UBND TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 2451 /SNN&PTNT-CCTS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 22 tháng 6 năm 2022

V/v danh sách tàu cá có nguy cơ cao
vi phạm các quy định về chống khai
thác IUU.

Kính gửi:
- Tổng cục Thủy sản;
- Sở Nông nghiệp và PTNT, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên
phòng các tỉnh, thành phố ven biển.
Thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của
BNN&PTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản,
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa đã tổng hợp danh sách tàu cá hết hạn giấy
phép khai thác thủy sản có nguy cơ cao vi phạm quy định khai thác thủy sản bất
hợp pháp (chi tiết Phụ lục kèm theo).
Để đảm bảo việc thực hiện nghiêm Luật Thủy sản, các văn bản hướng dẫn
thi hành Luật và các quy định về chống khai thác IUU, Sở Nông nghiệp và
PTNT Thanh Hóa đề nghị Tổng cục Thủy sản, các sở, ngành nêu trên phối hợp,
chỉ đạo thực hiện nội dung sau:
1. Tổng cục Thủy sản chỉ đạo lực lượng Kiểm ngư Trung ương tăng
cường công tác tuần tra, kiểm tra phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tàu
cá vi phạm tại vùng biển Việt Nam.
2. Sở Nông nghiệp và PTNT, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh,
thành phố ven biển phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm tàu cá của ngư dân Thanh
Hóa hết hạn giấy phép khai thác thủy sản vẫn tham gia khai thác thủy sản trên
biển; chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền kiểm soát chặt chẽ việc cập, rời cảng
đối với tàu cá của ngư dân Thanh Hóa, kiên quyết không cho tàu cá không đầy
đủ thủ tục giấy tờ, trang thiết bị ra khơi hoạt động khai thác thủy sản. Đồng thời
cung cấp, trao đổi thông tin về các trường hợp tàu cá của ngư dân Thanh Hóa vi
phạm để kịp thời phối hợp xử lý.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Chi cục Thủy sản Thanh Hóa, điện thoại: 02373
754795; fax: 02373 852233;
Rất mong sự quan tâm phối hợp thực hiện của Quý cơ quan, đơn vị./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/cáo);
- BCH Bộ đội BP tỉnh (để p/hợp t/hiện);
- UBND các huyện, tx, tp ven biển tỉnh Thanh Hóa (p/hợp
t/hiện);
- Chi cục Thủy sản (để t/hiện);
- Các BQL cảng cá, VP đại diện thanh tra, kiểm soát nghề
cá tại cảng: Hòa Lộc, Lạch Hới, Lạch Bạng (để t/hiện);
- Lưu: VT, CCTS.
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