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Se,: OOOIUBND-N1'E
V/v tang cuàng cong tác quãn !'
tàu Ca khai thác thUy san trên biên

Quáng Trf, ngày O-tháng5nam 2020

KInh gui:
- S& Nông nghip và Phát trién nông thôn;
- Bô Chi huy B di Biên phông tinh;
- Cong an tinh;
- Ban Quàn 1 càng Ca Quâng Trj;
- UBND các huyn: Vinh Linh, Gio Linh, Triu Phong,
Hâi Lang.
Thirc hin Chi thj s 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 ciia Thu tithng ChInh
phü vêma so nhim v1j, giài pháp cap bach dê khäc phiic cãnh báo càa Uy ban
Châu Au ye chông khai thác thus' san bat hcip pháp, không báo cáo và không
theo quy djnh (khai thác HJU); Th?i gian qua, các So, ngành, dja phiicmg lien
quan trên dja bàn tinh dã trién khai nhiêu bin pháp và dat dugc nhung kêt qua
nhât djnh, cong tác kiêm tra, kiêm soát tàu cá ngày càng duc thirc hin nghiêm
tue tai cáe cãng cá, cüng nhix khi hot dng khai thác thüy san trên biên.
D tip tic tang cisOng cong tác quãn 1 tàu Ca vâ kjp thOi ngän chn, xO
l tàu cá thai thác IUU trên vüng biên Quãng Trj nhäm gop phân khäc phic the
yang cüa U' ban Châu Au; UBND tinh giao các dcin vi, dja phuang lien quan
triên thai thtxc hin các nhiêm vu cu the nhu sau:
1. SO Nông nghip và Phát trin nông thôn, B Chi huy B di Biên
phOng tinh, Cong an tinh vã UBND các huyn yen biên chi do các dn vi trirc
thuc và hrc luçing chuc nàng lien quan tang ci.rOng cong tác kiêm tra, giám sat
vic thrc hin nhim vi chOng khai thác IUU; gãn trách nhim ngix&i dirng dâu
cap ày, chInh quyên dja phrang trong cong tác chi dao, diêu hành và xCr l
nghiêm tO chuc, cá nhân thiêu tinh than, trách nhim (nêu cO).
2. Bô Chi huy B di Biên phOng tinh
- Chi do các Dn Biên phOng yen bin kim soát chat chë tàu cá xut
ben, nhp ben; phôi hçp vOi SO NOng nghip và Phát triên nông thôn xO 1
nghiêm các hành vi vi phm theo Nghj djnh sO 42/2019/ND-CP ngày 16/5/2019
cüa ChInh phü ye vic quy djnh xu phat vi phm hành chInh trong linh viIc thüy
san;
- KhOng lam thu ti1c xut bn di v&i tàu cá vi pham và chua dixçxc Ban
Quãn 1)2 càng cá Quáng Trj k)2 chOng thçrc rOi cáng cá vâo So danh ba thuyên
viên tàu Ca;
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- Phi hop, h trçi 1rc h.rçing chirc näng cüa các tinh btn trong cong tác
diêu tra, xác minh vá xt:r 1 các thuyên trung, chü tàu cá vi phm quy djnh cCia
pháp 1ut trong hoit dtng khai thác thOy san.
3. Ban Quán 1 cáng cá Quãng Trj
- Di vài các tàu cá nm trong danh sách tâu cá khai thác thüy san bAt
hçip pháp thI không cho phép bôc dec thUy san theo quy djnh t?i Thông tu SO
21/201 8/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cüa B Nông nghip và Phát triên
nông thôn;
- Hang tuAn, 1p danh sách tAt ca tàu cá ngoi tinh thi, cp cáng ca Cira
Vit, Cira Tüng (kê Ca tàu Ca Vi phm) giri ye S Nông nghip vâ Phát triên
nôngthOn dê tong hap, theo döi, xir I; phôi hgp v9i Don Biên phông Ctra Vit
vâ Don Biên phOng Cra Tüng khOng lam thu ti1c xuât ben dôi vâi các tàu cá vi
phm;
- Không k chfrng thirc tãu cá räi, cp cáng cá vào S danh b.thuyn
viên tàu cá dôi vci các tàu cá khai thác thCiy san bat hap pháp dã ducic Tong cçic
Thüy san cong bô trên trang thông tin din tcr.
4. Sâ Nông nghip và Phát triên nông thôn
- Rà soát, tng hop, 1p danh sách tàu Ca khai thác bAt hop pháp dê báo
cáo Tong ciic Thüy san dua len trang thông tin din tir cUa Tong cic ThOy san
theo dung quy djnh;
- Phôi hap, h trçl 1irc luçing chirc nãng cüa các tinh b?n trong cong tác
diêu tra, xác minh và xCr 1 các thuyên tri.r&ng, chü tàu Ca ngoi tinh vi phm quy
dnh cüa pháp 1ut trong hoat dng khai thác thüy san;
- Tang cithng cong tác thanh tra, kim tra, tuAn tra, kim soát, xi:r i
nghiêm các hành vi vi pham theo quy djnh ti Nghj djnh sO 42/2019/ND-CP
ngày 16/5/2019 cüa ChInh phü ye vic quy djnh xü pht vi phm hành chInh
trong lTnh vrc thüy san dôi vói tâu Ca vi phtm mt trong các ni dung sau:
+ Không dAy dü các giAy tc lien quan dn ngui và tàu Ca theo quy dinh;
+ Không thi.rc hiên dánh dAu tàu Ca theo quy djnh tai Diu 25, Thông tt.r
so 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cOa Bô Nông nghip và Phát triên
nông thôn;
+ Thu cá có chiu dái 15 m trO len không 1p dt thiêt bj giám sat hành
trInh theo l trmnh quy dinh ti diem e, khoán 3, Diêu 44, Nghj djnh so
26/2019/ND-CP ngáy 08/3/2019 cüa ChInh phü hoc lap dt nh.mg khOng duy
trI hot dng, thit bj khOng con kçp chI cO djnh trén tàu (trr thiêt bj Movimar
ch.ra bat buc kçp chI);
+ Tàu hoit dng không dung ngh theo GiAy phép khai thác thCiy san
dtrac cap.
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- Lam du mi trao di thông tin vi Sâ Nông nghip và Phát triên nông
thôn các tinh ban ye tInh hInh lien quan den tãu cá, thuyn viên cüa tinh Quãng
Trj den hoat dng trên vüng bin, xu.t nhp ben tai các tinh khác và ngugc Iai;
thông báo danh sách tàu Ca vi phm khai thác IUU d có phuong an chi dao xcr
1 và ngan chn kjp thai.
UBND tinh yêu cu các dan vj, dja phuang lien quan nghiêm tic phi
hap thirc hin./.
Nol n/,in:
- Nhtr trén;
- Ltru: VT, NN.
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