
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM 
TH XA CIA LO Bc1p—Tiydo—Hanh phác 

S6: /KH-UBND Cuv Lô, ng&y tháng 12 nàm 2021 

KE HOACH HANH BONG 
Chông khai thác hãi san bat hqp pháp không báo cáo và không theo 

quy d!nh  (IUU) dn nàm 2025 trên dla  bàn thj xä Cira Lô 

Thirc hin Thông báo so 549/TB-UBND ngãy 30/9/2021 cüa UBND tinh 
Ngh An ye Thông báo kêt 1un cüa dông chI Hoàng Nghia Hiêu, UVBTV Tinh 
üy, Phó Chii tich UBND tinh, tii cuc h9p BCD ctp tinh v chêng khai thác hâi 
san bat hqp ,pháp, không báo cáo và không theo quy djnh. UBND thj xã Cua Lô 
ban hành Kê hoch hành dng chông khai thác hái san bat hcip pháp trén dja bàn 
thi xà Cira Là den nãm 2025 nhu sau: 

I. MIJC TIEU VA NHIEM vu 

1.Muctiêu 
- Trng bu'c kiêm soát chtt chë các hot dng nghê Ca; ngãn chn kjp thi, 

giãrn thiêu và loai bô các hoit dng khai thác hãi san bat hcp pháp, không báo cáo 
và không theo quy djnh cüa to chirc, Ca nhân trên v1ing biên thj xã, gop phn srn 
tháo gâ the yang cUa Uy ban Châu Au (EC) ye khai thác IUU. 

- Dam báo hott dng khai thác thüy san tuân thu diing quy djnh cüa pháp 
1ut Viêt Narn, các quy dlnh  cüa quOc tê; dam bào an ninh trén biên, báo v báo 
tOn, phát triên nghê Ca ben vüng và gop phân tháo go' the yang cüa EC dOi vi 
ThCiy san Vit Nam. 

- Kjp thiri phát hin, ngãn chn, diêu tra, xác minh vâ xü' 12 nghiêrn các tO 
chirc, cá nhân cô tInh dua ngu' dan và tàu cá thj xã sang vñng biên nu'c ngoài khai 
thác hái san trái phép tai  v1ng biên nuôc khác. 

2. Nhim vu 
- Tang cixO'ng các giái pháp tOng the nhãrn châm dirt hoàn toàn tInh trtng tàu 

các và ngu' dan thj xã khai thác bat hçp pháp a vüng biên nuóc ngoài. 
- Thirc hin các chu'ong trInh truyêrl thông, nâng cao nhn thirc xã hi ye tác 

hai cüa khai thác IUU di vOl sçr phát triên ben vü'ng cüa nguôn 19'i thüy san, cong 
bang xã hi và uy tin cfia Vit Narn trên truOng quôc té; chuong trInh truyên thông 
v phông chng khai thác IUU ti co sO giáo dc. 

- Thirc hin các chu'o'ng trinh giao diic, dào tao, tp huân dê nâng cao nãng 
!u'c tuân thu pháp 1ut Vit Narn và quôc tê cho các chü tàu, thuyên truOng, ngu' 
dan, chü ca sO djch vii hu can khai thác thüy san; hu'Ong dan các to chà'c, cá nhân 
ho?t dng khai thác thüy san hçip pháp trén các vüng biên chông lan Va các nu'Oc 
trong khu vi.rc. 

- Diu tra, xác minh, phát hiên, xü' l nghiêrn các truOng hçip to chi'c, cá 
nhân du'a tàu cá v4'ngu' dan ra nu'ó'c ngoài ho.c rnôi giOi chuc tàu cá, ngu' dan bj 
nuOc ngoài bägiü' ye nu'Oc trái phép. 
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- Xây dirng và trién khai các chu'ang trInh chuyn d6i ngh& sinh k bn 
vüng cho các ngu dan. 

- Xây dirng co chê chu trách nhim cüa ngithi dirng du cüa chInh quyn 
dja phuong no'i có tàu cá di khai thác bat hçip pháp ó nu'óc ngoâi. 

