UY BAN NHAN DAN
TINH QUANG TRj

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Hnh phüc

S& .23/UBND-NN
V/v trin khai thrc hin Chi th v
co chê phôi hcip lien ngành trong
cong tác chông khai thác IUU

Quáng Trj, ngày 04 tháng q- nàm 2021

KInh giri:
- S& Nông nghip và Phát triên nông thôn;
- Sâ Thông tin và Truyên thông;
-Côngantinh;
- B Chi huy B di Biên phông tinh;
- UBND các huyn yen biên.

Ngày 24/6/2021, Thu tthng ChInh phü ban hành Chi thj so 1 7/CT-TTg ye
co chê phôi hqp lien ngành gita các ban, b, ngành và Uy ban nhãn dan 28 tinh,
thành ph trrc thuOc trung uong yen bin trong trao di, xfr 1 thông tin nhm
ngãn chn, tin tth chm dth tInh hInh tàu Ca Vit Nam vi phm các quy djnh v
chng khai thác hãi san bt hçip pháp, không báo cáo và không theo quy dnh
(IUTJ) & vüng bin nithc ngoài (sao gzi kern theo); UBND tinh giao các dcm vj,
dja phi.rong lien quan thrc hin các ni dung sau:
1. S& Nông nghip vã Phát trin nông thôn lam co quan du mi chju
trách nhim trao di, xü 1 thông tin theo ni dung Chi thj nêu trên và gui v Bô
Nông nghip và Phát trin nông thôn (co quan thuing trrc Ban Chi do qu& gia
v IIJU) d tng hçip; dng thai gui B Quc phông d theo dôi, phi hqp xr 1.
2. Các don vi, dja phuong lien quan nghiên cru ni dung Chi thj néu trên
d chü dng trin khai thrc hin vic tip nhn, xü l các thông tin nhn duçic
theo dung chüc nàng, thm quyn và dung chi do cüa Thu tisàng ChInh phü ti
Chi thj nêu trên; dam báo thông tin dixçic trao di lien tic, an toàn, bão mit;
thông báo kt qua xir 1 thông tin cho ben cung cp thông tin và B Nông nghip
và Phát trin nông thôn; chju trách nhim truâc Chü tjch UBND tinh v vic x1r
1 dy dü, kjp th&i các thông tin nhn ducic.
3. Giao Sâ Nông nghip vá Phát trin nông thôn chü trI, phi hçip vâi các
don vj, dja phi.rong lien quan tng hqp kt qua thirc hin trao dM, xü 1 thông tin
cüa cac ben lien quan trong Báo cáo tInh hInh thirc hin nhim viii chng khai
thac IUlJ tren da ban tinh de gin Bc Nong nghiçp va Phat trien nong thon tong
hqp, báo cáo Thu tii&ng ChInh phü, Truàng Ban Chi do Qu6c gia v iUU.
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UBND tinh yêu cu các dcm vj, dja phucmg lien quan nghiêm tue phi
hcip to chüc triên khai thxc hin, dam báo cung cap thông tin day dü, chInh xác
và kjp thai phvc vi cOng tác chng khai thác IUU, gop phân tháo g "The yang"
cüa EC,
Nnhn.
- Nhu trên;
- B NN&PTNT (b/c);
- B Quoc phóng (b/c);
- TT.TU (b/c);
- Liiu: VT, NN.
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