
    UỶ BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND – NN                 Quảng Xương, ngày     tháng 5 năm 2020 
V/v Thông báo tình hình thực  

hiện Quyết định số 188/QĐ-TTg  

ngày 13/02/2012 của Thủ Tướng  

Chính phủ. 

 

Kính gửi: 

     - Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa; 

     - Chi cục Thủy sản Thanh Hóa. 

          

 Thực hiện công văn số:1630/SNN&PTNT- KTBVNLTS ngày 7 tháng 5 

năm 2020 của Sở Nông nghiệp&PTNT tỉnh Thanh Hóa về việc báo cáo tình 

hình thực hiện Quyết định số: 188/QĐ – TTg, ngày 13/2/2012 của Thủ Tướng 

Chính phủ. UBND huyện Quảng Xương báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất 

một số giải pháp như sau: 

 I. Kết quả triển khai nội dung Quyết định số: 188/QĐ-TTg, ngày 

13/2/2012 từ năm 2018 đến tháng 5 năm 2020. 

 1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn và các quy định: 

 1.1. Công văn, hướng dẫn chỉ đạo: 

  Hàng năm UBND huyện đã ban hành các văn bản, công văn, kế hoạch tổ 

chức thực hiện Quyết định số: 188/QĐ - TTg, ngày 13/2/2012 của Thủ Tướng 

Chính phủ cụ thể như sau: 

         - Ngày 14/9/2018 công văn số: 1288/UBND-NN về việc tăng cường quản 

lý hoạt động khai thác và bảo vệ  nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ huyện 

Quảng Xương 

        - Ngày 21/9/2018 công văn số: 1338/UBND - NN về việc việc Tiếp tuc 

tăng cường quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng 

biển ven bờ huyện Quảng Xương. 

        - Ngày 2/11/2018 công văn số: 1567/UBND-NN về việc hướng dẫn cấp 

phép cho tàu cá tham gia khai thác trong vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ Năm 

2018-2019. 

        - Ngày 30/11/2018 công văn Số 1715 /UBND- NN về việc  Triển khai 

thực hiện QĐ 1047/QĐ-TTg ngày 17/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt đề án phát triển nghề khai thác viễn dương và tổ chức đưa ngu dân đi khai 

thác hải sản ở vùng biển một số nước.  

 - Kế hoạch số 94/KH- UBND, Ngày 28 tháng 2 năm 2018 về việc tổ chức 

tháng hành động và bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng ven biển tại huyện Quảng 

Xương  



     - Ngày  3/11/2019 công văn  Tăng cường quản lý tàu cá, kiểm soát tàu cá 

bốc dỡ sản phẩm thủy sản khai thác tại các cảng cá chỉ định 

- Kế hoạch số: 128/KH- UBND, Ngày 05 tháng 3 năm 2019 về việc tổ 

chức tháng hành động và bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng ven biển tại huyện 

Quảng Xương.  

        - Ngày 3/3/2020 UBND huyện đã có công văn số: 325/UBND -NN về việc 

tăng cường quản lý khai thác thủy sản tại khu vực cửa sông và vùng ven biển 

huyện Quảng Xương chỉ đạo các xã tổ chức thực hiện 

         - Kế hoạch số: 82/KH- UBND, Ngày 20 tháng 2 năm 2020 về việc tổ chức 

tháng hành động và bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng ven biển tại huyện Quảng 

Xương.  

        - Ngày 16/4/2020 công văn số số 1363 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ 

đạo, thực hiện hiệu quả côn tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, 

không báo cáo và không theo quy định. 

