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 Kính gửi:   

- Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- UBND các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, 

Triệu Phong và Hải Lăng; 

 
 

Thực hiện văn bản số 3776/UBND-NN ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh 

về thực hiện chính sách bảo hiểm tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP. Để 

đảm bảo an toàn cho người và tàu cá trước khi ra khơi, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đề nghị các đơn vị và UBND các huyện ven biển chỉ đạo các đơn vị 

chuyên môn và chính quyền địa phương hướng dẫn cho các chủ tàu, thuyền 

trưởng  thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Về công tác đảm bảo an toàn cho người và tàu cá trước khi ra khơi 

- Đối với tàu cá có chiều dài từ 12 mét trở lên: Chỉ đưa tàu cá đi hoạt 

động sau khi được cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, thời hạn Giấy chứng 

nhận an toàn kỹ thuật còn hiệu lực và chỉ hoạt động trong vùng biển cho phép. 

Thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của tàu cá, đồng thời phải kiểm tra 

tình hình hoạt động và trang bị đầy đủ hệ thống thiết bị bảo đảm an toàn kỹ thuật 

tàu cá, như: Trang thiết bị cứu sinh, cứu thủng, cứu hỏa; trang bị tín hiệu; Hệ 

thống thông tin liên lạc và thiết bị giám sát hành trình ( đối với tàu cá có chiều 

dài từ 15m trở lên)…. trước khi đưa tàu ra khơi hoạt động.   

- Đối với Tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét phải lắp đặt trang thiết 

bị bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá khi hoạt động theo Phụ lục IV ban hành kèm 

theo Thông tư số 23/2018/TT-BNPTNT. 

.- Bố trí thuyền viên làm việc trên tàu theo định biên an toàn tối thiểu của 

tàu cá theo Thông tư 22/2018/TT-BNPTNT. 

-  Chủ tàu phải viết số đăng ký và đánh dấu tàu cá đúng quy định. 

2. Về Bảo hiểm tàu cá và thuyền viên 

- Bảo hiểm tàu cá: Về doanh nghiệp bảo hiểm tàu cá báo cáo tạm dừng 

triển khai bảo hiểm tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014: 

Theo quy định Luật Kinh doanh bảo hiểm tàu cá, bảo hiểm tàu cá không phải là 

loại hình bảo hiểm bắt buộc. Pháp luật về Thủy sản không quy định chủ tàu phải 

mua bảo hiểm thân tàu trước khi ra khơi. Doanh Nghiệp bảo hiểm và ngư dân 



thực hiện giao kết hợp đồng trên cơ sở tự nguyện, phù hợp với quy định của 

Pháp luật. Ngư dân có thể lựa chọn mua bảo hiểm theo chính sách hỗ trợ ở Nghị 

định số 67/2014/NĐ-CP hoặc chính sách bảo hiểm khác, như:  chính sách hỗ trợ 

phí bảo hiểm theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg  ngày 13/7/2010 của Thủ 

tướng Chính phủ hoặc các sản phẩm bảo hiểm thương mại tự nguyện khác của 

các DNBH. 

- Bảo hiểm thuyền viên: theo quy định tại khoản 5, điều 73, Luật Thủy 

sản năm 2017 thì quyền và nghĩa vụ của chủ tàu là: Mua bảo hiểm tai nạn và các 

loại bảo hiểm bắt buộc khác cho thuyền viên và người làm việc trên tàu cá theo 

quy định.  

Vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các cơ quan đơn vị,  phối hợp 

triển khai hướng dẫn thực hiện./ 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Lưu: VT, CCTS. 

                      KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

 

 Nguyễn Văn Huân 
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