
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 4 năm 2022 

V/v tiếp tục tăng cường triển 

khai công tác chống khai thác 

hải sản bất hợp pháp, không 

báo cáo và không theo quy 

định (IUU). 

  

 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

Tiếp nhận văn bản số 2345/BNN-TCTS ngày 18/4/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý tổ chức, cá nhân để tàu cá khai thác 

hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài (gửi kèm), 

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

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, cùng với Bộ Chỉ huy 

Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

ven biển và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường công tác quản lý, 

theo dõi, giám sát, nắm tình hình và chủ động phòng ngừa không để tình trạng 

tàu cá, ngư dân của tỉnh Ninh Thuận vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác 

hải sản, không khai báo và không theo quy định; tiếp tục triển khai quyết liệt, 

đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản IUU đã được Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, 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 có hiệu quả Thông báo số 245/TB-VPCP ngày 14/9/2021 của Văn 

phòng Chính phủ, văn bản số 5009/UBND-KTTH ngày 20/9/2021, văn bản số 

6468/UBND-KTTH ngày 17/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và chỉ đạo, 

hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản trên./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, PCT. UBND tỉnh Lê Huyền;  

- Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố ven biển; 

- Chi cục Thủy sản; 

- BQL khai thác các cảng cá; 

- VPUB: LĐ, TCDNC, KTTH;   

- Lưu: VT.     HC 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 
Lê Huyền 
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