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V/v xin ý kiến chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá 

 

     

 

  

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị 
 

 
 

Thực hiện Luật Thuỷ sản số 18/2017/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2017, 

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 Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đang thực hiện việc kiểm tra, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng 

mới, cải hoán tất cả các loại tàu cá vỏ thép và vỏ gỗ (loại I) cho Công ty TNHH 

đóng tàu Cửa Việt (theo Luật Thuỷ sản 2003 ngày 6/11/2014 UBND tỉnh Quảng 

Trị  đã công bố cơ sở đủ điều kiện đóng mới, nâng cấp và cải hoán tàu cá vỏ gỗ 

và vỏ thép tại Quyết định số 2460/QĐ-UBND). Tuy nhiên, hồ sơ năng lực của 

Công ty TNHH đóng tàu Cửa Việt hiện tại thiếu 03 thợ sơn có trình độ trung cấp 

theo quy định nên Công ty chưa được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

đóng mới, cải hoán tàu cá để tiếp tục hoạt động. Ngày 23/4/2020 Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn có văn bản số 691/SNN-TS hướng dẫn công ty TNHH đóng 

tàu Cửa Việt thực hiện theo quy định.  

Ngày 20/7/2020, Công ty TNHH đóng tàu Cửa Việt có tờ trình về việc xin 

cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá. Ngày 

24/7/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 1299/SNN-

TS gửi Tổng cục Thủy sản để xin ý kiến chỉ đạo về việc chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá đối với trường hợp công nhân thiếu bằng 

trung cấp sơn. Ngày 03/8/2020, Tổng cục Thủy sản đã có Công văn số 

1485/TCTS-KTTS về việc chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán 

tàu cá gửi Sở Nông nghiệp và PTNT cho ý kiến về vấn đề nêu trên. 

Căn cứ ý kiến của Tổng cục Thủy sản, Tờ trình của Công ty TNHH đóng 

tàu Cửa Việt và thực tế hiện nay ít có cơ sở đào tạo công nhân kỹ thuật có trình 

độ Trung cấp sơn. Nhằm tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp sớm đi vào hoạt 

động theo đúng quy định của pháp luật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép Công ty TNHH đóng tàu Cửa Việt sử 

dụng thay thế 03 công nhân kỹ thuật có trình độ trung cấp sơn bằng 03 công 

nhân kỹ thuật có tay nghề sơn bậc cao (5/7).  

 (Sở Nông nghiệp và PTNT xin gửi kèm bản sao các văn bản: Công văn số 

1485/TCTS-KTTS ngày 03/8/2020 của Tổng cục Thủy sản;Công văn số 1299/SNN-TS 

ngày 24/7/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT; Tờ trình của Công ty TNHH đóng tàu 

Cửa Việt).  



Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh biết, xem xét và sớm có ý kiến chỉ đạo./. 
 

 

Nơi nhận:         
- Như trên;          
- Tổng cục Thủy sản (b/c); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu: VT, CCTS. 
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