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THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại  

Hội nghị trực tuyến giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, chế biến,  

tiêu thụ thủy sản năm 2021 

 

 

Ngày 10/6/2021, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ 

chức Hội nghị trực tuyến “Giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, chế biến, 

tiêu thụ thủy sản năm 2021”, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Phùng Đức Tiến chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị trực tuyến có đại diện 

lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; và 28 điểm cầu có đại diện Lãnh đạo Ủy 

ban nhân dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy sản, Tổ 

chức quản lý cảng cá 28 tỉnh, thành phố ven biển; đại diện Hiệp hội, hội, doanh 

nghiệp liên quan, các cơ quan thông tấn báo chí. 

Hội nghị đã nghe báo cáo của Tổng cục Thủy sản, Viện Nghiên cứu Hải 

sản, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản và các ý kiến phát biểu 

tham luận, thảo luận của các đại biểu tham dự Hội nghị, Hiệp hội Chế biến và 

xuất khẩu thủy sản (VASEP), Thứ trưởng Phùng Đức Tiến kết luận như sau: 

Bộ đánh giá rất cao và ghi nhận những kết quả tích cực, sự phối hợp chặt 

chẽ giữa các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với địa 

phương nhằm vượt qua khó khăn, thách thức của ngành thủy sản nói chung và 

lĩnh vực khai thác thủy sản nói riêng trong năm 2020 vừa qua. Tổng sản lượng 

khai thác thủy sản năm 2020 đạt 3,85 triệu tấn (tăng 2,06% so với năm 2019), 

trong đó khai thác biển đạt 3,65 triệu tấn (tăng 2,1% so với cùng kỳ), khai thác nội 

địa 203 nghìn tấn (tăng 0,7% cùng kỳ). Tính riêng 3 tháng đầu năm 2021, sản 

lượng đạt 857,4 nghìn tấn, tăng 1,1 % so với cùng kỳ; trong đó, khai thác biển 

đạt 817,5 nghìn tấn, tăng 1,1%, khai thác nội địa 39,9 nghìn tấn giảm 0,5% so 

với cùng kỳ năm 2020. Giá trị sản xuất thủy sản (giá so sánh năm 2010) tăng 

3,05% so với năm 2019. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2020 cả nước đạt 

3,435 tỷ USD, tăng 3,12% so với cùng kỳ năm 2019. Tính riêng giá trị xuất 

khẩu thủy sản 3 tháng đầu năm 2021 đạt 1,68 tỷ USD, bằng 103,3% so với cùng 

kỳ năm 2020. Nhiều chính sách, quy định đã đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển 

biến tích cực trong định hướng phát triển nghề cá bền vững. 

Bên cạnh đó, ngành cũng bộc lộ nhiều khó khăn, tồn tại và thách thức 

trong thời gian tới như: Dịch Covid - 19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, “Thẻ 

vàng” của Ủy ban Châu Âu chưa được gỡ bỏ; Nguồn lợi thủy sản suy giảm, 

cường lực khai thác vẫn ở mức cao; Công tác ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 

thuật trong khai thác thủy sản chưa được nhiều, tổn thất sau thu hoạch vẫn ở 

mức cao; Tình trạng thiếu lao động khai thác; Hạ tầng cảng cá còn thiếu hoặc 
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xuống cấp chưa đáp ứng được thực hiện nhiệm vụ; Một số quy định phải được 

tiếp tục rà soát để kịp thời tháo gỡ những khó khăn khi triển khai áp dụng,... 

Để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2021, đặc biệt là năm bước đầu xây dựng 

và hình thành các nhiệm vụ quan trọng thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản 

Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 339/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị các đơn vị liên quan cần triển khai thực hiện 

tốt một số nội dung, cụ thể sau:  

1. Đề nghị Lãnh đạo UBND các tỉnh quan tâm nhiều hơn nữa đến ngành 

thủy sản nói chung và lĩnh vực khai thác thủy sản nói riêng; Các đơn vị thuộc 

Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh bám sát các nội dung, mục 

tiêu của Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế 

biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định số 

339/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thủy 

sản Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để kịp thời tham mưu, xây 

dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện; Tiếp tục quyết liệt thực hiện các 

giải pháp tháo gỡ ”thẻ vàng” của EC về chống khai thác IUU.  

