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Training to strengthen enforcement of regulations on combating IUU illegal
fishing  (April 25, 2022)

�Print article

On the morning of April 25, 2022, in U Minh district, Ca Mau province, within the framework of the project "Technical support
for the development of a fishing vessel tracking data system" by the Center for Marine Life Conservation and Development.
Sponsored by Community Development (MCD) and Global Fishing Watch, Inc (USA), the Directorate of Fisheries in
collaboration with the Fisheries Sub-Department of Ca Mau province organized a class "Training against illegal fishing,
unreported and unregulated” to strengthen the enforcement of illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing regulations,
contributing to the sustainable development of fisheries in Vietnam with effective.

Attending the training session were representatives of the
Department of Fisheries, Fisheries Information Center - Directorate
of Fisheries, Legal Department - Ministry of Agriculture and Rural
Development, Center for Marine Life Conservation and Community
Development. (MCD), Fisheries Sub-Department of Ca Mau
Province, Fish Port Management Board, Border Guard, U Minh
District Police, Specialized Fisheries Inspector of Ca Mau Province,
Co-management cooperation group to protect and exploit
exploiting the artificial reef stocking area in Tran Van Thoi district,
Ca Mau province, with fishermen representing fishing boat owners
in Ca Mau province.

Mr. Pham Ngoc Tuan - Deputy Director of Fisheries
Department, and Mr. Nguyen Viet Trieu - Deputy Director of Ca Mau Provincial Fisheries Sub-Department chaired the training
course.

Within the framework of the project "Support for the development of the fishing vessel tracking data system (VMS)" funded
by Global Fishing Watch (2020-2021); Over the past time, the MCD Center has worked closely with the Directorate of Fisheries
to deploy technical support activities to improve management capacity for fisheries officials from central to local levels on risk
reduction. IUU through analysis of fishing vessel monitoring (VMS) data and electronic fishing log recording, towards
sustainable fisheries in Vietnam. Through training courses for national and local technical officials and agencies, fishermen and
representatives of stakeholders including the private sector, NGOs and associations (Vinatuna, VASEP, Fisheries Association).

Tại buổi tập huấn, ông Phạm Ngọc Tuấn đã trao đổi, phổ biến các quy định, quy ước quốc tế trong phân chia vùng biển
mà Việt Nam đã ký kết tham gia; phạm vi, ranh giới vùng biển của Việt Nam... Bên cạnh đó, phân tích cho ngư dân những
hành vi vi phạm trong khai thác thủy sản cũng như hậu quả của việc đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy
định (IUU). Trong gần 5 năm, kể từ ngày 23/10/2017, Liên minh Châu Âu (EC) cảnh báo “thẻ vàng” đối với sản phẩm khai thác
thủy sản của Việt Nam do khai thác bất hợp pháp đã ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh, uy tín và hoạt động xuất khẩu các sản
phẩm thủy sản của Việt Nam. Do đó, các doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam đã bị kiểm
soát rất chặt chẽ khi xuất khẩu sang Liên minh EU từ đó đã trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động thu mua sản phẩm thủy sản
khai thác của ngư dân và sẽ ảnh hưởng đến đời sống, lợi ích sinh kế lâu dài của ngư dân cũng như tương lai của các thế hệ
con em sau này. Luật Thủy sản 2017 cũng đã luật hóa những hành vi vi phạm và quy định chế tài xử lý rất nghiêm minh với
mức xử phạt tăng lên rất nhiều lần so với các mức xử phạt trước kia đối với các hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp. Để
tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC, trong thời gian qua, tất cả hệ thống chính trị, từ trung ương đến địa phương và các lực
lượng chấp pháp trên biển (Biên phòng, Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Thanh tra chuyên ngành…) đã vào cuộc quyết liệt với quyết
tâm chấm dứt các hành vi vi phạm trong khai thác thủy sản; các cơ quan chức năng cũng đã thường xuyên truyên tuyền,
hướng dẫn cho ngư dân trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức…. Tuy nhiên, hoạt động khai thác thủy
sản thủy sản bất hợp pháp, đặc biệt, là hành vi vi phạm vùng biển của nước ngoài vẫn còn xảy ra, trong đó có tàu cá của tỉnh
Cà Mau.

