
Kết quả triển khai khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu đối

với ngành khai thác hải sản Việt Nam, nhiệm vụ

và giải pháp thực hiện

TỔNG CỤC THỦY SẢN

HỘI THẢO CÔNG BỐ TÁC ĐỘNG KINH TẾ TỪ PHÂN TÍCH THƯƠNG MẠI CỦA VIỆC 

KHÔNG TUÂN THỦ QUY ĐỊNH CHỐNG KHAI THÁC IUU

Hà Nội, ngày 10/8/2021
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Khai thác IUU:

- 10 tỷ Euro trên toàn cầu (hàng năm);
- 19% giá trị toàn cầu khai thác hải sản 

(số liệu được báo cáo);
- Đe doạ nghiêm trọng tới khai thác một 

cách bền vững;
- Gây nguy hại tới môi trường biển;
- Tác động tới điều kiện kinh tế xã hội.
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Theo Quy định 1005/2008, khi một quốc

gia không tuân thủ nghiêm túc các quy
định của Quốc tế về khai thác IUU:

1) EC sẽ đưa ra cảnh báo thẻ vàng;

2) Đối thoại chính thức tối thiểu 6
tháng và đưa ra các KN để cải thiện
nghề cá;

3) Nếu quốc gia đó cải thiện tình hình,
thẻ vàng có thể được dỡ bỏ;

4) Nếu quốc gia đó không cải thiện
được các vấn đề về khai thác IUU
 quốc gia không hợp tác; khi đó

sẽ cảnh báo thẻ đỏ.

5) Khi đã bị đưa vào danh sách

quốc gia bị cảnh báo thẻ đỏ TẤT
CẢ CÁC SẢN PHẨM KHAI THÁC
CỦA QUỐC GIA ĐÓ SẼ KHÔNG
ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU VÀO EC.



LÝ DO EC CẢNH BÁO THẺ VÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THỦY SẢN 

KHAI THÁC CỦA VIỆT NAM

 Ngày 23/10/2017 Ủy ban Châu Âu (EC) đã cảnh báo “Thẻ vàng”

đối với các sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam xuất khẩu

vào thị trường Châu Âu (EU) với lý do chưa tuân thủ đầy đủ các

quy định về chống khai thác IUU và đưa ra 09 khuyến nghị.

 Khi VN bị cảnh báo “Thẻ vàng”, 100% lô hàng thủy sản có nguồn

gốc từ khai thác của Việt Nam bị kiểm tra khi xuất khẩu sang thị

trường Châu âu (EU).



KHUYẾN NGHỊ VÀ NHẬN ĐỊNH CỦA EC

 Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu đánh giá cao và

ghi nhận sự cam kết, quyết tâm chính trị và nỗ lực của

Việt Nam trong việc chống khai thác bất hợp pháp

IUU, triển khai các khuyến nghị của EC; khẳng định

Việt Nam đã có nhiều tiến bộ và đang đi đúng hướng.

 Việt Nam bước đầu đã tiến hành triển khai thực hiện

các quy định về chống khai thác IUU trên thực tế. Tuy

nhiên, tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển

nước ngoài vẫn diễn ra, việc áp dụng quy định xử phạt

hành chính đối với các trường hợp vi phạm vùng biển

nước ngoài còn hạn chế. Việc áp dụng hình thức xử lý

đối với tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài chưa

thống nhất giữa các địa phương.

EC đã tổ chức 02 đợt kiểm tra

thực tế tại Việt Nam vào tháng

5/2018 và tháng 11/2019, tiếp tục

đưa ra 4 nhóm khuyến nghị :

(1) Khung pháp lý;

(2) Theo dõi, kiểm tra, kiểm

soát hoạt động tàu cá, quản lý

đội tàu;

(3) Chứng nhận sản lượng và

truy xuất nguồn gốc thuỷ sản

từ khai thác;