2. Tổng cục Thủy sản 

a) Hoàn thiện báo cáo Hội nghị theo các góp ý của đại biểu thảo luận hội 

nghị và gửi lại các tỉnh, thành phố ven biển để biết và thực hiện. 

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và các địa phương theo 

dõi diễn biến thời tiết, tình hình an ninh trật tự trên biển để kịp thời chỉ đạo và 

đề xuất các giải pháp phù hợp hỗ trợ ngư dân yên tâm sản xuất trên biển.  

c) Tiếp tục tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện các quy định mới Luật 

Thủy sản và các văn bản hướng dẫn Luật. Rà soát, hoàn thiện các chính sách, 

quy định tại các văn bản quy phạm pháp pháp luật liên quan; Hướng dẫn triển 

khai, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc và tham mưu, đề xuất thực 

hiện các quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản 

d) Bám sát các mục tiêu, nội dung “Chiến lược phát triển thủy sản Việt 

Nam đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, chủ động xây dựng các chương trình, 

dự án, đề án, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện. 

đ) Tăng cường các giải pháp triển khai có hiệu quả các biện pháp để tháo 

gỡ “Thẻ vàng” đối với sản phẩm hải sản Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU. 

e) Tổ chức lại hoạt động khai thác hải sản vùng lộng, vùng ven bờ và khai 

thác thủy sản nội địa hợp lý, gắn phát triển sinh kế của cộng đồng ngư dân với 

phát triển nuôi trồng thủy sản, du lịch sinh thái, nghề cá giải trí. Giảm thiểu, tiến 

tới chấm dứt các nghề khai thác có tính hủy diệt nguồn lợi thủy sản, chuyển đổi 

các nghề xâm hại lớn đến nguồn lợi, sử dụng nhiều nhiên liệu sang các nghề 

thân thiện với môi trường và nguồn lợi thủy sản; Thu hút các doanh nghiệp đầu 

tư phát triển khai thác thủy sản; Hình thành một số doanh nghiệp, tập đoàn lớn 

để hợp tác khai thác viễn dương; Tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân đi khai thác 
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hải sản theo tổ, đội nhằm đảm bảo an toàn; Liên kết sản xuất theo chuỗi từ khai 

thác, thu mua và cung cấp dịch vụ hậu cần ngay trên biển.  

e) Tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng tổn thất sau thu hoạch; Ưu tiên 

nguồn lực để thực hiện các đề tài, dự án ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ công 

nghệ, kỹ thuật tiên tiến vào khai thác, chế biến, bảo quản sản phẩm, đặc biệt 

nhóm nghề, đối tượng khai thác phục vụ xuất khẩu.  

3. Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản 

a) Khuyến khích doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh chế biến hải sản đa 

dạng hóa sản phẩm, đặc biệt sản phẩm đóng hộp, khô..., dự trữ nguyên liệu, 

nâng cao giá trị sản phẩm, chú trọng các thị trường nhập khẩu truyền thống, kết 

nối lại chuỗi cung ứng toàn cầu, đẩy mạnh tiêu thụ tại thị trường nội địa.  

b) Tổ chức các diễn đàn doanh nghiệp trong và ngoài nước, tăng cường 

công tác xúc tiến thương mại, xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm thủy 

sản; Tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại, hỗ trợ xây dựng và 

bảo vệ bản quyền, bảo vệ thương hiệu hàng hóa. 

c) Tăng cường công tác dự báo thị trường, thông tin dịch bệnh Covid-19 

tại các thị trường chính, truyền thống; Hướng dẫn doanh nghiệp tận dụng cơ hội 

xuất khẩu hải sản ngay khi dịch được kiểm soát và thị trường nhập khẩu mở cửa 

trở lại, tận dụng thuế quan FTA để nhập khẩu nguyên liệu thủy sản phục vụ chế 

biến xuất khẩu.  

