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“Quy chế phối hợp hoạt ñộng giữa các cơ quan chức năng trong bảo vệ chủ
quyền trên biển, ñảo; quản lý hoạt ñộng nghề cá, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản và
công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên ñịa bàn tỉnh
Bình ðịnh”
2. Khoản 1, ðiều 1, sửa ñổi, bổ sung:
“1. Quy chế này quy ñịnh về nguyên tắc, nội dung và các quan hệ phối hợp giữa
Sở Nông nghiệp và PTNT, Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh trong
bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên biển, ñảo; quản
lý hoạt ñộng nghề cá, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phòng chống giảm nhẹ thiên tai,
tìm kiếm cứu nạn trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh.”
3. ðiều 2, sửa ñổi, bổ sung:
“Nhằm bảo ñảm sự chỉ ñạo thống nhất, tăng cường trách nhiệm, năng lực tổ
chức thực hiện nhiệm vụ phối hợp giữa các cơ quan, ñơn vị phối hợp trong thực hiện
bảo vệ chủ quyền biển, ñảo và trong công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá
và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên ñịa bàn, góp phần giữ gìn
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển, ñảo và nâng cao
hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong hoạt ñộng nghề cá, bảo vệ nguồn lợi thủy
sản trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh.”
4. Bổ sung ñiểm 11, 12 vào ðiều 4:
“ - Tình hình thiên tai, tai nạn, sự cố tràn dầu và công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu
hộ trên biển.
- Cung cấp số liệu thống kê về tàu cá, phương tiện hoạt ñộng trên biển; các ñiều
ước quốc tế liên quan ñến lĩnh vực hoạt ñộng của các Bên mà nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.”
5. ðiều 5, sửa ñổi, bổ sung:
“Các cơ quan, ñơn vị phối hợp với chính quyền ñịa phương ven biển ñẩy mạnh
công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản pháp luật về
khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản của Việt Nam và Quốc tế, chống khai thác bất
hợp pháp, không báo cáo, không theo quy ñịnh (IUU). Xây dựng và phát ñộng phong
trào quần chúng nhân dân tham gia ñấu tranh bảo vệ chủ quyền biến, ñảo; phòng,
chống các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; giữ gìn
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho cộng ñồng dân cư vùng ven biển và hải
ñảo trên ñịa bàn tỉnh.”
6. ðiểm 1, Khoản 2, ðiều 6, sửa ñổi, bổ sung:

