
  

 

 
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:  270 /BC-SNN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày   04  tháng 9 năm 2020 

       BÁO CÁO 

Về việc rà soát tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên   

 
 

Thực hiện Công văn số 3938/UBND-NN ngày 26/8/2020 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Quảng Trị và Công văn số 5803/BNN-TCTS ngày  25/08/2020 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về rà soát số liệu tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở 

lên; Sau khi tổ chức rà soát, đánh giá, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo như sau: 

1. Rà soát số liệu tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên 

       Số lượng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên là 366 chiếc khớp với 

số liệu tàu cá đã nhập trong Hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá Quốc gia“Vnfishbase”. 

Trong đó: tàu có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 20 mét là 335 chiếc, tàu có 

chiều dài lớn nhất từ 20 mét đến dưới 24 mét là 13 chiếc, tàu có chiều dài lớn nhất 

từ 24 mét trở lên là 18 chiếc. Đối với tàu có chiều dài lớn nhất từ 20 mét trở lên đã 

được cấp phép và gia hạn đăng kiểm theo quy định; còn đối với khối tàu có chiều 

dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 20 mét hiện tại có 175 chiếc có công suất nhỏ hơn 

90cv, khối tàu này trước đây hoạt động tại vùng lộng, nhưng từ khi Luật Thủy sản 

2017 có hiệu lực thi hành thì khối tàu này yêu cầu phải hoạt động tại vùng khơi; do 

đặc thù loại tàu này có chiều rộng nhỏ không đảm bảo an toàn để hoạt động tại 

vùng khơi, mặt khác nghề hoạt động không phù hợp nên hầu hết khối tàu này đã 

hết hạn giấy phép và không gia hạn đăng kiểm. 

2. Kết quả xác định, công bố hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản ở vùng 

lộng và vùng bờ. 

a. Xác định hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản 

Trong thời gian qua trên vùng biển tỉnh Quảng Trị chưa có chương trình 

điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản nào được thực hiện nên chưa có cơ sở để xác 

định được hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng ven bờ và vùng lộng 

thuộc phạm vi quản lý. Do đó, để đảm bảo tiến độ triển khai cấp Giấy phép khai 

thác thủy sản theo quy định tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, Sở 

Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh xác định hạn ngạch Giấy phép khai 

thác thủy sản tại vùng ven bờ và vùng lộng thuộc phạm vi quản lý theo các căn cứ 

như sau:  

- Số lượng tàu cá và cơ cấu nghề khai thác hiện tại để đảm bảo quyền lợi của 

chủ tàu cá đã đăng ký và đã được cấp giấy phép khai thác thủy sản hoạt động từ 

trước đến nay; 



  

- Theo đề án 1110/ĐA-UBND ngày  24/3/2019 của UBND về đề án tái cơ 

cấu ngành Nông nghiệp và PTNT của tỉnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và 

phát triển bền vững 2017-20120 định hướng đến 2025 có xác định: “chuyển đổi 

mạnh khai thác sản sản gần bờ ra khai thác xa bờ…..”; 

- Theo chương trình hành động 144/CTHĐ-TU ngày 24/4/2019 của Tỉnh Ủy 

Quảng Trị về thực hiện “Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng Khoá XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển 

Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” có định hướng như sau: “Tổ 

chức lại hoạt động khai thác hải sản theo hướng giảm khai thác gần bờ, đẩy mạnh 

khai thác tại các vùng biển xa bờ và viễn dương phù hợp với từng vùng biển và 

khả năng phục hồi của hệ sinh thái biển ....”; 

 - Theo qui định tại Điều 42, Nghị định 26/2019/NĐ-CP có qui định phân 

vùng khai thác thủy sản ở vùng ven bờ, vùng lộng và vùng khơi. Do đặc thù vùng 

biển Quảng Trị có Đảo Cồn cỏ nên vùng bờ và vùng lộng đi qua vùng biển Quảng 

Trị có khoảng cách xa bờ so với vùng biển các tỉnh. Đồng thời, vùng lộng ở Quảng 

Trị có diện tích rộng lớn, nguồn lợi phong phú, trữ lượng nguồn lợi nhiều, là nơi 

hàng năm nhiều tàu cá của các tỉnh tập trung về khai thác thủy sản nên theo định 

hướng và thực tế sản xuất tại địa phương sẽ có nhiều tàu dịch chuyển từ khai thác 

ven bờ ra khai thác ở vùng lộng… 

Với những căn cứ trên, Sở Nông nghiệp và PTNT xác định hạn ngạch Giấy 

phép khai thác thủy sản tại vùng ven bờ và vùng lộng như sau: 

+ Hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng lộng là 300 giấy phép, 

trong đó: Giấy phép cho tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản là 290 giấy phép, Giấy 

phép cho tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản là  10 giấy phép. 

+ Hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng ven bờ là 873 giấy phép, 

trong đó: Giấy phép cho tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản là 863 giấy phép, Giấy 

phép cho tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản là 10 giấy phép. 

b. Công bố hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

1584/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh về công bố hạn ngạch giấy phép 

khai thác thủy sản trên biển đối với vùng ven bờ và vùng lộng. 

c. Khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện 

-  Xác định hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản theo quy định dựa vào: 

Kết quả điều tra, đánh giá trữ lượng nguồn lợi thủy sản; Xu hướng biến động 

nguồn lợi thủy sản; Tổng sản lượng thủy sản tối đa cho phép khai thác bền vững và 

cơ cấu tàu thuyền của tỉnh, tuy nhiên thời gian qua do kết quả điều tra, đánh giá về 

nguồn lợi tại tỉnh chưa có nên chỉ dựa vào cơ cấu đội tàu hiện có của tỉnh để xác 

định hạn ngạch; 

- Trong quá trình thực hiện khối tàu ở vùng bờ và vùng lộng về thực hiện thủ 

tục đề nghị cấp Giấy phép khai thác thủy sản ngư dân chưa chủ động, thực hiện 

nghiêm túc. Hiện nay, thực hiện thủ tục cấp giấy phép khai thác thủy sản thực hiện 

tại Trung tâm dịch vụ hành chính công nên ngư dân chưa quen, đi lại làm thủ tục 



  

cấp phép xa, nhất khối tàu hoạt động tại vùng bờ tại các vùng biển bãi ngang. 

- Hiện nay, một số chủ tàu có tàu chiều dài dưới 15 mét có nguyện vọng cải 

hoán nâng cấp lên trên 15 mét đủ điều kiện hoạt động tại vùng khơi, một số chủ tàu 

có tàu chiều dài trên 15 mét muốn chuyển đổi nghề hoạt động cho phù hợp với ngư 

trường, một số ngư dân đang tìm hiểu để mua tàu ngoại tỉnh hoặc đóng mới tàu. 

Tuy nhiên một số nghề hết hạn ngạch Giấy phép. Chính vì vậy việc điều chỉnh lại 

hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản trong tổng số hạn ngạch Giấy phép thủy 

sản đã giao, đồng thời bổ sung hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản hoạt động 

ở vùng khơi là hết sức cần thiết, phù hợp với chủ trương phát triển tàu cá khai thác 

ở vùng khơi.  

Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- GĐ, các PGĐ Sở; 
- Lưu: VT, TS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Huân 



  

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BC-UBND                Quảng Trị, ngày      tháng 9 năm 2020 

                                                         

                                                     BÁO CÁO 

Về việc rà soát tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên   

 

 

Thực hiện công văn số 5803/BNN-TCTS ngày  25/08/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về rà soát số liệu tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên; 

Sau khi tổ chức rà soát, đánh giá, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị báo cáo như 

sau: 

1. Rà soát số liệu tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên 

Số lượng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên là 366 chiếc khớp với 

số liệu tàu cá đã nhập trong Hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá Quốc gia“Vnfishbase”. 

Trong đó: tàu có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 20 mét là 335 chiếc, tàu có 

chiều dài lớn nhất từ 20 mét đến dưới 24 mét là 13 chiếc, tàu có chiều dài lớn nhất 

từ 24 mét trở lên là 18 chiếc. Đối với tàu có chiều dài lớn nhất từ 20 mét trở lên đã 

được cấp phép và gia hạn đăng kiểm theo quy định; còn đối với khối tàu có chiều 

dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 20 mét hiện tại có 175 chiếc có công suất nhỏ hơn 

90cv, khối tàu này trước đây hoạt động tại vùng lộng, nhưng từ khi Luật Thủy sản 

2017 có hiệu lực thi hành thì khối tàu này yêu cầu phải hoạt động tại vùng khơi; do 

đặc thù loại tàu này có chiều rộng nhỏ không đảm bảo an toàn để hoạt động tại 

vùng khơi, mặt khác nghề hoạt động không phù hợp nên hầu hết khối tàu đã hết 

hạn giấy phép và không gia hạn đăng kiểm. 

2. Kết quả xác định, công bố hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản ở vùng 

lộng và vùng bờ. 

a. Xác định hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản 

Trong thời gian qua trên vùng biển tỉnh Quảng Trị chưa có chương trình 

điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản nào được thực hiện nên chưa có cơ sở để xác 

định được hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng ven bờ và vùng lộng 

thuộc phạm vi quản lý. Do đó, để đảm bảo tiến độ triển khai cấp Giấy phép khai 

thác thủy sản theo quy định tại Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, 

UBND tỉnh xác định hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng ven bờ và 

vùng lộng thuộc phạm vi quản lý theo các căn cứ như sau:  

- Số lượng tàu cá và cơ cấu nghề khai thác hiện tại để đảm bảo quyền lợi của 

chủ tàu cá đã đăng ký và đã được cấp giấy phép khai thác thủy sản hoạt động từ 

trước đến nay; 



