
 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 

       Số:   1664 / SNN-TS         Quảng Trị, ngày  11 tháng  10  năm  2019 

V/v thông báo đơn vị cung cấp thiết bị 

giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá  

 

                                 
 

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

Triệu phong.   

 

Căn cứ vào Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ qui 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, trong đó có qui 

định về yêu cầu của thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá  và tính năng 

phần mềm hệ thống giám sát tàu cá tại trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá và 

Thông báo số 1008/TB-TCTS-TTTS ngày 04/5/2019 của Tổng cục Thủy sản về 

việc cung cấp thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá. Sau khi xem xét hồ 

sơ, tài liệu kèm theo văn bản số 1269/VISHIPPEL-CSKH của Công ty 

VISHIPPEL; Ngày 09/10/2019, Tổng cục Thủy sản có văn bản số 2245/TB-

TCTS-TTTS về việc Thông báo đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình lắp 

đặt trên tàu cá có thương hiệu Vifish.18 của Công ty VISHIPPEL (có đính kèm 

văn bản).  

Để có căn cứ hướng dẫn ngư dân, chủ tàu biết các đơn vị đủ điều kiện 

cung cấp trang bị thiết bị giám sát hành trình đúng qui định, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đề  nghị UBND các huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các 

xã, thị trấn thông báo nội dung văn bản số số 2245/TB-TCTS-TTTS về việc 

Thông báo đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá đến 

các chủ tàu, thuyền trưởng biết và triển khai thực hiện. 

 Vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện phối hợp, triển 

khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Giám đốc và các PGD Sở; 

- Lưu: VT,  TS 

 

 

                            KT. GIÁM ĐỐC 

                     PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

                    Nguyễn Văn Huân 
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