
 

 

UBND TỈNH  QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số: 1644 /SNN-TS 

 Về việc góp ý dự thảo “quy 

trình xử lý tàu cá có chiều dài từ 

15m đến dưới 24m mất kết nối và 

vượt ranh giới trên các vùng biển” 

và quy chế quản lý, khai thác sử 

dụng thông tin, dữ liệu giám sát 

tàu cá lần 2 
 

         Quảng Trị, ngày  04   tháng 9  năm 2020 

 

  

                          Kính gửi:…………………………………………………….. 

 
 

Thực hiện Luật Thủy sản ngày 21/11/2017; Nghị định 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 và Quyết định số 559/QĐ-TCTS-TTTS ngày 17 tháng 10 

năm 2019 của Tổng cục Thủy sản bán hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng  

thông tin, dữ liệu giám sát tàu cá từ Trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá tại Tổng 

cục Thủy sản; Để có cơ sở quản lý, khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu giám sát 

tàu cá, đồng thời xử lý đối với các tàu không duy trì hoạt động thiết bị giám sát 

hành trình để mất kết nối và vượt ranh giới cho phép trên các vùng biển, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo  “ Quy chế quản lý, khai thác sử 

dụng thông tin, dữ liệu giám sát tàu cá tỉnh Quảng Trị” và “ Quy trình xử lý dữ 

liệu giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài từ 15m đến dưới 24m không 

duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trong quá trình 

hoạt động trên biển và vượt ranh giới cho phép trên các vùng biển” trình UBND 

tỉnh ban hành theo quy định được kịp thời. Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn 

bản số 1176/SNN-TS ngày 03/7/2020  gửi các Sở Ngành, và UBND các huyện 

ven biển góp ý lần 1.  Sau khi các đơn  các đơn vị có ý kiến, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã chỉnh sữa. Để hoàn thiện trình UBND tỉnh ban hành, Sở Nông nghiệp 

và PTNT kính đề nghị Quý cơ quan tham gia góp ý dự thảo lần 2. 

Văn bản góp ý xin gửi đến Sở Nông nghiệp và PTNT ( qua Chi cục Thủy 

sản) trước ngày 15/9/2020. Đồng thời, gửi bản mềm qua địa chỉ Email: 

thangknqt@gmail.com) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Sau thời hạn nêu trên, 

nếu các đơn vị không có ý kiến gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT thì xem như 

đồng ý với dự thảo nêu trên. 

Vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các cơ quan phối hợp thực hiện./.   
 

Nơi nhận:                                  
- Như trên;      

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu: VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

                Nguyễn Văn Huân  
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