ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày

tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
không báo cáo và không theo quy định tỉnh Quảng Nam
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Thực hiện Thông báo số 235/TB-VPCP ngày 11/7/2019 của Văn phòng
Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc
họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo quốc gia về khai thác hải sản bất hợp pháp, không
báo cáo và không theo quy định;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 266/TTrSNN&PTNT ngày 01/9/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
không báo cáo và không theo quy định tỉnh Quảng Nam; gồm các thành viên sau:
1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
2. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo:
- Ông Ngô Tấn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Trưởng
Ban thường trực;
- Ông Nguyễn Quang Nam - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ
Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
3. Các ủy viên Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương:
- Văn phòng UBND tỉnh.
- Sở Ngoại vụ.
- Sở Tư pháp.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Sở Nội vụ.
- Sở Tài chính.
- Sở Thông tin và Truyền thông.
- Công an tỉnh.
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- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên,
Điện Bàn, Tam Kỳ, Hội An.
- Hội Nghề cá tỉnh;
- Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản.
- Kính mời đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia ủy viên Ban
Chỉ đạo.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo
1. Ban Chỉ đạo có chức năng tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh:
- Chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành thuộc
thẩm quyền của UBND tỉnh liên quan đến công tác chống khai thác hải sản bất
hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là chống khai thác IUU).
- Chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp các Sở, ngành và địa phương triển khai, thực
hiện các giải pháp chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành
và Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo:
a) Tham mưu, tổng hợp và đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh:
- Các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm, ưu tiên triển khai thực hiện
về chống khai thác IUU.
- Kiến nghị, đề xuất giải quyết các vướng mắc vượt thẩm quyền trong triển
khai thực hiện chống khai thác IUU của các Sở, ngành, địa phương.
- Tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện chống khai
thác IUU; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn, tăng
cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác chống khai thác IUU.
- Kiến nghị, đề xuất hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân liên quan
không thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành trung ương, UBND
tỉnh trong công tác chống khai thác IUU.
b) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành và
địa phương triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành
trung ương và UBND tỉnh về chống khai thác IUU.
c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Chủ tịch
UBND tỉnh.
Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo
1. Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm
vụ cụ thể đối với các thành viên Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt
động theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND
tỉnh, các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan đang công tác để
ký các văn bản của Ban Chỉ đạo theo nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền.
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2. Sở Nông nghiệp và PTNT là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, chịu
trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo; có trách nhiệm
phối hợp chặt chẽ, theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện chống
khai thác IUU của các Sở, ngành và địa phương; định kỳ hoặc đột xuất, tổng hợp,
xây dựng báo cáo kết quả thực hiện về chống khai thác IUU trình Trưởng Ban Chỉ
đạo, UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
3. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, địa phương được nêu tại khoản 3 Điều
1 có văn bản cử lãnh đạo tham gia thành viên Ban Chỉ đạo trong vòng 15 ngày kể
từ ngày Quyết định này có hiệu lực, gửi về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Nông nghiệp
và PTNT). Ủy quyền Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo (Phó Giám đốc
Sở Nông nghiệp và PTNT) thông báo danh sách các thành viên Ban Chỉ đạo.
Trong quá trình hoạt động, trường hợp có sự thay đổi lãnh đạo Sở, Ban,
ngành, địa phương tham gia thành viên Ban Chỉ đạo thì các đơn vị, địa phương
có văn bản gửi Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Sở Nông nghiệp và PTNT) để
cập nhật, thông báo điều chỉnh, bổ sung danh sách thành viên Ban Chỉ đạo.
Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo
1. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước đảm bảo và
được bố trí trong dự toán chi hoạt động thường xuyên hàng năm của Sở Nông
nghiệp và PTNT theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; các thành viên Ban
Chỉ đạo căn cứ nhiệm vụ được phân công đề xuất kinh phí thực hiện.
2. Các thành viên Ban Chỉ đạo được sử dụng kinh phí, nhân lực, phương
tiện, các trang thiết bị do đơn vị mình quản lý để thực hiện các nhiệm vụ được
giao.
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và
PTNT, Ngoại vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, Thông tin và
Truyền thông; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên
phòng tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Núi Thành, Thăng Bình,
Duy Xuyên, Điện Bàn, Tam Kỳ, Hội An; Chủ tịch Hội Nghề cá tỉnh; Chi cục
trưởng Chi cục Thủy sản; các cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên quy
định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, NC, KTN.
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