (chiều ngày 10/5/2019).
- Chi cục Thủy sản tỉnh tổ chức 01 Hội nghị triển khai Luật Thủy sản
năm 2017 và quy định quản lý cơ sở đóng tàu cho cán bộ quản lý 15 cơ sở
đóng mới, cải hoán tàu cá trên địa bàn tỉnh (ngày 05/4/2019).
- Chi cục Thủy sản biên soạn và in 600 tập tài liệu, 3.000 tờ rơi tuyên
truyền để cấp phát cho ngư dân và các cơ quan có liên quan.
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi (PTQ), Báo Quảng
Ngãi, Đài Truyền thanh các huyện đã đưa tin, bài tuyên truyền Luật Thủy sản
năm 2017 và chống khai thác IUU trên các phương tiện thông tin đại chúng,
gắn với nội dung tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển
và hải đảo trên địa bàn tỉnh.
3

d) Công tác quản lý tàu thuyền và các biện pháp bảo tồn, bảo vệ
nguồn lợi thủy sản:
Tính đến cuối tháng 4/2019 toàn tỉnh có 5.639 tàu cá, trong đó nhóm tàu
chiều dài dưới 6m có 217 chiếc, nhóm tàu 6m đến dưới 12m có 912 chiếc,
nhóm tàu 12m đến dưới 15m có 1.224 chiếc, nhóm tàu 15m đến dưới 24m có
3.058 chiếc và nhóm tàu 24m trở lên có 174 chiếc. Danh sách tàu cá đăng ký
thường xuyên tham gia khai thác trên các vùng biển xa được tỉnh phê duyệt
hiện có 1.613 tàu. Tổng số lao động trực tiếp tham gia sản xuất trên biển
khoảng 38.000 người.
- Sản lượng thủy sản khai thác 4 tháng đầu năm ước đạt 84.715,5 tấn
tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước.
Tàu thuyền Quảng Ngãi hoạt động khắp các ngư trường trong cả nước,
từ vùng biển Vịnh Bắc Bộ đến vùng biển Tây Nam Bộ ra đến Hoàng Sa,
Trường Sa, vùng DK1 và vùng biển tiếp giáp với các nước trong khu vực để
đánh bắt hải sản. Nghề khai thác hải sản góp phần đáng kể cho sự phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh, cải thiện đời sống ngư dân và góp phần tích cực
trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
đ) Giám sát hành trình tàu cá
Việc triển khai hệ thống giám sát tàu cá, lắp đặt thiết bị giám sát hành
trình tàu cá thực hiện theo lộ trình quy định tại Nghị định 26/2019/NĐ-CP
ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật Thủy sản và quy định quản lý kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và
PTNT.
e) Cấp xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác
Danh sách cảng cá chỉ định để xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai
thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi gồm: Cảng cá Tịnh Kỳ, Cảng cá Sa Huỳnh,
Cảng neo trú tàu thuyền Mỹ Á và Cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa.
- Từ đầu năm đến nay đã cấp 36 giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản
khai thác trong nước, tương ứng 1.324,3 tấn thủy sản.
- Từ đầu năm đến nay đã cấp 41 Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản
khai thác, tương ứng 798,1 tấn thủy sản.
II. Nhiệm vụ tháng 6/2019
1. Tiếp tục thực hiện các nội dung Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày
06/3/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày
13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Tiếp tục thực hiện Công điện
số 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017, Công điện 1275/CĐ-TTg ngày 19/9/2018
của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 57/BNN-TCTS.m ngày 28/02/2019
của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai các biện pháp trọng tâm
chống khai thác IUU để chuẩn bị đón Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu.
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2. Tiếp tục đầu tư trang bị cơ sở vật chất cho Văn phòng đại diện kiểm
soát nghề cá làm việc tại Cảng cá Tịnh Kỳ và Cảng neo trú tàu thuyền Tịnh
Hòa để tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tại cảng cá
thường trực 24/24.
3. Chỉ đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và
PTNT xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát
việc tuân thủ pháp luật của người, phương tiện trong hoạt động thủy sản và các
hoạt động khác trên vùng biển tỉnh năm 2019.
4. Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện các quy định
Luật Thủy sản năm 2017, Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của
Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy
sản, các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai thi hành Luật
Thủy sản.
5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Thủy sản năm 2017 và chống
khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU),
tiếp tục triển khai thực hiện công tác quản lý tàu thuyền và các biện pháp bảo
tồn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
6. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh thành lập
Kiểm ngư tỉnh để tăng cường năng lực thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt
động nghề cá.
7. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai hướng dẫn chủ tàu lắp
đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo lộ trình Chính phủ quy định; thực
hiện quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả dữ liệu hệ thống giám sát tàu cá
theo phân quyền.
III. Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị
1. Khó khăn, vướng mắc
- Việc kiểm tra, kiểm soát tàu ra vào cảng và giám sát sản lượng thủy
sản chưa đảm bảo yêu cầu truy xuất nguồn gốc thuỷ sản từ khai thác. Toàn
tỉnh có 02 cảng cá là Tịnh Kỳ và Sa Huỳnh, 03 cảng neo trú tàu thuyền là Lý
Sơn, Tịnh Hòa và Mỹ Á do Ban Quản lý các cảng cá thuộc Sở Nông nghiệp
và PTNT quản lý, còn lại 01 cảng cá do doanh nghiệp quản lý (cảng cá Trà
Bồng) và trên 30 bến cá do tư nhân quản lý. Công suất neo trú tại các cảng,
bến cá và khu neo trú bão ở mức 1.750 tàu thuyền, đạt 70% so với công suất
thiết kế và chỉ chiếm 30% số lượng tàu thuyền hiện có của tỉnh. Hiện nay tỉnh
mới thành lập Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá làm việc tại Cảng cá
Tịnh Kỳ và Cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa nhưng đã không đủ nguồn
nhân lực để thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát 24/24. Hơn nữa, nếu có đủ
nguồn nhân lực và thành lập Văn phòng thường trực ở tất cả các cảng cá, khu
neo trú tàu thuyền còn lại thì mục tiêu kiểm tra, kiểm soát tàu cá cập bến, lên
cá và xuất bến cũng không kiểm soát được toàn bộ vì hầu hết tàu cá của tỉnh
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Quảng Ngãi cập bến, lên cá ở tỉnh ngoài hoặc các bến cá do tư nhân quản lý,
những tàu khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định thì
không cập cảng có lực lượng kiểm tra, kiểm soát, trừ khi có bão, áp thấp
nhiệt đới.
- Về nội dung kiểm tra Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm đối
với tàu cá từ 90 CV trở lên chưa thực hiện do chưa có quy định thống nhất
việc cấp loại giấy chứng nhận này.
- Hệ thống giám sát tàu cá hiện có chưa đáp ứng được yêu cầu giám sát
hành trình của tàu cá trên biển. Thiết bị giám sát hành trình tàu cá Movimar
lắp đặt cho 305 trên tàu cá Quảng Ngãi thời gian qua hoạt động kém hiệu
quả, hiện tỉnh đang thu hồi để lắp đặt trên tàu có chiều dài 24m trở lên. Việc
nâng cấp thiết bị thông tin liên lạc tầm xa có tích hợp định vị vệ tinh VX1700 để nhắn tin tự động đã thực hiện nâng cấp tại 01 Trạm bờ của Chi cục
Thủy sản, đơn vị cung cấp thiết bị bắt đầu triển khai nâng cấp máy VX-1700
trên tàu cá. Thiết bị quản lý, giám sát tàu cá hiện nay vừa thiếu, vừa không
đồng bộ, bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Nhiều tàu cá không gửi báo cáo vị trí
về Trạm bờ sau khi đã hoàn tất việc nhắn tin nhận hỗ trợ theo quyết định
48/2010/QĐ-TTg.
- Khi tàu xuất bến và khi tàu cập cảng, chủ tàu/thuyền trưởng không
chủ động thông báo với Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá để thực hiện
kiểm tra, kiểm soát.
- Ban Quản lý Cảng cá Tịnh Kỳ chưa có trụ sở làm việc và khu vực
cảng cá Tịnh kỳ không thuận lợi cho việc bố trí nơi làm việc cho Văn phòng
đại diện kiểm soát nghề cá tại cảng cá Tịnh Kỳ. Nơi làm việc của Thường
trực Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá tại các cảng cá còn tạm bợ, trang
thiết bị thiếu, nơi ăn, nghỉ và sinh hoạt của cán bộ chưa đảm bảo, nhất là
những ca trực đêm, chưa trang bị tối thiểu về cơ sở vật chất cho 02 Văn
phòng.
- Nhân sự của Chi cục Thủy sản và Ban Quản lý các cảng cá tỉnh quá
mỏng, không đủ nhân lực để thực hiện kiểm tra, kiểm soát 24/24h tại cảng.
- Chi cục Thủy sản không có tàu, ca nô tuần tra, thiếu biên chế, kinh
phí để tổ chức thanh tra, tuần tra, kiểm soát trên biển nên việc phát hiện và
ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật thủy sản còn hạn chế.
- Nhiều thuyền trưởng trình độ học vấn hạn chế cộng với điều kiện
sóng gió trên biển nên gặp khó khăn trong việc ghi Nhật ký khai thác thủy
sản, báo cáo khai thác thủy sản.
2. Kiến nghị
Để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 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 bảo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác bất
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hợp pháp, không khai báo, không theo quy định, Chỉ thị số 689/CT-TTg
ngày 18/5/2010 và Công điện 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá và ngư dân Việt
Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, UBND tỉnh Quảng
Ngãi kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn một số nội dung:
- Tiếp tục đàm phán, ký kết các hiệp định, thỏa thuận hợp tác nghề cá
với các quốc gia, vùng lãnh thổ có biển, các tổ chức quản lý nghề cá khu vực
để tạo điều kiện cho ngư dân khai thác hợp pháp ngoài vùng biển Việt Nam.
- Cần có quy định cụ thể về tổ chức hoạt động của Văn phòng đại diện
kiểm soát nghề cá tại cảng cá để tỉnh có cơ sở bổ sung biên chế, kinh phí hoạt
động, đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo triển khai đồng bộ tại các cảng cá trên
địa bàn tỉnh.
UBND tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Tổng cục Thủy sản, Tổ Công tác 689
Trung ương;
- Các Sở ngành: Nông nghiệp và PTNT,
Ngoại vụ, Nội vụ, Thông tin và Truyền
thông, Tài chính, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên
phòng tỉnh, Công an tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Quảng Ngãi;
- UBND các huyện: Lý Sơn, Bình Sơn,
Mộ Đức, Đức Phổ và TP Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, NC, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(TV159).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tăng Bính
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