 2. Ngăn chặn sự suy giảm nguồn lợi thủy sản: 

 2.1. Tình hình khai thác thủy sản: 

 a. Số lượng tàu theo nghề, chiều dài: 

 Tổng số phương tiện khai thác thủy sản trên địa bàn huyện: 877 phương 

tiện; trong đó:  

- Bè luồng lắp máy có chiều dài từ dưới 6m làm nghề lưới rê: 490 cái 

(Quảng Thái 227 cái; Quảng Hải: 135 cái; Quảng Lợi: 128 cái) 

- Tàu vỏ gỗ: 387 cái ( tàu từ 6-<12m: 62 cái; từ 12- <15m: 208 cái; từ 15-

<24m: 117 cái); trong đó: nghề vây 03cái; rê: 120 cái; câu: 14 cái; chụp: 58cái; 

lồng bẫy: 187cái; Hậu cần: 05cái) 

b. Tổ đội sản xuất trên biển: 

Thực hiện phương án củng cố, phát triển tổ đoàn kết trên biển giai đoạn 

2013 – 2020 được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 

1703/QĐ – UBND, ngày 24/5/2013. Đến nay trên địa bàn huyện Quảng Xương 

đã phát triển thành lập được 15 tổ đội cho các đội tàu ở xã Quảng Nham cụ thể 

như sau: 

- Tháng 12/2011 thành lập được 11 tổ gồm 110 tàu  

- Tháng 7/2014 thành lập được 01 tổ gồm 4 tàu 

- Tháng 4/2016 thành lập được 01 tổ gồm 3 tàu 

- Tháng 10/2016 thành lập được 01 tổ gồm 10 tàu 

- Tháng 4/2017 thành lập được 01 tổ gồm 4 tàu 

Kết quả: Trong suốt quá trình thành lập đến nay các tổ đội luôn luôn hỗ trợ 

lẫn nhau trong quá trình sản xuất và khi gặp nạn. các tổ đội vẫn luôn tổ chức xây 

dựng và triển khai thực hiện các chương trình kế hoạch theo tháng, quý, năm của 

tổ về hoạt động thủy sản. Hàng tháng, quý tổ vanax duy trì đóng góp kinh phí để 



đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho các thành viên trong tổ nhằm động viên chia 

sẻ để giúp đỡ nhau trong sản xuất. 

3. Công tác tuyên truyền: 

 3.1. Công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức: 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kiến thức về bảo vệ nguồn lợi 

thuỷ sản tới cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện được tăng cường và làm tốt 

bằng nhiều hình thức, nhiều kênh thông tin khác nhau nên đã thu hút được sự 

quan tâm của đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng như: Tuyên 

truyền trên hệ thống loa truyền thanh của huyện, xã, Tổ chức tập huấn, hội nghị, 

tổ chức ký cam kết. Kết quả cụ thể từng năm 

Năm 2018: 

 +Đài huyện: 25 lượt, phát vào buổi sảng hàng ngày, với thời lượng 15 

phút/ngày 

 + Đài xã: 58 lượt, phát vào 2 buổi, sáng và chiều hàng ngày, với thời lượng 

20 phút/ngày  

       - Trong thời gian tổ chức thực hiện tháng hành động bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản từ ngày 15/3 - 15/5/2018 UBND huyện đã phối hợp với đoàn tuần tra liên 

ngành của Chi cục khai thác BVNLTS, biên phòng, cảnh sát biển đi kiểm tra đột 

xuất các đơn vị có các ngành nghề khai thác không được cấp có thẩm quyền cấp 

phép như nghề đăng đáy dọc tuyến từ quảng Nham, quảng quảng Thạch...Kết 

quả, cơ bản các đơn vị đã triển khai tốt tháng hành động BVNLTS, không để các 

hộ hoạt động khai thác đăng đáy vi phạm luồng lạch. 

 - Tổ chức 01 lớp tập huấn cho cán bộ, ngư dân các xã vùng biển tổ chức 

tại xã Quảng Nham và 01 lớp tổ chức tại huyện cho các đối tượng đồng quản lý 

nghề cá của các xã vùng biển  

Năm 2019: 

 +Đài huyện: 30 lượt, phát vào buổi sảng hàng ngày, với thời lượng 15 

phút/ngày 

 + Đài xã: 60 lượt, phát vào 2 buổi, sáng và chiều hàng ngày, với thời lượng 

20 phút/ngày 

 - Phối hợp với chi cục khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thanh Hóa tổ 

chức 01 lớp tập huấn cho 120 cán bộ, ngư dân của các xã vùng biển để tuyên 

truyền, phổ biến về Luật thủy sản năm 2017, các văn bản quy phạm về khai thác 

bảo vệ thủy sản… 

 Năm 2020 (5 tháng đầu năm): 