- Tang näng Ii.rc tuân tra, kiêm soát, thçrc thi pháp !ut cña các hrc lu'çng 
chüc nãng, xir 1 nghiem hành vi vi phm pháp 1ut trén viing bin, a càng Ca, bn 
cá và chç cá trên dja bàn thi xã. 

Xây dçrng mô hInh và cong nhn giao quyên cho to chirc cong dng thrc 
hin dông quán ! trong báo v nguôn igi thüy san. 

II. GIAI PHAP THIXC HIN 
1. Vê thông tin, truyn thông 
- Da dng hóa phuong thrc tuyên truyên trên các phuong tin thông tin dui 

chüng ye h thông thông tin nhäm phô bin chInh sách, pháp luât; giáo dic nâng 
cao nhtn thirc, thirc tuân thu pháp lutt dn các thng lirp nhân dan, trong do uu 
tiên ttp trung tuyên tuyên tâi các chü tàu, thuyên truO'ng, ngu dan, chi co' sa djch 
v hu can khai thác thüy san. 

- Tang cithng giáo diic nâng cao nhn thüc, ' thüc tuân thu pháp Iut cho 
các chU tàu, thuyên truang, chü co' so hu can khai thác thüy san, ngui lao dng 
thông qua các chuang trInh dào t?o  nghê nghip, tp huan chuyên mon. 

- Xây dimg các chuang trInh truyên thông, phô biên quy djnh pháp lutt thüy 
san dOi vai các tang lap nhân dan, tp trung vào the h tré, lao dng khai thác thüy 
san, thI diem chtrong trInh truyên thông ye phông chông khai thác IUU ti các co' 
sâ giáo diic. 

2. Ye khoa hçc cong ngh 
lfng dicing cong ngh trong kJiai thác thüy san, hra ch9n và du nhp cong 

ngh tiên tiên phü hçp v1i diêu kin nghê các cüa thj xã ye khai thác thüy san, 
nhât là khai tác xa b?i trên co sa rnua cOng ngh hoc chuyên giao cong ngh. 

3. Vê co die, chInh sách 
- Tang cu&ng co' chê phôi hqp hành dng giü'a các !irc krçmg chU'c nãng vâi 

chInh quyn, cong dng dja phuang dê tuyên truyên, phô biên, giáo dic pháp 1ut; 
phát hin xu 1,2 các hành vi vi phm pháp 1ut thüy san nOi chung và quy djnh 
phOng chông khai thác IUU nói riêng. 

- Lp danh sách và quãn 1 chat chë, tO chuc xu I, kiêm diem cOng khai 
chü tàu, thuyn truang, ngu' dan khai thác bat hçip pháp dä bj nu'ac ngoài bat giU 
truac cng dng dja phuung. 

- Tang cuang nãng lirc thirc thi pháp 1u.t cüa các lixc 1u'ng chuc nãng trén 
vllng bin, ti càng cá, bin Ca; tang cu'ang khá näng tuân thu pháp 1ut cho chü 
tàu, ngu dan, chñ co' sa hu cn khai thác hãi san d ngãn chn, giám thiêu và loai 
bO khai thac IUU. 

- Nâng cp ho thng h tng cáng Ca và nãng lçrc thii'c hiOn xác nhn, chü'ng 
nhn thñy san len bM và kiêrn soát các hot dng cau tâu cá tai  cáng. 

- H tr? và hu'ang dn ngu dan tharn gia khai thác a vüng biên nuac ngoài 
mt cách hçp pháp và có trách nhim. 
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HI. TO CHU'C THUC HIEN 
1. Don biên phOng cü'a khãu cãng Cüa LO — Ben Thüy 
- Triên khai dông bô, quyêt !it các bin pháp nghip vii thu'mg xuyên nm 

tInh hInh, quãn 1)2 chat chë hot dng cüa các tãu các trên bô', bãi ngang Va trên 
biên; tang cu'&ng cong tác tuân tra, kiêm soát chat chë tàu cá khi xut, nhtp bin. 
Kiên quyêt không cho ra biên các tàu cá chu'a dü các thu tuc, giy t, các trang 
thiêt bj theo quy djnh vã xü 1)2 nghiêrn các tãu Ca Vi phim. 