Liên quan đến tăng cường kiểm soát thủy sản khai thác xuất khẩu, ông Tuấn nhấn mạnh, thời gian tới không những khối
Liên minh Châu Âu mà còn có các nước khác như (Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế) sẽ tăng cường kiểm soát các sản phẩm
xuất khẩu thủy sản khai thác bất hợp pháp sang thị trường của họ. Riêng phía EC khẳng định, nếu Việt Nam không chấm dứt
được các hành vi vi phạm về khai thác thủy sản bất hợp pháp, còn một tàu khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài thì phía EC
sẽ không gỡ cảnh báo “thẻ vàng” thậm chí còn nâng lên “thẻ đỏ”, khi đó tất cả các sản phẩm thủy sản khai thác xuất khẩu sẽ bị
cấm xuất khẩu sang thị trường này; điều này nếu xảy ra thì ảnh hưởng rất lớn trực tiếp đến đời sống của ngư dân của chúng
ta, ông Tuấn nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi tập huấn, ông Nguyễn Việt Triều, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau đánh giá cao sự
phối hợp hỗ trợ của Tổng cục Thủy sản, Trung tâm MCD trong việc nâng cao năng lực thực thi về kiểm soát IUU trên địa bàn
tỉnh Cà Mau, thông qua các buổi tập huấn sẽ nâng cao nhận thức của ngư dân cũng như nắm bắt được những vướng mắc
trong quá trình triển khai các quy định về chống khai thác IUU tại địa phương từ đó có những kiến nghị và giải pháp hoàn thiện
các quy định để thực thi một cách có hiệu quả.

Liên quan đến vấn đề vi phạm trong khai thác thủy sản, đặc biệt là hành vi vi phạm về khai thác thủy sản, ông Triều cho
biết có rất nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu do nhận thức của người dân chưa thực sự tuân thủ nghiêm
các quy định của pháp luật. Hơn lúc nào hết, ngư dân chúng ta cần nhận thức rõ về hậu quả của việc đánh bất hợp pháp. Việc
đánh bắt hợp pháp không những sẽ bị cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính, thậm chí là truy tố trách nhiệm hình sự
mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến thu nhập của ngư dân, sinh kế lâu dài của ngư dân chúng ta. Nếu tiếp tục vi phạm trong khai
thác thủy sản chúng ta đối mặt với việc các sản phẩm thủy sản khai thác của chính ngư dân chúng ta bị cấm xuất khẩu sang
các thị trường trên thế giới, khi đó khiến giá cả của sản phẩm khai thác của ngư dân bị giảm sút và lợi ích kinh tế chính ngư
dân của chúng ta bị giảm sút nghiêm trọng.

Để khắc phục triệt để tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, tỉnh Cà Mau tăng cường các giải pháp triển khai
hiệu quả Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Thực hiện nghiêm công tác kiểm soát tàu cá ra vào cảng,
công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản, ghi chép sổ nhật ký khai thác, báo cáo khai thác thủy sản, xử lý nghiêm các trường hợp
vi phạm khai thác IUU… Bên cạnh sự vào cuộc tích cực của ngành chức năng, ngư dân cũng cần nâng cao nhận thức, thực
hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về khai thác trên biển, không xâm phạm vùng biển nước ngoài để chung tay tháo gỡ
cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam.

Ứng dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử là xu thế chuyển đổi số

Một trong những khó khăn vướng mắc nhất hiện nay của ngư dân là việc ghi, nộp nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản do
đặc thù nghề khai thác thủy sản trên biển ảnh hưởng bởi mưa, gió, quá trình lưu giữ nhật ký khai thác bằng hình thức ghi giấy
gặp không ít khó khăn cho ngư dân. Do đó, tại Thông tư số Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT đã bổ sung quy định về Nhật ký
khai thác thủy sản bản điện tử. Theo đó, giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác bản điện tử theo đúng mẫu quy định
được sử dụng làm căn cứ để xác nhận, chứng nhận sản phẩm thủy sản khai thác. Đây được xem là xu thế về chuyển đổi số
trong lĩnh vực thủy sản hiện nay.

