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THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của Phó Giám đốc Sở Nguyễn Văn Huân  

tại buổi làm việc về thực hiện thủ tục công bố mở cảng cá  

đối với Cảng cá Cửa Tùng 

 

Thực hiện văn bản số 2119/UBND-CN ngày 14/5/2020 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh về việc vận chuyển hàng hóa ra đảo Cồn Cỏ, tuyến Cửa Tùng - Cồn Cỏ qua 

cảng cá Cửa Tùng, trong đó có nội dung: ″ Đồng ý chủ trương mở rộng công năng 

cảng cá Cửa Tùng để tiếp nhận phương tiện vận tải hàng hóa ra, vào cảng như đề 

xuất của Sở Giao thông vận tải tại văn bản số 1020/SGTVT-KCHT ngày 06/5/2020; 

giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên 

quan, kiểm tra, khảo sát hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý theo đúng quy định, trình UBND 

tỉnh xem xét công bố mở cảng cá Cửa Tùng”. Sau khi nghiên cứu Luật Thủy sản 

2017, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ và các văn bản 

quy định hiện hành có liên quan của pháp luật về thủy sản. Để tham mưu Ủy ban 

nhân dân Tỉnh xem xét công bố Cảng cá theo đúng quy định, ngày 26/08/2020, Sở 

Nông nghiệp và PTNT tổ chức buổi làm việc để thống nhất việc thực hiện thủ tục 

công bố mở cảng cá đối với Cảng cá Cửa Tùng do đồng chí Nguyễn Văn Huân Phó 

Giám đốc Sở chủ trì. Tham dự buổi làm việc có đại diện các phòng Tổ chức- Hành 

chính, Kế hoạch Tài chính, Thanh tra Sở, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Giám đốc 

Ban quản lý Cảng cá và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Chi cục Thủy sản, Ban 

quản lý Cảng cá. Sau khi nghe Giám đốc Ban quản lý Cảng cá báo cáo tình hình 

chuẩn bị hồ sơ, thủ tục công bố mở cảng cá; ý kiến phát biểu của Chi cục trưởng Chi 

cục Thủy sản về trình tự, thủ tục, nội dung công bố mở cảng cá và ý kiến phát biểu 

của các Phòng, đơn vị thuộc Sở, Phó Giám đốc Sở Nguyễn Văn Huân kết luận như 

sau:  

1. Căn cứ vào Quyết định số 2538/QĐ-BNN-VP ngày 06/7/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về Ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của 

UBND tỉnh về việc Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý 

của Sở Nông nghiệp và PTNT; Văn bản số 3318/UBND-NN ngày 23/7/2020 của 

UBND tỉnh về việc thực hiện các thủ tục công bố mở cảng cá theo quy định tại 

Luật Thủy sản 2017 và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Văn bản số 

2119/UBND-CN ngày 14/5/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc vận chuyển 

hàng hóa ra đảo Cồn Cỏ, tuyến Cửa Tùng - Cồn Cỏ. Giao Ban quản lý cảng cá 

Quảng Trị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục công bố mở cảng cá đối với Cảng cá Cửa 

Tùng theo quy định tại Khoản 1, Điều 61, 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, nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công trước ngày 03/9/2020 để tiếp nhận, giải 

quyết theo đúng trình tự quy định.  

2. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị công bố mở Cảng cá đối với Cảng cá Cửa 

Tùng, Chi cục Thủy sản chủ trì tổ chức xem xét hồ sơ, khảo sát đánh giá thực tế để 

tham mưu Sở trình UBND tỉnh công bố mở Cảng cá đối với Cảng cá Cửa Tùng 

theo quy định. 

3. Giao Phòng Tổ chức - Hành chính phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài 

chính theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện thông báo kết luận này. 

 Trên đây là ý kiến kết luận của Phó Giám đốc Sở Nguyễn Văn Huân tại buổi 

làm việc về thực hiện thủ tục công bố mở cảng cá đối với Cảng cá Cửa Tùng, yêu 

cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- GĐ Sở (b/c); 

- Phòng KHTC, Thanh tra Sở; 

- Chi cục Thủy sản; 

- Ban QL Cảng cá; 

- Lưu: VT, TCHC. 

TL. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG TCHC 
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