4. Viện Nghiên cứu Hải sản 

a) Dự báo ngư trường khai thác hải sản cần phải nghiên cứu, rà soát đối 

tượng cần dự báo, hạn dự báo và đặc biệt nâng cao chất lượng dự báo ngư 

trường khai thác hải sản (cá nổi lớn, cá nổi nhỏ, mực,...) phục vụ chỉ đạo sản 

xuất, nâng cao hiệu quả khai thác cho ngư dân.  

b) Nâng cao chất lượng các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, công nghệ, 

đảm bảo bám sát thực tế và ứng dụng trong sản xuất. Đặc biệt tập trung nghiên 

cứu các trang thiết bị trong bảo quản sản phẩm trên tàu cá, trang thiết bị cơ giới 

hóa thay thế con người phục vụ khai thác 

c) Tiếp tục thực hiện điều tra, nghiên cứu, đánh giá tổng thể nguồn lợi 

thủy sản ở vùng biển Việt Nam theo quy định của Luật Thủy sản. 

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn Luật Thủy sản 2017 và các văn bản 

hướng dẫn Luật; Ban hành theo thẩm quyền các quy định của địa phương được 

Luật Thủy sản giao; Kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc về Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn để sửa đổi, bổ sung; 

b) Chỉ đạo Ban quản lý cảng cá, văn phòng thanh tra tại cảng kiểm soát 

chặt chẽ tàu cá khi bốc dỡ sản phẩm. Phối hợp với lực lượng Biên phòng không 

cho tàu ra khơi khi chưa trang bị thiết bị giám sát hành trình, chưa đánh dấu tàu 

cá theo quy định;  
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c) Tăng cường công tác quản lý tàu cá, quản lý ngư trường nguồn lợi trên 

địa bàn, rà soát xóa đăng ký đối với tàu đã bị mất tích, chìm, mục nát không còn 

khả năng khắc phục; Công khai hạn ngạch giấy phép khai thác tại địa phương; 

d) Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tập trung 

bố trí vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão, 

duy tu, nạo vét luồng của các cảng cá, khu neo đậu; Bổ sung nguồn lực cho các 

BQL cảng cá thực hiện các nhiệm vụ trong giai đoạn mới; 

đ) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các cơ chế chính sách 

tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lĩnh vực thủy sản phát triển để có sản phẩm 

thủy sản sạch, chất lượng, có thương hiệu với cơ cấu 3 nhóm sản phẩm “sản 

phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm chủ lực cấp tỉnh và sản phẩm đặc sản địa 

phương” theo mô hình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP” phục vụ tại địa phương, 

trong nước và xuất khẩu. 

6. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản (VASEP) 

a) Khuyến khích doanh nghiệp phối hợp với ngư dân tham gia chuỗi sản 

xuất để đảm bảo chất lượng sau thu hoạch, nâng cao giá trị sản phẩm thủy sản 

từ khai thác; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, sản xuất sản phẩm chất lượng cao, 

nâng cao giá trị gia tăng; đảm bảo vệ sinh môi trường tại các cơ sở, khu chế 

biến thủy sản. 

b) Thường xuyên cập nhật thông tin thuận lợi, khó khăn vướng mắc của 

doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các quy định, chính sách của nhà nước; 

kịp thời báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, giải quyết 

theo thẩm quyền .  

c) Tăng cường dự báo, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, đặc biệt 

là chuẩn bị phương án đảm bảo nguồn hàng chất lượng, ATTP theo yêu cầu khi 

thị trường nhập khẩu trở lại. 

Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các 

đơn vị liên quan biết, phối hợp và triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để b/c);  

- TT Phùng Đức Tiến (để b/c);  

- UBND 28 tỉnh thành ven biển; 

- Sở NN&PTNT, Chi cục Thuỷ sản 28 tỉnh, thành 

phố ven biển; 

- Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản; 

- Viện Nghiên cứu Hải sản; 

-  TCTS (KHTC, PCTTr, VP, BT&PTNL, KTTS); 

- Hội nghề cá VN, Hiệp hội VASEP; 

- Lưu: VT, VP. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thành 
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