 Trong thời gian tổ chức tháng hành động bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 

2020 diễn ra trong thời điểm tình hình diễn biến của dịch Covid-19 hết sức phức 

tạp nên huyện đã không tổ chức các buổi hội nghị, tập huấn tuyên truyền pháp 

luật tập trung mà chủ yếu tăng thời lượng phát thanh thông qua công tác tuyên 



truyền trên các hệ thống phát thanh của huyện, xã, thôn…về bảo vệ nguồn lợi 

thủy sản, cụ thể :   

 +Đài huyện: 50 lượt, phát vào buổi sảng hàng ngày, với thời lượng 15 

phút/ngày 

 + Đài xã: 100 lượt, phát vào 2 buổi, sáng và chiều hàng ngày, với thời 

lượng 20 phút/ngày 

Ngoài ra UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các xã tuyên truyền trên 

hệ thống truyền thanh ở xã, thôn để người dân trên địa bàn nắm được nội dung 

cơ bản của quy định về khai thác bất hợp pháp như: không khai thác trái phép tại 

vùng biển nước ngoài, phải ghi nhật ký khai thác, báo cáo khai thác,vùng cho 

phép khai thác... 

 3.2. Nguồn lực thực hiện công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. 

- Con người: Huyện đã đấu mối, phối hợp với Chi cục khai thác BVNLTS 

Thanh hóa, Cảnh sát đường sông, Đồn biên phòng Sầm Sơn, Trạm biên phòng 

Quảng Nham, Trạm kiểm soát Lạch Bạng, ban quản lý dự án Nguồn lợi ven biển 

Thanh Hóa và UBND 5 xã vùng biển Quảng Xương để tổ chức tuyên truyền, tập 

huấn, kiểm tra, rà soát các hoạt động của phương tiện ra biển khai thác thủy sản  

 - Nguồn kinh phí phân bổ: Không có  

4. Ngăn chặn sự suy giảm nguồn lợi thủy sản. 

4.1. Hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm 

Năm 2018; số đợt kiểm tra 04đợt 

Số tiền xử phạt hành chính. Không xử lý hành chính 

Năm 2019; số đợt kiểm tra 02 đợt 

Số tiền xử phạt hành chính: Không xử lý hành chính 

Năm 2020: (5 tháng đầu năm): 

số đợt kiểm tra 01 đợt 

Số tiền xử phạt hành chính: Không xử lý hành chính 

4.2. Cộng đồng tham gia quản lý, bảo vệ nguồn lợi, môi trường sống của 

các loài thủy sản và xây dựng nông thôn mới: 

Sau khi được tham gia tập huấn phổ biến tuyên truyền về trách nhiệm và 

lợi ích của việc toàn dân chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đặc biệt nguồn lợi 

thủy sản ven bờ đang ngày càng cạn kiệt ý thức của ngư dân được nâng lên một 

cách rõ rệt hạn chế số vụ vi phạm cũng như việc ngư dân sử dụng xung kích 

điện, hóa chất khai thác mang tính hủy diệt. 

II. Tình hình triển khai Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành đối với lĩnh vực bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. 

 Tham mưu  cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai về 

những nội dung mới Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành đối 

với lĩnh vực bảo vệ và phát triển bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện. 

Phối hợp với Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tập huấn Luật Thủy 



sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với lĩnh vực bảo vệ và phát 

triển bảo vệ nguồn lợi thủy sản 01 lớp với hơn 150 học viên tham gia. Trên cơ 

sở đó, các cơ quan ngành, địa phương đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện tốt 

công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn. 

Bên cạnh đó thực hiện việc chống khai thác IUU và các văn bản chỉ đạo 

của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở NN&PTNT; Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành 

các văn bản, kế hoạch, công văn chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, UBND các xã 

triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Uỷ 

ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không 

theo quy định trên địa bàn huyện Quảng Xương  

* Quản lý loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm. 

