
ỦY BAN NHÂN DÂN 

       HUYỆN NGHI XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-NN 
                 

              Nghi Xuân, ngày      tháng     năm 2021 

V/v đôn đốc thực hiện hoàn thành các 

nội dung chống khai thác IUU. 

 

 

                 Kính gửi:   

   - Trưởng các đơn vị: Phòng Nông nghiệp và PTNT, 

Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện,  

Công An huyện, Đồn biên phòng Lạch kèn, Cảng cá Xuân Hội. 

          - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã ven biển, xã Xuân Giang. 

 

 Thực hiện Văn bản số 7549/UBND-NL ngày 10/11/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về đôn đốc thực hiện hoàn thành các nội dung chống khai thác 

IUU. Theo báo cáo của phòng Nông nghiệp và PTNT về kết quả triển khai thực 

hiện theo Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 12/5/2021 của UBND huyện tại các 

địa phương đang chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, cụ thể còn 01 tàu cá của ông Mai 

Văn Nhàn (xã Xuân Hội) chưa lắp đặt giám sát hành trình theo quy định; tỷ lệ 

cấp giấy phép khai thác đối với tàu cá đạt thấp (toàn huyện đạt 50%), một số xã 

đạt thấp như: Xuân Yên, Cương Gián, Xuân Hội, Xuân Thành; công tác đánh 

dấu tàu cá, kẻ, vẽ biển số chưa hoàn thành; việc xác nhận sản lượng, truy xuất 

nguồn gốc thủy sản, duy trì hoạt động của máy giám sát hành trình của một số 

tàu cá thực hiện chưa nghiêm túc. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng cần tập 

trung chỉ đạo, thực hiện. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc khắc phục triệt để 

các hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm trong công tác chống khai thác IUU trên địa 

bàn, Ủy ban nhân dân huyên yêu cầu: 

1. Ủy ban nhân dân các xã ven biển và xã Xuân Giang: 

 - Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chấp 

hành tốt các quy định của Luật Thủy sản, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, 

các văn bản của Trung ương và của tỉnh về thực hiện các giải pháp chống khai 

thác IUU. 

 - Khẩn trương triển khai các nội dung còn tồn đóng, chưa được thực hiện 

nghiệm theo quy định: Hoàn thành đánh dấu tàu cá, kẻ, vẽ biển số đúng thời hạn 

cam kết; hoàn thành đăng ký cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá trước 

ngày 30/11/2021; tổ chức làm việc với các tàu cá về quy định khai báo, nhất ký 

khai thác đảm bảo truy xuất nguồn gốc thủy sản; duy trì hoạt đồng của máy 

giám sát hành trình đã lắp đặt với hệ thống giám sát tàu cá quốc gia( đã có 03 

tàu của Xuân Hội, 01 tàu của Xuân Giang ngắt kết nối). 

- Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Hội trực tiếp chỉ đạo, hoàn 

thành lắp máy giám sát hành trình tàu cá của ông Mai Văn Nhàn, hoàn thành 

trước ngày 25/11/2021. 



- Thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện và phản ánh kịp thời các khó 

khăn vướng mắc về Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn) để được chỉ đạo. 

2. Đồn Biên phòng Lạch Kèn chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan kiên 

quyết không cho các tàu cá xuất bến khi không đủ các thủ tục, giấy tờ, các trang 

thiết bị theo quy định hiện hành.  

 3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn 

đốc các địa phương trình triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra; 

tổng hợp và báo cáo tiến độ, kết quả triển khai các nội dung đã cam kết với tỉnh, 

kịp thời phản ánh các khó khăn vướng mắc về Lãnh đạo UBND huyện để được 

chỉ đạo. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã ven biển và xã Xuân Giang; Thủ trưởng 

các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

  Nơi nhận: 
 - Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Ban Chỉ đạo IUU (Theo QĐ 3268/QĐ-UBND); 

- Lưu: VT, NN. 

 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

   KT. CHỦ TỊCH 

   PHÓ CHỦ TỊCH 

   

 

 

 

 

 Nguyễn Viết Hưng  
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