
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1653/SNN-TS 

V/v rà soát, tổng hợp số liệu tàu cácó 

chiều dài từ 6 mét trở lênđang hoạt 

động thủy sản trong vùng nội đồng 

 

Quảng Trị, ngày 09  tháng 10 năm 2019 

 

 Kính gửi: UBND các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu 

Phong, Hải Lăng, Cam Lộ, ĐakRông, Hướng Hóa; 

thành phố Đông Hà; thị xã Quảng Trị. 

  

Thực hiện Công văn số 7365/BNN-TCTS ngày 03/10/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo số lượng tàu cá có chiều dài từ 6 

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

rà soát, tổng hợp báo cáo số lượng tàu thuyền có chiều dài lớn nhất từ 6 mét trở lên 

theo nghề đang hoạt động khai thác thủy sản trong vùng nội đồng (sông, hồ, đầm, 

phá,..) ở trên địa bàn quản lý (theo mẫu của Phụ lục gửi kèm). 

Báo cáo kết quả bằng văn bản và bản mềm gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT 

(qua Chi cục Thủy sản, địa chỉ: 270 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị; Email: 

quanlytaucaquangtri@gmail.com) trước ngày 13/10/2019 để tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, 

thị xã khẩn trương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận 
- Như trên; 

- GĐ Sở (b/c); 

- PGĐ Sở Nguyễn Văn Huân; 

- Lưu: VT, CCTS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Huân 
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