(4) Thực thi pháp luật



NỖ LỰC VÀ KẾT QUẢ CỦA VIỆT NAM VỀ CHỐNG KHAI THÁC IUU

Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU đã

quyết liệt vào cuộc, chỉ đạo; các Bộ, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân 28 tỉnh,

thành phố trực thuộc Trung ương ven biển; các Hội, Hiệp hội đã nỗ lực, quyết

tâm triển khai các giải pháp chống khai thác IUU, thực hiện đầy đủ các

khuyến nghị của EC, một số kết quả cụ thể:

1) Khung pháp lý:

- Hệ thống pháp luật về thủy sản đã được hoàn thiện và cơ bản đáp ứng được

yêu cầu hội nhập quốc tế, đảm bảo quản lý, phát triển nghề cá bền vững, có

trách nhiệm. Việc triển khai bước đầu đã có nhiều cố gắng, tiến bộ.

- Việt Nam đã gia nhập Hiệp Định đàn cá di cư của Liên hợp quốc và Hiệp

định biện pháp quốc gia có cảng của FAO.



NỖ LỰC VÀ KẾT QUẢ CỦA VIỆT NAM VỀ CHỐNG KHAI THÁC IUU

2) Theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá, quản lý đội tàu:

(i) Việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) trên tàu cá có chiều dài từ 15
m trở lên có tiến bộ, đạt gần 90%.

(ii) Hệ thống giám sát tàu cá, cơ sở dữ liệu giám sát tàu cá đã được kết nối, chia
sẻ, được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, đồng thời phân
quyền truy cập cho các cơ quan, đơn vị chức năng để theo dõi, quản lý tàu cá
hoạt động trên biển;

(iii) Số lượng tàu cá đã thực hiện đánh dấu theo quy định đạt trên 90%;

(iv) Công tác quản lý đội tàu khai thác hải sản theo quy hoạch, hạn ngạch tàu cá
khai thác được xác định, đã có kết quả tích cực bước đầu theo hướng duy trì,
không tăng số lượng tàu cá hiện có.



NỖ LỰC VÀ KẾT QUẢ CỦA VIỆT NAM VỀ CHỐNG KHAI THÁC IUU

3) Chứng nhận sản lượng và truy xuất nguồn gốc thuỷ sản từ khai thác

(i) Kiểm soát thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác từ tàu
nước ngoài cập cảng Việt Nam được tăng cường;.

(ii) Tổ chức thực hiện việc chứng nhận, xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai
thác hải sản đảm bảo thống nhất với hồ sơ kiểm soát tàu ra vào cảng, công
tác xác nhận tại cảng cá, chứng nhận tại Chi cục Thủy sản;

(iii) Cải thiện quy trình hiện hành nhằm đảm bảo kiểm soát quy trình truy xuất
nguồn gốc tại nhà máy chế biến và giám sát nguyên liệu được chứng nhận
được sử dụng trong các nhà máy;

(iv) Cơ chế phối hợp trong tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ được
tăng cường, siết chặt quản lý, thường xuyên kiểm tra các cơ sở, doanh
nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản, hiện nay các lô hàng bị cảnh báo từ
phía EC đã giảm.



NỖ LỰC VÀ KẾT QUẢ CỦA VIỆT NAM VỀ CHỐNG KHAI THÁC IUU

(4) Thực thi pháp luật

(i) Đã ngăn chặn, chấm dứt được tình trạng tàu cá Việt Nam vi

phạm khai thác hải sản ở các nước, quốc đảo Thái Bình Dương;

(ii) Tình hình tàu cá vi phạm vùng biển các nước trong khu vực có

xu hướng giảm.

(iii) Xử phạt các hành vi khai thác IUU đã có kết quả bước đầu,

Một số tỉnh bước đầu đã xử phạt các tàu vi phạm vùng biển nước

ngoài, ngắt kết nối VMS như: Cà Mau, Kiên Giang, Bến Tre, Tiền

Giang, Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Thuận



TỒN TẠI, HẠN CHẾ

Khung

Pháp

lý

và

tổ

chức

thực

hiện

(i) Công tác phối hợp thực hiện chế độ thông tin báo

cáo của các địa phương, Bộ, Ban Ngành đối với cơ

quan thường trực của Ban chỉ đạo còn chậm.