  

- Theo đề án 1110/ĐA-UBND ngày  24/3/2019 của UBND về đề án tái cơ 

cấu ngành Nông nghiệp và PTNT của tỉnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và 

phát triển bền vững 2017-20120 định hướng đến 2025 có xác định: “chuyển đổi 

mạnh khai thác sản sản gần bờ ra khai thác xa bờ…..”; 

- Theo chương trình hành động 144/CTHĐ-TU ngày 24/4/2019 của Tỉnh Ủy 

Quảng Trị về thực hiện “Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng Khoá XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển 

Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” có định hướng như sau: “Tổ 

chức lại hoạt động khai thác hải sản theo hướng giảm khai thác gần bờ, đẩy mạnh 

khai thác tại các vùng biển xa bờ và viễn dương phù hợp với từng vùng biển và 

khả năng phục hồi của hệ sinh thái biển ....”; 

 - Theo qui định tại Điều 42, Nghị định 26/2019/NĐ-CP có qui định phân 

vùng khai thác thủy sản ở vùng ven bờ, vùng lộng và vùng khơi. Do đặc thù vùng 

biển Quảng Trị có Đảo Cồn cỏ nên vùng bờ và vùng lộng đi qua vùng biển Quảng 

Trị có khoảng cách xa bờ so với vùng biển các tỉnh. Đồng thời, vùng lộng ở Quảng 

Trị có diện tích rộng lớn, nguồn lợi phong phú, trữ lượng nguồn lợi nhiều, là nơi 

hàng năm nhiều tàu cá của các tỉnh tập trung về khai thác thủy sản nên theo định 

hướng và thực tế sản xuất tại địa phương sẽ có nhiều tàu dịch chuyển từ khai thác 

ven bờ ra khai thác ở vùng lộng… 

Với những căn cứ trên, UBND tỉnh xác định hạn ngạch Giấy phép khai thác 

thủy sản tại vùng ven bờ và vùng lộng như sau: 

+ Hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng lộng là 300 giấy phép, 

trong đó: Giấy phép cho tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản là 290 giấy phép, Giấy 

phép cho tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản là  10 giấy phép. 

+ Hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng ven bờ là 873 giấy phép, 

trong đó: Giấy phép cho tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản là 863 giấy phép, Giấy 

phép cho tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản là 10 giấy phép. 

 b. Công bố hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản 

 UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 

25/6/2019 về công bố hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản trên biển đối với 

vùng ven bờ và vùng lộng. 

c. Khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện 

-  Xác định hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản theo quy định dựa vào: 

Kết quả điều tra, đánh giá trữ lượng nguồn lợi thủy sản; Xu hướng biến động 

nguồn lợi thủy sản; Tổng sản lượng thủy sản tối đa cho phép khai thác bền vững và 

cơ cấu tàu thuyền của tỉnh, tuy nhiên thời gian qua do kết quả điều tra, đánh giá về 

nguồn lợi tại tỉnh chưa có nên chỉ dựa vào cơ cấu đội tàu hiện có của tỉnh để xác 

định hạn ngạch; 

- Trong quá trình thực hiện khối tàu ở vùng bờ và vùng lộng về thực hiện thủ 

tục đề nghị cấp Giấy phép khai thác thủy sản ngư dân chưa chủ động, thực hiện 

nghiêm túc. Hiện nay, thực hiện thủ tục cấp giấy phép khai thác thủy sản thực hiện 

tại Trung tâm dịch vụ hành chính công nên ngư dân chưa quen, đi lại làm thủ tục 



  

cấp phép xa, nhất khối tàu hoạt động tại vùng bờ tại các vùng biển bãi ngang. 

- Hiện nay, một số chủ tàu có tàu chiều dài dưới 15 mét có nguyện vọng cải 

hoán nâng cấp lên trên 15 mét đủ điều kiện hoạt động tại vùng khơi, một số chủ tàu 

có tàu chiều dài trên 15 mét muốn chuyển đổi nghề hoạt động cho phù hợp với ngư 

trường, một số ngư dân đang tìm hiểu để mua tàu ngoại tỉnh hoặc đóng mới tàu. 

Tuy nhiên một số nghề hết hạn ngạch Giấy phép. Chính vì vậy việc điều chỉnh lại 

hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản trong tổng số hạn ngạch Giấy phép thủy 

sản đã giao, đồng thời bổ sung hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản hoạt động 

ở vùng khơi là hết sức cần thiết, phù hợp với chủ trương phát triển tàu cá khai thác 

ở vùng khơi.  

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị kính báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn được biết./. 

 

 Nơi nhận: 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c); 

- Tổng cục Thủy sản (để b/c);  

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NN.             
     

TM. UY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRÌNH DỰ THẢO 

                      KT.GIÁM ĐỐC 

                     PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                               Nguyễn Văn Huân 
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