UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:3535 /SNN&PTNT-CCTS

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 9 năm 2020

V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện
Nghị quyết số 36-NQ/TW của BCH
Trung ương Đảng và Nghị quyết số
26/NQ-CP của Chính phủ về Chiến lược
phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa.
Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 6173/STNMT-BHĐ
ngày 07/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chuẩn bị nội dung
phiên họp thứ nhất của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát
triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và
tình hình thực tiễn Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện Nghị
quyết số 36-NQ/TW và Nghị quyết số 26/NQ-CP tại tỉnh Thanh Hóa như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020
của Chính phủ ban hành kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ
thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW; Sở Nông nghiệp và PTNT chủ động phối
hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch
cụ thể để tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt
Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thuộc phạm vi đơn vị quản lý; chỉ
đạo các đơn vị trực thuộc Sở bám sát nội dung công việc thuộc Chương trình
hành động của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh, phối hợp
chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai các nội dung đã đề ra; kết quả thực
hiện cụ thể như sau:
1. Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày
22/10/2018
a) Kết quả tổ chức học tập, quán triệt về nội dung Nghị quyết số 36NQ/TW
Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt,
tuyên truyền sâu rộng các mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung Nghị quyết số 36NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược
phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
2045 nhằm tại Nghị quyết cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và
người lao động tại các đơn vị trực thuộc Sở nhằm nâng cao nhận thức về vị trí,
vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của việc phát triển kinh tế biển đối với sự
nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