(ii) Một số địa phương, người dân, doanh nghiệp

chưa thực hiện nghiêm các quy định về chống khai

thác IUU.



TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG TRIỂN KHAI CÁC KHUYẾN NGHỊ

Về theo
dõi, kiểm
tra, kiểm
soát hoạt
động tàu

cá, quản lý
đội tàu

(i) Việc lắp đặt thiết bị VMS trên tàu cá có chiều dài từ 15 m

trở lên chưa đảm bảo theo tiến độ quy định tại Nghị định số

26/2019/NĐ-CP của Chính phủ;

(ii) Việc cấp giấy phép khai thác cho tàu cá còn thấp, đến

nay số lượng tàu cá đã cấp giấy phép khai thác thủy sản

theo quy định;

(iii) Tình trạng tàu cá mất kết nối thiết bị VMS với trạm bờ

vẫn diễn ra, tuy nhiên kết quả xử lý tại các địa phương còn

rất hạn chế.



TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG TRIỂN KHAI CÁC KHUYẾN NGHỊ

Chứng nhận

sản lượng và

truy xuất

nguồn gốc

thuỷ sản từ

khai thác

(i) Về công tác truy xuất nguồn gốc thủy
sản từ khai thác giữa các tỉnh chưa đồng
đều.

(ii) Về kiểm soát hàng thủy sản nhập
khẩu còn hạn chế trong khâu kiểm tra
thực tế trên tàu.



TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG TRIỂN KHAI CÁC KHUYẾN NGHỊ

Thực

thi

pháp

luật

 (i) Tình hình tàu cá vi phạm vùng biển các nước trong khu vực

vẫn xảy ra;

 (ii) Việc điều tra, xử lý các hành vi môi giới, móc nối đưa tàu

cá đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài còn hạn chế.

 (iii) Xử phạt hành chính chưa đồng bộ giữa các địa phương;

 (iv) Việc xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm vùng

biển nước ngoài còn rất thấp so với các vụ việc trê thực tế

 (v) Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân còn

hạn chế.



NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 

1. Tăng cường tổ chức thực thi pháp luật về chống khai thác IUU.

(i) Triển khai quyết liệt, đồng bộ các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban

Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về IUU.

(ii)Thực hiện các biện pháp mạnh, đồng bộ, quyết liệt để giảm số tàu cá vi

phạm và chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển NN:

(iii) Hoàn thành việc lắp đặt thiết bị VMS trên tàu cá; kiểm soát chặt chẽ tàu

cá ra vào cảng; giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng; thực hiện

công tác xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản, đúng quy định của

pháp luật;

(iv) Thực hiện xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm khai thác IUU để răn

đe, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật



NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; nâng cao nhận

thức về chống khai thác IUU

Tăng cường thời lượng, chất lượng, đa dạng hóa hình thức thông

tin, tuyên truyền cho ngư dân về khai thác hải sản trái phép IUU.

3. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật

Thực hiện rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định về chống

khai thác IUU để phù hợp với thực tiễn và yêu cầu của EC



NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

4. Ưu tiên nguồn lực, đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống
cơ sở hạ tầng quản lý nghề cá:

(i) Ưu tiên bố trí kinh phí và cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các

cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU,

kiện toàn tổ chức Bộ máy, bổ sung nguồn nhân lực và các

nguồn lực vật chất khác cho các Ban Quản lý cảng cá, Chi cục

Thủy sản, Kiểm ngư, Thanh tra;

(ii) Bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn để đầu tư, nâng cấp

hệ thống hạ tầng nghề cá ven biển đảm bảo yêu cầu.



NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

Hội, Hiệp hội về thủy sản tích cực tham gia hợp tác công tư trong công

tác xây dựng cơ sở hạ tầng nghề cá; cùng với cộng đồng ngư dân, các

doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản chung tay cùng Chính phủ hỗ trợ

nguồn lực để chống khai thác IUU; kiên quyết từ chối thu mua, chế

biến, xuất khẩu các sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác IUU.

5) Thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp, thông tin, báo cáo



.

Trân trọng cám ơn !


