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Bình Thuận, ngày 12 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO
Kế hoạch tổ chức Hội Nghị phổ biến các quy định về chống khai thác
bất hợp pháp; kiểm tra, kiểm soát nghề cá và xác nhận, chứng nhận nguyên
liệu thủy sản khai thác tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện hỏa tốc số
1275/CĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2018 tăng cường thực hiện một số nhiệm vụ cấp
bách, trọng tâm chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn Thanh tra EU về chống khai
thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU);
Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ chống khai thác hải sản IUU, triển
khai thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá theo khuyến nghị của Ủy ban
Châu Âu (EC);
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị Cấp tỉnh phổ biến
các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp; kiểm tra, kiểm soát nghề cá
và xác nhận, chứng nhận nguyên liệu thủy sản hợp pháp tại các cảng cá trên địa bàn
tỉnh Bình Thuận.
1. Mục đích, yêu cầu:
Giúp các đơn vị, địa phương, chủ tàu cá, thuyền trưởng, doanh nghiệp chế
biến, cơ sở thu mua hải sản, nắm bắt kịp thời quy định chống khai thác hải sản bất
hợp pháp (IUU), công tác kiểm tra, kiểm soát, xác nhận, chứng nhận nguyên liệu
thủy sản hợp pháp tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện tốt quy định của
pháp luật và khắc phục có hiệu quả các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC).
2. Thành phần:
* Cấp tỉnh:
- Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lãnh đạo và
phòng nghiệp vụ thuộc các đơn vị: Chi cục Thủy sản, Chi cục Quản lý Chất lượng
Nông lâm và Thủy sản, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Ban Quản lý các cảng cá Phan
Thiết, Phan Rí Cửa và La Gi;
- Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng Tỉnh; Lãnh đạo các Đồn,
Trạm kiểm soát Biên phòng vùng biển;
- Tập thể Ban Chấp hành Hội Nghề cá tỉnh; Hiệp hội Chế biến Thủy sản tỉnh;
Hiệp hội Chế biến Nước mắm Bình Thuận;

- Thành viên các Văn phòng Đại diện kiểm soát nghề cá tại Cảng cá Phan
Thiết, Cảng cá La Gi, Cảng cá Phan Rí Cửa;
- Các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu hải sản trên địa bàn tỉnh.
* Cấp huyện:
- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố vùng biển;
- Đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế các huyện,
thị xã, thành phố vùng biển.
* Cấp xã và cơ sở:
- Đại diện Lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn vùng biển;
- Các Cộng tác viên thủy sản tại cơ sở;
- Đại diện các Vạn, Hội, Chi hội nghề cá;
- Đại diện chủ tàu/thuyền trưởng tham gia khai thác hải sản vùng biển xa, tàu
dịch vụ hậu cần theo Chương trình 67/CP tại các địa phương: Tuy Phong, Phan
Thiết, La Gi, Phú Quý.
- Các doanh nghiệp, cơ sở thu mua hải sản tại các cảng cá: Phan Thiết, Phú
Hài, La Gi, Phan Rí Cửa.
* Mời cơ quan Báo Bình Thuận, Đài PT-TH tỉnh tham dự và đưa tin.
3. Thời gian và địa điểm:
Thời gian từ 08 giờ 00 ngày 21 tháng 12 năm 2018 tại Hội trường tại Khách
sạn Bình Minh (Số 221, Đường Lê Lợi, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).
4. Phân công thực hiện:
4.1. Công tác chuẩn bị nội dung hội nghị: Các cơ quan được phân công chuẩn
bị nội dung báo cáo tại Hội nghị theo Chương trình Hội nghị kèm theo.
4.2. Tổ chức mời tham dự Hội nghị:
- Đề nghị Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh mời lãnh đạo các Đồn, Trạm
Biên phòng vùng biển và thành viên tham gia Văn phòng Đại diện kiểm soát nghề
cá tại Cảng cá Phan Thiết, Cảng cá La Gi, Cảng cá Phan Rí Cửa tham dự.
- Đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế Tuy Phong, Phan
Thiết, La Gi, Phú Quý phối hợp Chi cục Thủy sản mời đại diện chủ tàu/thuyền
trưởng tham gia khai thác hải sản vùng biển xa, tàu dịch vụ hậu cần theo Chương
trình 67/CP tham dự Hội nghị.
- Ban quản lý các Cảng cá: Phan Thiết, Phan Rí Cửa, La Gi phối hợp Chi cục
Thủy sản mời các doanh nghiệp, cơ sở thu mua hải sản tại các cảng cá Phan Thiết,
Phú Hài, La Gi, Phan Rí Cửa tham dự Hội nghị.

- Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm và Thủy sản phối hợp Văn phòng Sở
Nông nghiệp và PTNT mời các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản trên
địa bàn tỉnh tham dự.
4.3. Chi cục Thủy sản phối hợp Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn
bị tài liệu, hội trường và hậu cần phục vụ Hội nghị.
Thông báo này thay cho giấy mời./.
* Đính kèm theo Chương trình Hội nghị.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Thành phần tham dự Hội nghị;
- GĐ, Phó GĐ Nguyễn Văn Chiến;
- Văn phòng Sở;
- Lưu: VT, KHTC, M.Minh (…b)
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CHƢƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ
“Phổ biến các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), hoạt
động kiểm tra, kiểm soát nghề cá và xác nhận, chứng nhận nguyên liệu thủy
sản khai thác tại các cảng cá theo khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu”
(Ngày 21 tháng 12 năm 2018)
Thời gian
Nội dung
07h30 – 8h00 Đón tiếp đại biểu
08h00 – 08h05 Giới thiệu đại biểu và chương trình Hội nghị
Phát biểu khai mạc và quán triệt các yêu cầu của Trung
08h05 – 08h30 ương, của tỉnh về chống khai thác IUU và thực hiện các
khuyến nghị của EC trong điểm hiện nay.
- Giới thiệu các nội dung Khuyến nghị của Ủy ban Châu
Âu (EC) về khai thác IUU; các hành vi khai thác bất hợp
pháp theo Luật Thủy sản năm 2017;
- Triển khai nội dung Quyết định số 27/QĐ-BNN-TCTS
ngày 05/01/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Kế
08h30 – 09h30 hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá khai thác thủy
sản trên biển và tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận (Quyết định số 194/QĐ-SNN ngày 20/03/2018,
Quyết định số 879/QĐ-SNN ngày 02/11/2018 của Sở
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) theo.
- Công bố Quyết định thành lập các Văn phòng Đại diện
Kiểm soát nghề cá tại các cảng cá (Phan Thiết, Phan Rí
Cửa, La Gi).
09h30 – 09h45
- Giới thiệu thành viên các Văn phòng Đại diện Kiểm
soát nghề cá tại các cảng cá (Phan Thiết, Phan Rí Cửa,
La Gi).
10h00 –10h15 Giải lao
- Giới thiệu Mẫu nhật ký khai thác, Phiếu xác nhận kiểm
tra, kiểm soát hoạt động nghề cá và quy trình kiểm tra,
kiểm soát của các Văn phòng Đại diện kiểm soát nghề cá
10h15 – 10h45 tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
- Giới thiệu biểu mẫu và quy trình kiểm tra, xác nhận,
chứng nhận nguyên liệu thủy sản khai thác hợp pháp tại
các cảng cá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
10h45 – 11h20 Trao đổi, thảo luận, giải đáp ý kiến tại Hội nghị
11h20 – 11h30 Phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị

Thực hiện
Ban tổ chức
Ban tổ chức
Lãnh đạo Sở Nông
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nông thôn
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Sở Nông nghiệp và
PTNT ; Bộ Chi huy
Bộ đội Biên phòng
tỉnh.
Toàn thể Hội Nghị

Chi cục Thủy sản

Đại biểu dự Hội nghị,
Sở NN & PTNT, Chi
cục Thủy sản
Lãnh đạo Sở Nông
nghiệp và PTNT