- Phôi hçip vói phOng Kinh té, UBND các phithng tiên hành diêu tra co bàn, 
rà soát thông kê, phãn loai, 1p danh sách theo dOi quán 1)2 các phuoTig tin ra vào 
hoat dng trên biên, dc bit là các tàu Ca hoat  dng xa b, dài ngày. 

- PhOi hqp vói Cong an thj xA và các hrc luçing chtrc näng nm chc tInh 
hInh, kip thai phát hiên, diêu tra, xü 1)2 nghiêm các chü tàu, thuyên truâng và cac 
to chirc, cá nhân có lien quan trong vic dua tàu Ca, ngu dan Vit Nam sang vüng 
biên nuâc ngoài khai thác thüy san trái phép; các hành vi rnôi giói, dAu tu cho tàu 
cá, ngu dan vi pham vüng biên nu'ôc ngoài, chuôc tàu Ca, ngu dan v nrnc trái 
phép. Thu'ng xuyên tOng hçp tInh hInh tàu cá và nglr dan vi phim 

2. PhOng Kinh té 
- Là dan v dâu rnOi hirng dan các to chirc, Ca nhân có lien quan thirc hin 

có hiu qua các ni dung, nhim viii du'çc phê duyt tai  KC hotch nay. 
- Chü trI phôi hcp vi các sâ, ngành, dja phuung tO chirc tuyên truyn, ttp 

huân cho các tO chirc, cá nhân lien quan các quy djnh pháp 1ut ye thüy san cüa 
Vit Nam và các nuâc t?i  dja bàn tr9ng diem. 

- Phôi hcip vi các !irc lung lien quan phát hiên, ngän chn kjp thi tàu Ca, 
ngu dan có dâu hiu vi phm vung biên nu'ó'c ngoài. 

- Lp danh sách quán 1)2 cht chë, phôi hçip tO chuc xü 1)2, kiêrn diem cong 
khai chü tàu, thuyên trung, ngu dan khai thác bat hçp pháp Va bj nu'óc ngoài bat 
giü' truâc cong dông dja phuang. 

- Phi hçip vâi DOn biên phông cira khâu cáng Cira Lô — Ben Thüy, Cong an 
thj xä và cac lirc lung lien quan tang cuing thirc thi pháp luât, xü 1)2 các hành vi 
vi phm pháp 1ut ye thüy san trën vung biên du'gc giao quán 1)2 và các khu neo 
dâu, câng cá, bn cá trén dja bàn. 

3.Cônganthxã 
- Tang cithng näm tInh hInh, kjp thôi phát hin, diêu tra, xix 1)2 nghiêm các 

tru'?ng hçrp dua tàu cá và ngu dan ra nuóc ngoài khai thác hái san trái pháp 1ut 
hoc môi giri chuc tàu cá, ngu' dan bi ntsOc ngoài bat giüu ye nu1c trái phép. 

- Phi hçp vci các co quan lien quan nhanh chóng xác minh nhân than cüa 
các ngu dan bj nuc ngoài Mt gir, xCr 1)2 dê phiic vii Cong tac báo ho, sam dua ngu 
dan v nu'Oc, han  ch phirc tap  v an ninh, trt tr có the xây ra. 

- Quán 1)2 chat chë các ngu dan dugc nuac ngoài trà ye, phát hin và xü' 1)2 
các trung hçp bj nithc ngoài hoc các the lirc thu djch tác dng, mua chuc, lOi 
kéo hott dng xâm pham an ninh quôc gia, trt tu, an toàn xä hi. 