Trong nội dung tập huấn, Ông Nguyễn Cao Luân, chuyên gia xây dựng phần mềm về truy xuất nguồn gốc điện tử đã giới
thiệu và hướng dẫn về những tính năng cũng như lợi ích của việc ứng dụng điện tử về truy xuất nguồn gốc do Tổng cục Thủy
sản đã xây dựng và hoàn thiện, tiến tới sử dụng rộng rãi cho ngư dân trên cả nước.

Phát biểu tại buổi tập huấn, bà Thân Thị Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng,
cho biết thời gian qua, MCD đã cùng với Tổng cục Thủy sản và các địa phương, người dân triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ
trong lĩnh vực thủy sản từ lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản thông qua các mô hình đồng
quản lý, khai thác thủy sản…nhằm đưa lĩnh vực thủy sản Việt Nam phát triển một cách có bền vững, có hiệu quả mang lại
những lợi ích sinh kế ổn định cho người dân. Trong lĩnh vực khai thác thủy sản, Trung tâm MCD đã phối hợp tổ chức các hoạt
động nhằm tăng cường thực thi các quy định về đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), trong đó
MCD đã hỗ trợ Tổng cục Thủy sản xây dựng, hoàn thiện chương trình nhật ký khai thác điện tử và truy xuất nguồn gốc thủy
sản điện tử (ECDT). Việc thực hiện ECDT đảm bảo tính minh bạch thông tin về tàu khai thác thủy sản trong truy xuất nguồn
gốc, tạo niềm tin với khách hàng. Khi có yêu cầu kiểm tra lại các thông tin về nguồn gốc sản phẩm, quá trình truy xuất diễn ra
nhanh chóng thuận tiện giảm thời gian chờ đợi của doanh nghiệp, giảm chi phí, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm.

Việc theo dõi nhật ký và truy xuất được nguồn gốc sản phẩm thủy sản là yêu cầu và tuân thủ thực hiện Luật Thủy sản
2017. Ứng dụng điện tử là thêm lựa chọn tốt cho người dân nhưng để thực hiện được thì chúng ta cần sự hợp tác và phối hợp
các bên cùng hành động và tư duy, phải cùng nhau tháo gỡ khó khăn và tìm cách hiệu quả về chi phí và nguồn lực và phải có
Lộ trình để tiến tới thực hiện được một cách toàn diện.

Tại phần thảo luận, các đại biểu Tổng cục Thủy sản, Chi cục Thủy sản cũng đã tập trung hướng dẫn giải đáp những thắc
liên quan đến các quy định xử lý xử phạt về vi phạm trong khai thác thủy sản, các vấn đề liên quan đến quá trình vận hành thiết
bị giám sát hành trình và chính sách hỗ trợ lắp đặt, phí duy trì thiết bị giám sát hành trình (VMS)…

Lớp “Tập huấn chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định” đã thu hút trên 50 đại biểu
tham dự, thông qua lớp tập huấn các đại biểu đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc chấp hành nghiêm
các quy định về chống khai thác IUU và phát hiện, ngăn chặn, tố giác hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực
khai thác thủy sản để góp phần xây dựng nghề cá của tỉnh Cà Mau nói riêng và nghề cá Việt Nam phát triển bền vững, phù
hợp luật pháp, thông lệ quốc tế.

Văn Thọ

Ý kiến bạn đọc

TIN KHÁC
� Bộ Giao thông vận tải: Triển khai thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng”
của EC12/05/2022 7:36:49 CH

� Thanh Hóa: tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tàu cá; xử lý tổ chức, cá
nhân để tàu cá khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài12/05/2022 7:48:39 CH

� Xử lý tổ chức, cá nhân để tàu cá khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài12/05/2022
7:57:45 CH

� Phú Yên: Triển khai thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp chống khai thác IUU05/05/2022 8:44:52
SA

� Bình Định: sản lượng khai thác thủy sản biển trong tháng 4/2022 ước đạt 24,4 nghìn tấn, tương
đương so với cùng kỳ29/04/2022 8:49:13 SA

� Thái Bình - Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp chống khai thác
IUU29/04/2022 9:13:16 SA
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