 Phối hợp với các đơn vị cơ quan ngành kiểm tra các cơ sở, hộ sản xuất 

giống, nuôi trồng, khai thác thủy sản; kiểm soát và xử phạt nghiêm các trường 

hợp vi phạm trong hoạt động thủy sản, đặc biệt đối với các hành vi, vi phạm về 

quản lý và bảo vệ loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm theo quy định tại Nghị định 

số 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong hoạt động thủy sản và Nghị định số 41/2017/NĐ-CP 

ngày 05/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức 

ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. 

 * Quản lý nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản; khu vực cấm 

khai thác thủy sản có thời hạn. 

Phối hợp với Chi cục Khai thác BVNLTS, Trạm kiểm soát Lạch Bạng, 

UBND các xã vùng biển và các tổ đồng quản lý nghề cá tại các xã vùng biển 

thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, nắm bắt hoạt động của phương tiện tàu cá 

tham gia khai thác trên biển 

 Tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến tổ chức, cá nhân, chủ tàu/thuyền 

trưởng trên địa bàn Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. 

 III. Thuận lợi, khó khăn, giải pháp thực hiện hiệu quả công tác bảo 

vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản: 

1. Thuận lợi: 

Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, ngành địa phương, thông qua các 

lớp tập huấn Luật thủy sản 2017, các văn bản hướng dẫn thi hành đối với lĩnh 

vực bảo vệ và phát triển bảo vệ nguồn lợi thủy sản ý thức của ngư dân được 

nâng lên một cách rõ rệt trong việc chấp hành pháp luật thủy sản, hạn chế được 

tình trạng xử dụng xung kích kiện, hóa chất khai thác hủy diệt nguồn lợi thủy 

sản, khai thác bằng rùng vây kéo bằng máy xích 

 2. Khó khăn. 



  - Cán bộ phụ trách lĩnh vực thủy sản hạn chế (cấp huyện chỉ có 01 người) 

nhưng khối lượng công việc nhiều, phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực nên không 

có nhiều thời gian cho công tác chuyên môn 

 - Công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động khai thác thuỷ sản của ngư 

dân tại các vùng cửa sông, cửa lạch ở các trường hợp sử dụng các nghề cấm 

khai thác còn hạn chế do thiếu lực lượng, phương tiện, chuyên môn, nghiệp vụ... 

  - Vì đặc thù là biển bãi ngang nên phần lớn số phương tiện tham gia khai 

thác trên biển là phương tiện bè lắp máy có công suất nhỏ dưới 20 CV và kích 

thước chiều dài nhỏ hơn 6 m nên các phương tiện  này chủ yếu khai thác gần bờ. 

-  Nguồn kinh phí tập huấn nâng cao nhận thức cho người dân về ý thức 

bảo vệ môi trường nguồn lợi thủy sản còn hạn chế. 

   - Công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra khơi mới chỉ thực hiện tốt đối với 

những tàu cá có công suất lớn phải ra vào cửa lạch. 

  3. Kiến nghị, đề xuất. 

Hỗ trợ nguồn kinh phí phổ biến kiến thức pháp luật bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản đặc biệt nguồn lợi ven bờ, chuyển giao công nghệ khai thác tiên tiến, hệ 

thống thông tin liên lạc trang thiết  bị phục vụ khai thác xa bờ. 

 Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích sự tham gia của cộng đồng 

trong hoạt động bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hỗ trợ trong việc chuyển đổi sinh kế 

cho cộng đồng ngư dân, đặc biệt là ngư dân chủ yếu sống dựa vào khai thác 

nguồn lợi vùng ven bờ. 

 - Tăng cường lực lượng phương tiện kiểm tra của liên ngành cấp tỉnh tại 

các điểm nóng vi phạm luật khai thác thủy sản ... 

 - Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ và 

ngư dân làm nghề khai thác ven biển, cửa sông, cửa lạch về các qui định pháp 

luật trong khai thác thủy sản, nhất là trong tháng hành động BVNLTS./. 

   

Nơi nhận:   

- Như trên;                                                                                  

- Lưu VT,NN.      

                                                                           

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Dự 
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