4. Phông Van Hóa - Thông tin 
Hung dn các don vj lien quan thirc hin cOng tác tuyên truyên nham gop 

pMn ngan chn, giám thiéu và '°a bO hoat dng khai thác IUU cüa to chñ'c, cà 
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nhân trên dja bàn thj xã; thtic day phát triên nghê cá ben vü'ng, có trách nhiêm, gop 
phân dam báo an ninh quôc gia, kim v1rc và hi nhp quôc tê; châm dirt tInh trng 
tàu cá, ngi.r dan Vit Nam khai thác trái phép ti vüng biên nuóc ngoài. 

5. Phông Giáo dyc và IJào tio 
Phôi hçip vii các dGn vi lien quan thti'c hin các cht.rang trinh truyên thông, 

ngän chn, giárn thiêu vâ Ioai bö khai thác IUU tti Co so giáo dçic phô thông. 
6. Phông Tãi chInh —K hoich 
Can doi, tham mtru bô tn kinh phi hang närn theo quy djnh cüa Lut ngân 

sách nhà nuâc darn báo nguôn Iirc tài chInh dé thirc hin có hiu qua, dting các 
nhim vii cüa Kê hoach hành dng nay. 

7. Trung tam Van hóa TT&TT thi xã 
Phôi hçp phông Kinh té, Don biên phông cü'a khâu cãng Cira LO — Ben 

Thüy, Cong an thj xã và UBND các phu'ing dê tang cithng các chuyên nc, bài 
viêt dê tuyên truyên, phô biên các quy djnh cüa Nhà nu'âc ye khai thác thüy san, 
tp trung vào Lut Thüy san 2017, khai thác IUU. 

8. UBND các phu'ông 
- Trên co sà Kê ho?ch  nay, xây dirng và thirc hin có hiu qua Ké hoch phü 

hçp vi diêu kin thirc tC dja phuong. 
- Chü tjch UBND phung chju trách nhirn truâc Chü tjch UBND thi xã v 

tInh trng khai thác IUU cüa dja phu'ong, 
- Tang ci.rèng các nhim viii duc phân cap ti Nghj djnh so 42/2019/ND-CP 

ngày 16/5/20 19 cüa ChInh phü ye quy djnh xü' pht hành vi phrn hành chInh 
trong Iinh virc thüy san; Quyêt djnh so 02/2015/QD-UBND tinh Ngh An, tp 
trung thirc hin quyêt 1it cong tác kiêm tra, kiêrn soát và xi.r N"  vi phrn trong hoat 
dông khai thác thüy san ti vüng biên yen b và vüng nuó'c ni dja trên dja bàn, 
nht là các hành vi vi phtm ye iuu nhu vilng biên khai thác, nghê khai thác. 

9. Chê do báo cáo 
Các phông, ban, ngành, don vj và UBND các phu'ô'ng tO chtrc triên khai 

thirc hin nghiêm tàc ké hoch nay. Ngày 15 hang tháng, báo cáo UBND thj xã 
(qua phOng Kinh tê) danh sách các trumg hcp vi phm khai thác IUU; dông thai 
cong bô danh sách nay trên các phu'ong tin thông tin di ching cüa dja phuong. 

Trên day là rnt so ni dung co bàn Kê ho?ch Chông khai thác hái san bat 
hçp pháp không báo cáo và không theo quy djnh (IUU) den näm 2025 trén dja bàn 
thj xã Cra Lô, UBND thj xã yeu câu Chü tjch UBND các phuô'ng, Truong các 
phông, ban, don vj lien quan thirc hin tot các ni dung trên./. 

No'inhân: TM. UY  BAäAN DAN 
- So NN và PTNT Ngli An (b/c); CHU TICH 
- Clii cuc Thüy san (b/c); 
- TT Tlii üy, TT HDND tlil x (b/c); 
- Chü tich, các PCT UBND tlii xâ; 
- Don biên phong CKC Cra Là - Ben Thüy; 
- Ban CHQS, COng an thi xä; 
- Các phang, baii, don vi lien quail; 
- UBND các phuOlig; 
- Luu VT, KT.A 
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