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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 

THUỶ SẢN VIỆT NAM     

 

Số: 06/2020/VASEP-VPĐD 

V/v góp ý Quy chế hoạt động của Tổ công 

tác liên ngành về IUU 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2020 
 

 

Kính gửi: Tổng cục Thủy sản 

  

Phúc đáp công văn số 601/TCTS-KN ngày 30/3/2020 của Tổng cục Thủy sản về 

việc góp ý Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành về IUU, Hiệp hội Chế biến và 

Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) có ý kiến như sau: 

1. Nhận xét chung: Hiệp hội đánh giá cao bản dự thảo Quy chế hoạt động của Tổ 

công tác liên ngành về IUU. Quy chế hoạt động đã đề cập đầy đủ và đúng đối tượng, chế 

độ làm việc của Tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cuả từng thành viên Tổ công tác... 

để Tổ công tác hoạt động hiệu quả và giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác 

hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Hiệp hội VASEP đồng 

ý với các nội dung trong Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành IUU.  

 Hiệp hội VASEP sẽ tham gia đầy đủ và báo cáo kịp thời các hoạt động của Tổ 

công tác theo nhiệm vụ đã được phân công.  

 Hiệp hội VASEP mong luôn được cập nhật đầy đủ thông tin của Tổ công tác và 

Ban chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU để là cầu nối cập nhật thông tin với các 

doanh nghiệp hải sản. 

2. Góp ý chi tiết: 

2.1. Tại Điều 6. Trách nhiệm của Tổ trưởng 

1. Chỉ đạo, tổ chức hoạt động và quyết định các vấn đề của Ban Chỉ đạo theo 

chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo được quy định tại Quyết định số 

3161/QĐ-BNN-TCTS ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

Đề nghị sửa: Chỉ đạo, tổ chức hoạt động và quyết định các vấn đề của Tổ công tác 

liên ngành về IUU theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ công tác liên ngành về 

IUU được quy định tại Quyết định số 3161/QĐ-BNN-TCTS ngày 14 tháng 8 năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Lý do: Quyết định số 3161/QĐ-BNN-TCTS về việc thành lập Tổ công tác liên 

ngành giúp việc Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU. 

2.2. Tại Điều 7. Trách nhiệm của Tổ phó thường trực 

1. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo trực tiếp điều phối các hoạt động chung của Tổ công 

tác theo chức năng, nhiệm vụ của Tổ công tác. 

Đề nghị sửa: Giúp Tổ trưởng trực tiếp điều phối các hoạt động chung của Tổ công 

tác theo chức năng, nhiệm vụ của Tổ công tác. 

Lý do: Tổ phó thường trực sẽ giúp việc trực tiếp cho Tổ trưởng Tổ công tác, 

không phải trực tiếp giúp Trưởng Ban Chỉ đạo. 
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2.3. Tại Điều 8. Trách nhiệm của Tổ phó 

1. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Thường trực xử lý các công việc 

của Tổ công tác. 

2. Điều hành hoạt động của Tổ công tác, chủ trì các cuộc họp, làm việc, quyết 

định các công việc của Tổ công tác khi Trưởng Ban Chỉ đạo vắng mặt hoặc ủy quyền. 

Đề nghị sửa:  

1. Giúp Tổ trưởng, Tổ phó thường trực xử lý các công việc của Tổ công tác. 

2. Điều hành hoạt động của Tổ công tác, chủ trì các cuộc họp, làm việc, quyết định 

các công việc của Tổ công tác khi Tổ trưởng vắng mặt hoặc ủy quyền. 

Lý do: Tổ phó sẽ giúp việc trực tiếp cho Tổ trưởng và Tổ phó thường trực Tổ 

công tác.  

2.4. Trong dự thảo Quy chế còn có một số lỗi chính tả. Đề nghị Ban soạn thảo rà 

soát các lỗi chính tả để hoàn thiện Quy chế. 

Hiệp hội xin báo cáo để Tổng cục Thủy sản tổng hợp và hoàn thiện Quy chế hoạt 

động của Tổ công tác liên ngành về IUU để trình Tổ trưởng Tổ công tác ban hành. 

  Trân trọng cảm ơn và kính chào./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục Kiểm ngư; 

- Tổng Thư ký HH (để b/c); 

- Ban Điều hành IUU VASEP; 

- VPHH; 

- Lưu VPĐD HH tại Hà Nội. 

TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ 

XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM 

KT. TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI 

PHÓ TỔNG THƯ KÝ 

 

 
 

Nguyễn Hoài Nam 

 

 

 


