
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ  

SỞ NÔNG NGHIỆP&PTNT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1620/SNN-CCTS Quảng Trị, ngày  07  tháng  10  năm 2019 

 V/v triển khai đăng ký đối với hình thức nuôi  

trồng thủy sản lồng bè và  đối tượng  

thủy sản nuôi chủ lực 

 

 

   Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố 

 

Triển khai thực hiện Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của 

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

sản, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố 

chỉ đạo Phòng quản lý chuyên môn và UBND cấp xã có cơ sở nuôi trồng thủy 

sản lồng bè và đối tượng nuôi chủ lực (tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra) triển 

khai hướng dẫn các chủ cơ sở nuôi thủy sản thực hiện thủ tục đăng ký tại Trung 

tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Trị. 

Hồ sơ đăng ký bao gồm: 

1. Đơn đăng ký (mẫu số 26.NT Phụ lục III, Nghị định 26/2019/NĐ-CP); 

2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được giao, cho thuê để nuôi 

trồng thủy sản hoặc giấy phép hoạt động nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo 

vệ công trình thủy lợi, thủy điện hoặc quyết định giao khu vực biển hoặc hợp 

đồng thuê quyền sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; 

3. Sơ đồ mặt bằng vị trí ao/lồng nuôi có xác nhận của chủ cơ sở. 

Theo quy định của Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của 

Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thủy sản thì 

các cơ sở nuôi trồng thủy sản lồng bè hoặc nuôi các đối tượng chủ lực không có 

giấy xác nhận đăng ký của cấp tỉnh là bất hợp pháp, sẽ bị xử phạt hành chính. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố 

triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- GĐ, Phó GĐ phụ trách; 
- Lưu: VT, CCTS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

Nguyễn Văn Huân 
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