ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 859 /QĐ-UBND

Nam Định, ngày 20 tháng 4 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai Nghị định số 67/2014/NĐ-CP
về một số chính sách phát triển thủy sản và chỉ đạo chống khai thác
hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Thủy sản năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về
một số chính sách phát triển thủy sản;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 906/TTr-SNN
ngày 16/4/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về
một số chính sách phát triển thủy sản và chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp
pháp, không báo cáo, không theo quy định (gọi tắt là Ban chỉ đạo 67-IUU), gồm
các ông (bà) có tên sau:
1. Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh - Trưởng ban
chỉ đạo;
2. Ông Nguyễn Doãn Lâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT - Phó
trưởng ban thường trực;
3. Ông Vũ Văn Hưng, Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh - Phó
trưởng ban;
4. Bà Hoàng Thị Tố Nga, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT - Phó
trưởng ban;
5. Ông Ngô Lam Sơn, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh
Nam Định - Phó trưởng ban;
6. Ông Phạm Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên;
7. Ông Nguyễn Văn Long - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên;
8. Ông Bùi Quyết Toán - Phó Giám đốc Công an tỉnh - Ủy viên;
9. Ông Cao Thành Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện Giao Thủy - Ủy viên;
10. Ông Vũ Văn Kỳ - Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu - Ủy viên;
11. Ông Trần Trung Hiếu - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng - Ủy viên;
12. Ông Hoàng Mạnh Hà - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản - Ủy viên.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 67-IUU
1. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số
67/2014/NĐ-CP và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không
theo quy định trên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng
ngành, lĩnh vực do các Sở, ngành, địa phương quản lý.
2. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả triển
khai thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP và chống khai thác hải sản bất hợp
pháp, không báo cáo, không theo quy định; đề xuất kịp thời các giải pháp thực
hiện theo quy định.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.
Điều 3. Chế độ làm việc của Ban chỉ đạo 67-IUU
1. Thành viên Ban chỉ đạo 67-IUU hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm;
Trưởng ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên và thành
lập Tổ giúp việc khi cần thiết.
2. Trưởng ban sử dụng con dấu của UBND tỉnh; các Phó trưởng ban và các
Ủy viên sử dụng con dấu của cơ quan đang công tác.
3. Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 67-IUU, có
trách nhiệm tham mưu, tổng hợp các nội dung, công việc có liên quan, báo cáo
UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT theo quy định.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết
định số 1034/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh;
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành; Chủ tịch UBND
các huyện: Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.

Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Chi cục Thủy sản;
- Website tỉnh, Website VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP3.
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