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                    Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Chi cục Thủy sản; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; 

- UBND các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu  Phong, Hải 

Lăng, huyện đảo Cồn Cỏ; 

- Đài Thông tin Duyên hải Huế; 

- Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh. 

 

Thực hiện Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 03/5/2013 của UBND 

tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành Quy chế quản lý thông tin liên lạc đối với tàu cá 

hoạt động trên biển của tỉnh Quảng Trị, trong đó UBND tỉnh giao Sở Thông tin và 

Truyền thông hàng năm phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan tổ chức 

tổng kết, báo cáo, rút kinh nghiệm, kiến nghị, đề xuất trong công tác đảm bảo thông 

tin liên lạc tàu cá trên biển, báo cáo cho UBND tỉnh.  

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị 

các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện Quy chế theo các nội dung trách nhiệm đã 

được quy định, các khó khăn, vướng mắc và các đề xuất, kiến nghị. Báo cáo tập 

trung vào các nội dung sau: 

1. Tình hình sử dụng thiết bị thông tin liên lạc trên phương tiện nghề cá  (tổng 

số tàu thuyền hiện có đến hiện nay, việc thành lập tổ đội sản xuất, số tàu thuyền 

trang bị thông tin liên lạc theo quy định tại mục Mục 1, Mục 2 Điều 4 Thiết bị thông 

tin liên lạc trang bị trên tàu cá theo Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND). 

2. Tình hình trực canh các kênh tần số do đơn vị quản lý, việc tiếp nhận hỗ 

trợ, xử lý thông tin, ứng cứu, cứu hộ cứu nạn tàu cá trên biển. Tình hình thực hiện 

Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 

03/5/2013 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý thông tin liên lạc đối với 

tàu cá hoạt động trên biển của tỉnh Quảng Trị. 

3. Việc quản lý thiết bị thông tin liên lạc trên phương tiện nghề cá do Nhà 

nước hỗ trợ (kể cả việc mua bán, chuyển nhượng và thu hồi thiết bị). Tập huấn, 

hướng dẫn sử dụng và công tác thông tin liên lạc (thoại và nhắn tin) đối với tàu cá 

đánh bắt xa bờ; thuận lợi và khó khăn. Số tàu được hỗ trợ thiết bị thông tin liên lạc; 



Số tàu được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đánh giá hiệu quả mang lại; số 

lượng tàu cần được hỗ trợ trong thời gian đến. 

4. Việc kiểm tra, kiểm soát tàu thuyền ra vào cảng biển, cửa lạch; tình hình 

hoạt động tàu cá trên biển và các biện pháp đảm bảo an toàn cho tàu, thuyền của 

ngư dân. Kiểm tra, xử lý vi phạm đối với tàu cá vi phạm Quy chế quản lý thông tin. 

5. Tình hình quản lý tàu cá nói chung và quản lý thông tin liên lạc nói riêng 

tại các huyện. Các chương trình, dự án hỗ trợ ngư dân trong năm qua, công tác chỉ 

đạo điều hành các xã, thị trấn trong việc thực hiện các nội dung của quy chế quản lý 

thông tin liên lạc trên phương tiện nghề cá tại địa phương. Hội nghị sơ kết, tổng kết 

công tác khuyến nông, khuyến ngư… 

6. Tình hình sử dụng thiết bị thông tin liên lạc giữa các tàu cá xa bờ với nhau 

và giữa tàu cá với Đài bờ tại Chi cục Thủy sản, những thuận lợi và khó khăn. Việc 

hỗ trợ cho ngư dân đánh bắt xa bờ về mọi mặt. 

7. Dự báo thiên tai trong năm và việc cung cấp thông tin cho các cơ quan liên 

quan. Công tác dự báo thiên tai trong năm 2020. 

8. Phướng hướng, nhiệm vụ trong năm 2020, kiến nghị, đề xuất và giải pháp 

thực hiện (nêu rõ thuận lợi khó khăn trong việc thực hiện Quy chế). 

Báo cáo gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 20/12/2019. Trong 

quá trình thực hiện báo cáo có điều gì vướng mắc liên hệ về Sở Thông tin và 

Truyền thông số 51, Trần Hưng Đạo - TP Đông Hà, số điện thoại 0233.2210635, di 

động 0914.385.333 để được hướng dẫn. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, BCVT. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tường 
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