B Nông nghip và Phát trin nông thôn cho bit, ngày 16/5/2019, Chính ph ban hành Nghi nh s
42/2019/N-CP quy nh x pht vi phm hành chính trong lnh vc thy sn. Sau hn 2 nm áp dng thi hành
Ngh nh này ã mang li mt s kt qu áng ghi nhn trong vic ngn chn hành vi khai thác thy sn bt hp pháp,
không báo cáo và không theo quy nh ca y ban ngh cá châu Âu vi mc tiêu g "th vàng" i vi thy sn xut
khu ca Vit Nam, c th: Các chc danh có thm quyn x pht ã tng cng công tác x pht, mc x pht c nâng
lên cng phn nào nâng cao ý thc, trách nhim ca ngi dân trong vic thc thi pháp lut v thy sn.
Tuy nhiên, trong quá trình trin khai thc hin Ngh nh s 42/2019/N-CP ã xut hin mt s khó khn vng mc,
tn ti, hn ch cn c khc phc nh: Mc pht mt s hành vi quy nh ti Ngh nh này còn cao so vi thu nhp ca các
t chc, cá nhân sn xut kinh doanh vi quy mô nh, ng dân thc hin khai thác thy sn vi các phng tin ngh
cá nh, do ó cn chia nh mc pht phù hp vi các trng hp này và bo m tính kh thi khi Quyt nh x pht vi
phm hành chính c ban hành.
Mt s hành vi cn phi b sung bo m có cn c x pht nh: Hành vi cp nht các thông tin v thc n thy sn, sn
phm x lý môi trng nuôi trng thy sn vào c s d liu không úng, không y làm nh hng n quyn li ca ngi
tiêu dùng; hành vi không duy trì iu kin ca các c s sn xut, ng dng ging thy sn, c s sn xut thc n thy sn,
sn phm x lý môi trng nuôi trng thy sn khi ã c cp Giy chng nhn iu kin; hành vi nhp khu ging thy sn
không có tên trong Danh mc loài thy sn c phép kinh doanh ti Vit Nam mà cha n mc truy cu trách
nhim hình s; hành vi sn xut, mua bán, nhp khu, s dng thc n thy sn có cha kháng sinh, cht cm dùng
trong nuôi trng thy sn; hành vi sn xut, nhp khu thc n thy sn, sn phm x lý môi trng nuôi trng thy sn có
cha kháng sinh, cht cm dùng trong nuôi trng thy sn; c s kho nghim thc hin kho nghim khi không áp
ng iu kin theo quy nh; nuôi loài thy sn không có trong Danh mc loài thy sn c phép kinh doanh ti Vit
Nam; cung cp thit b giám sát hành trình không bo m yêu cu k thut theo quy nh; không thc hin sa
cha thit b giám sát hành trình trên tàu cá khi thit b b hng do li k thut; không báo cáo v vic lp thit b
giám sát hành trình trên tàu cá cho c quan Nhà nc có thm quyn theo quy nh; cung cp kp chì hoc
kp chì cho thit b giám sát hành trình tàu cá không úng quy nh; hành vi tháo thit b giám sát hành
trình trên tàu cá khi ang hot ng trên bin…
Bên cnh ó, mt s bin pháp khc phc hu qu và hình thc x pht cn rà soát sa i, b sung phù hp vi yêu cu
ca thc tin. Mt s hành vi cn c m rng cho nhiu chc danh có thm quyn c tin hành x pht bo m vic vi phm
c gim thiu.
Xut phát t nhng lý do trên, theo B Nông nghip và Phát trin nông thôn, vic ban hành Ngh nh x pht vi
phm hành chính trong lnh vc thy sn thay th Ngh nh s 42/2019/N-CP ngày 16/5/2019 ca Chính ph
là rt cn thit.
B Nông nghip và Phát trin nông thôn ã d tho Ngh nh gm 4 chng, 59 iu. Bên cnh nhng quy nh
chung, d tho ã xut nhng quy nh v hành vi vi phm hành chính, hình thc x pht và bin pháp khc phc
hu qu, c th là vi phm các quy nh v bo v ngun li thy sn, ging thy sn, thc n thy sn, nuôi trng thy sn,
khai thác thy sn, qun lý tàu cá và thuyn viên tàu cá…
B sung thm quyn x pht
V thm quyn x pht vi phm hành chính và áp dng bin pháp khc phc hu qu trong hot ng thy sn, d tho ã
xut quy nh c th thm quyn x pht ca các c quan có thm quyn và ngi có thm quyn x pht hành chính
theo quy nh ca Lut X lý vi phm hành chính. Thm quyn x pht c phân nh trên c s chc nng, nhim v qun
lý ca tng c quan và yêu cu v chuyên môn trong x lý các loi hành vi vi phm hành chính trong hot ng
thy sn. Áp dng các bin pháp ngn chn vi phm hành chính và bo m vic x pht vi phm hành chính.
Quy nh v thm quyn x pht trong d tho Ngh nh c xut trên c s Lut X lý vi phm hành chính sa i, b sung
nm 2020 trong lnh vc thy sn và Khon 1, iu 105 ca Lut Thy sn nm 2017, trong ó có nhng chc danh c
pht ti a n 1 t ng nh: Tng Cc trng Tng cc Thy sn, Cc trng Cc Cnh sát bin, Ch tch y ban nhân dân cp
tnh.

Thm quyn x pht ca các chc danh cng c cân nhc trên c s phân nh rõ phm vi x pht vi phm hành chính
theo chc nng, nhim v c giao cho các chc danh có quy nh phù hp.
So vi quy nh ti Ngh nh s 42/2019/N-CP, d tho Ngh nh ã xut b sung mt s chc danh có thay i theo
Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut X lý vi phm hành chính (Lut s 67/2020/QH14) v mc tin pht, các hành
vi c x pht.
B sung mt s chc danh c quyn x pht trong lnh vc thy sn nh: Trng phòng nghip v thuc Cc Cnh sát
giao thông, Trng phòng nghip v thuc Cc Qun lý xut nhp cnh; Trng phòng Công an cp tnh gm: Trng
phòng Cnh sát giao thông, Trng phòng Cnh sát giao thông ng b, Trng phòng Cnh sát ng thy, Trng
phòng Cnh sát môi trng, Trng phòng Cnh sát c ng, Trng phòng Cnh sát bo v, Trng phòng Cnh sát
phòng, chng ti phm v môi trng, Trng phòng Qun lý xut nhp cnh, Trng phòng An ninh kinh t, Trng
phòng An ninh i ngoi, Thy oàn trng ….
Ngoài ra, d tho ã xut b sung 1 iu quy nh v thm quyn x pht ca Kim lâm bo m các hành vi phm v bo
v ngun li thy sn ti các vn quc gia, khu bo tn c phát hin và x lý kp thi… C th, theo d tho, Trm trng
Trm Kim lâm có quyn pht tin n 10 triu ng; tch thu tang vt, phng tin vi phm hành chính có giá tr
không vt quá 2 ln mc tin pht nêu trên. Chi cc trng Chi cc Kim lâm; Chi cc trng Chi cc Kim lâm vùng,
i trng i Kim lâm c nhim thuc Cc Kim lâm có quyn pht tin n 50 triu ng; Cc trng Cc Kim lâm có quyn
pht tin n 1 t ng.
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