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VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /BNN-TCTS Hà Nội, ngày         tháng      năm  

V/v xử lý tổ chức, cá nhân để tàu cá  

khai thác hải sản trái phép tại  

vùng biển nước ngoài 
 

 

   Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển  

 

Theo số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 

quí I năm 2022, đã có 12 vụ/19 tàu/131 ngư dân, thuộc 07 tỉnh, thành phố ven 

biển: Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Cà Mau, 

Kiên Giang để tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản 

trái phép bị bắt giữ, xử lý (Giảm 4 vụ/01 tàu/42 ngư dân so với cùng kỳ năm 

2021, chi tiết tại Phụ lục kèm theo).Việc này đã ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín 

của Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt là ảnh hưởng đến nỗ lực nhằm gỡ 

cảnh báo Thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu.  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 

245/TB-VPCP ngày 14/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về chống khai thác bất 

hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng“ của 

Ủy ban Châu Âu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đồng chí Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển khẩn trương chỉ đạo, triển khai 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân để tàu cá khai thác hải sản trái phép tại 

vùng biển nước ngoài theo Điều 20, Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 

16/5/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, 

báo cáo kết quả về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ. 

 2. Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi cố tình ngắt kết nối thiết bị 

giám sát hành trình VMS để đưa tàu cá khai thác hải sản trái phép tại vùng biển 

nước ngoài, không thực hiện quy định kẹp chì, chuyển đổi thiết bị giữa các tàu, 

giả mạo đối với thiết bị được lắp đặt. Xác minh, xử lý nghiêm đơn vị cung cấp 

thiết bị giám sát hành trình cố tình làm sai lệnh thông tin, dữ liệu để chủ tàu, 

thuyền trưởng đưa tàu đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. 

3. Bố trí nguồn lực, tổ chức thực hiện, kiểm soát hoạt động nghề cá tại 

cảng cá hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất bến và cập bến theo đúng quy 

định. 
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4. Xác định tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác thủy sản có nguy cơ cao 

thực hiện hành vi vi khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài để tuyên 

truyền đến tổ chức, cá nhân hiểu rõ pháp luật về thủy sản của Việt Nam, của các 

nước, đặc biệt là các chế tài xử lý nếu vi phạm; vận động tổ chức, cá nhân thực 

hiện nghiêm các quy định của pháp luật. 

5. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các tỉnh để quản lý hiệu quả tàu cá của 

địa phương và tàu cá của địa phương khác đến hoạt động trên địa bàn.  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển chỉ đạo, triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Phó Thủ tướng Lê Văn Thành (để b/c); 

- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c); 

- Các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Công an (để p/h); 

- Sở NN&PTNT các tỉnh, TP ven biển; 

- Lưu: VT, TCTS. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Phùng Đức Tiến 
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