2

b) Kết quả xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch
hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW
Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng và ban hành Kế hoạch 46/KHSNN&PTNT ngày 28/8/2019 thực hiện Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày
12/8/2019 của UBND tỉnh về kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 125KH/TU ngày 15/01/2019 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về thực hiện Nghị Quyết số
36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền
vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó
phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí lãnh đạo Sở trong việc chỉ đạo các
phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại
Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh.
2. Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày
05/3/2020 của Chính phủ
a) Kết quả xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham gia xây dựng, đề xuất nhiệm vụ với Sở
Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số
115/KH-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số
26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 125-KH/TU ngày
15/01/2019 của Tỉnh ủy Thanh Hóa.
b) Kết quả triển khai các giải pháp, chương trình, đề án, dự án cụ thể nhằm phát
triển bền vững kinh tế biển.
Chỉ đạo Chi cục Thủy sản chủ trì, phối hợp với các địa phương, ngành, đơn
vị liên quan tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, cộng đồng ngư dân
ven biển về vị trí, vai trò và tầm quan trọng phát triển bền vững kinh tế biển theo
tinh thần Nghị Quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về
Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn
đến năm 2045; Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ; Kế
hoạch số 125-KH/TU ngày 15/01/2019 của Tỉnh ủy Thanh Hóa và Kế hoạch số
115/KH-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh, kết quả: Tổ chức 03 lớp tập
huấn cho gần 250 ngư dân, treo 55 băng zôn, 120 tờ phướn tại các cảng cá; phát
20.000 tờ rơi cho cán bộ, chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân các địa phương ven
biển; thực hiện 03 phóng sự, 50 bản tin trên Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh,
01 trên Thông tấn xã Việt Nam; 10 tin trên Báo Thanh Hóa và 03 tin trên trang
Website của Sở truyên truyền các quy định về bảo vệ và phát triển nguồn lợi
thủy sản của Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn Luật, Chỉ thị
07/CT-UBND, ngày 06/3/2008 về “Tháng hành động bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản
vùng ven biển tỉnh Thanh Hoá”; các quy định về chống khai thác bất hợp pháp,
không báo cáo và không theo quy định (IUU), quản lý loài thủy sản nguy cấp,
quý, hiếm và vệ sinh ATTP trên tàu cá.
Chỉ đạo Chi cục Thủy sản tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách theo
các quyết định: Số 48/2010/QĐ-TTg, ngày 13/7/2010 về một số chính sách
khuyến khích, h trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản
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trên các vùng biển xa; số 118/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 về chính sách h trợ
ngư dân khắc phục rủi ro do thiên tai trên biển; số 1703/QĐ-UBND ngày
24/5/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án củng cố, phát triển Tổ
đoàn kết trên biển, giai đoạn 2013-2020; thực hiện Nghị định số 17/2018/NĐ-CP
ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản và triển
khai thực hiện một số biện pháp, giải pháp quản lý cụ thể, kết quả:
- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày
11/3/2020 phê duyệt danh sách gồm 103 tàu cá đăng ký thường xuyên hoạt động
đánh bắt, hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản trên các vùng biển xa năm 2020;
nâng cấp 152 máy và lắp mới 30 máy thông tin liên lạc VX 1700 cho các tàu cá
tham gia tổ đội đoàn kết trên biển nhằm h trợ thực hiện duy trì thông tin liên
lạc giữa các tàu cá với Trạm bờ. Vì vậy, các hoạt động kinh tế biển phát triển
nhanh, đa dạng về thành phần, ngành nghề, phương tiện hoạt động khai thác trên
các vùng biển tăng nhanh, nhất là đội tàu công suất lớn khai thác ở vùng biển xa
bờ, đời sống của ngư dân đã dần được cải thiện.
- Thực hiện Quyết định số 118/2007/QĐ-TTg về chính sách h trợ tàu cá bị
rủi ro do thiên tai trên biển: Từ đầu năm 2020 đến nay đã phối hợp với Sở Tài
chính thẩm định hồ sơ, hướng dẫn các địa phương trình UBND tỉnh ban hành
quyết định h trợ cho 3 tàu cá bị tai nạn trên biển với số tiền 400 triệu đồng.
- Thực hiện Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 của UBND
tỉnh về việc phê duyệt phương án củng cố, phát triển Tổ đoàn kết trên biển, giai
đoạn 2013-2020 đã thành lập được 389 Tổ đoàn kết trên biển, với 1.975 tàu cá,
thu hút được khoảng 15.000 lao động tham gia. Các tổ đoàn kết trên biển hoạt
động có hiệu quả đã phát huy được sức mạnh tập thể trong khai thác hải sản
như: h trợ, cứu hộ, cứu nạn khi có tàu trong tổ gặp nạn; h trợ nhau tìm kiếm
ngư trường, vận chuyển sản phẩm khai thác về bờ tiêu thụ, vận chuyển nhiên
liệu, lương thực, thực phẩm,… góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.
- Tiếp tục kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các Kế hoạch 101/KH-UBND
về kế hoạch hành động phát triển ngành tôm tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và
kế hoạch 104/KH-UBND ngày 16/5/2018 về thực hiện chương trình mục tiêu
phát triển thủy sản bền vững tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2020.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng, đề xuất cơ chế, chính sách phát
triển thủy sản gắn với bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên biển, trên địa bàn
tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thực hiện Nghị quyết số
58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh
Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gồm các nội dung: Chính
sách h trợ kinh phí cho chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m trở lên duy trì
hoạt động của thiết bị giám sát hành trình (VMS); Xây dựng, nâng cấp cảng cá,
khu neo đậu tránh trú bão đáp ứng nhu cầu cho tàu cá trong ngoài tỉnh bốc dỡ
sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn khi neo đậu tránh trú
bão; Chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư các nhà máy chế biến xuất khẩu thủy hải
sản sử dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại, từng bước làm gia tăng giá trị và đa
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dạng hóa các sản phẩm hải sản qua chế biến, đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa
và xuất khẩu tại văn bản số 3424/SNN&PTNT-KHTC ngày 03/9/2020.
II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC
- Trong năm nay, thời tiết diễn biến bất thường (mưa đá, giông lốc, mưa lớn)
đã tác động bất lợi đến hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản của người dân.
- Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, chế biến và
tiêu thụ các sản phẩm thủy sản trên địa bàn tỉnh; giá thủy sản giảm từ 20-30% so
với cùng kỳ, xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc, Châu Âu… diễn ra
chậm và giảm mạnh.
- Hiệp định Hợp tác Nghề cá ở vịnh Bắc Bộ đã hết hiệu lực từ ngày
01/7/2020 và việc Trung Quốc đơn phương cấm đánh bắt hải sản trên cả khu vực
Biển Đông từ ngày 1/5/2020 đến ngày 16/8/2020 đã ảnh hưởng đến tâm lý của
ngư dân và hoạt khai thác thủy sản của các tàu cá tại Vịnh Bắc bộ.
- Quy mô một số các cảng cá, bên cá không còn phù hợp (Cảng cá Lạch
Hới - TP Sầm Sơn, Cảng cá Hoằng Trường - huyện Hoằng Hóa, cảng cá Quảng
Nham - huyện Quảng Xương), hạ tầng của các cảng chưa đáp ứng các điều kiện
của EC chống khai thác IUU; trong khi đó, luồng lạch dẫn vào các cảng cá, khu
neo đậu hiện nay bị bồi lắng gây khó khăn cho việc tàu cá ra vào.
- Kinh phí đầu tư cho các cảng cá, công trình hạ tầng nghề cá còn hạn chế.
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển
Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 26/NQ-CP
ngày 05/3/2020 của Chính phủ ban hành kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm
của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Sở Nông nghiệp và PTNT
kiến nghị, đề xuất như sau:
- Đề nghị Trung ương:
Tăng cường đầu tư để hiện đại hóa công tác quản lý nghề cá trên biển, đặc
biệt sớm hoàn thiện hệ thống thông tin tàu cá nhằm chủ động cảnh báo, kịp thời
ứng phó với các tai nạn, rủi ro trên biển, cứu hộ cứu nạn; ban hành các chính sách
ưu tiên, h trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi cho các hộ làm nghề khai thác ven bờ
được chuyển đổi nghề nghiệp hoặc chuyển sang các nghề khai thác thân thiện với
môi trường.
+ Triển khai các dự án nghiên cứu những phương pháp khai thác thủy sản
mới hiệu quả, thân thiện với môi trường để ứng dụng vào thực tiễn.
- Đề nghị UBND tỉnh:
Chỉ đạo các ngành, đơn vị cấp tỉnh, các huyện, thành phố tiếp tục tăng
cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, cấp chính quyền cơ sở, các
tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư
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tưởng và vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và toàn dân nhận thức
đúng đắn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Chiến lược phát triển bền vững
kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
+ Báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành liên quan, quan
tâm, ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp các cảng cá, khu neo đậu tránh trú
bão cho tàu cá tỉnh Thanh Hóa, nhất là các cảng cá chỉ định xác nhận nguồn
gốc thủy sản đáp ứng các điều kiện của EC chống khai thác IUU và các dự án
đầu tư cơ sở hạ tầng ven biển thuộc lĩnh vực thủy sản giai đoạn 2020 - 2025 phục
vụ phát triển nghề cá của tỉnh.
Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT.
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