
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  1571  /SNN-TS 

 

Quảng Trị, ngày  27  tháng 8 năm 2020 

V/v xin ý kiến chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá 

 

                                

     

Kính gửi:  Tổng cục Thủy sản  
 
 

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị nhận được Công văn số 

1485/TCTS-KTTS  ngày 03/8/2020 của Tổng cục Thủy sản về việc chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá; trong đó Tổng cục Thủy sản đã có ý kiến 

hướng dẫn địa phương tháo gỡ vướng mắc về việc công nhận và cấp Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá cho cơ sở đóng tàu trên địa bàn 

tỉnh theo quy định tại khoản 2, Điều 53 Nghị định 26/2019/NĐ-CP, áp dụng đối 

với cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ vật liệu mới. Tuy nhiên hiện nay ở Quảng 

Trị  các cơ sở đóng tàu cá chỉ đủ năng lực thực hiện đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ thép 

và vỏ gỗ, do đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị kính kiến nghị 

Tổng cục Thủy sản cho phép áp dụng ý kiến hướng dẫn tại Công văn số 1485/TCTS-

KTTS của Tổng cục Thủy sản như sau: “Để tạo điều kiện công nhận và cấp Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá trên địa bàn tỉnh, việc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị đề xuất công nhận cơ sở đóng 

mới, cải hoán tàu cá thay thế 03 công nhân kỹ thuật có trình độ trung cấp sơn theo 

quy định tại khoản 2 Điều 51 và khoản 2 Điều 52 Nghị định 26/2019/NĐ-CP bằng 

03 công nhân kỹ thuật có tay nghề sơn bậc cao (5/7) có thể được xem xét, đánh giá 

phù hợp”. 

 Để có cơ sở xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị, nhằm tháo gỡ 

vướng mắc cho doanh nghiệp đóng mới, cải hoán tàu cá ở địa phương sớm đi vào 

hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị 

kính mong Tổng cục Thủy sản xem xét và sớm cho ý kiến hướng dẫn để thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận:                                    KT.GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                                           PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu: VT, CCTS. 

       

 

 

 

 
 

         Nguyễn Văn Huân 
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