
  

  UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

       Số: 1841/SNN-TS        Quảng Trị, ngày  05 tháng 11 năm 2019 

V/v tiếp tục yêu cầu các chủ tàu, 

thuyền trưởng bật thiết bị giám sát 

hành trình hoạt động 24/24 khi hoạt 

động trên biển  

 

 

 
 

Kính gửi: UBND  huyện  Gio Linh 

 
 

 Thực hiện ý kiến Kết luận số 235/TB-VPCP của Phó Thủ tướng Chính 

phủ Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU tại Cuộc họp lần 

thứ nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU ngày 2/6/2019 và Kết luận số 

113/TB-UBND ngày 02/8/2019 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Hà Sỹ Đồng tại 

buổi làm việc triển khai các khuyến nghị của Ủy Ban Châu Âu về chống khai 

thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Tổng cục 

Thủy sản ban hành Quyết định số 559/QĐ-TCTS-TTTS ngày 17/10/2019 về 

Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, sữ liệu giám sát tàu cá từ Trung 

tâm dữ liệu giám sát tàu cá tại Tổng cục Thủy sản và Quyết định số 599/QĐ-

TCTS-TTTS ngày 28/10/2019  về “Quy trình xử lý dữ liệu giám sát hành trình 

đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên không duy trì hoạt động hoặc 

vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình hoạt động trên biển”.  Trong quá trình 

triển khai thực hiện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các 

huyện vùng biển tiếp tục chỉ đạo nội dung sau: 

Đến nay, Tổng cục Thủy sản đã xây dựng và phân quyền cho Chi cục 

Thủy sản  tổ chức quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu cho giám sát tàu cá có 

chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét của tỉnh. Đồng thời khai thác và xử 

lý dữ liệu giám sát tàu cá có chiều dài từ 24 mét trở lên. Hiện nay đã có 18 tàu 

có chiều dài từ 24 mét trở lên được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (thiết bị 

Movimar), trong quá trình theo dõi trên hệ thống một số chủ tàu, thuyền trưởng 

đã chấp hành nghiêm túc duy trì hoạt động của thiết bị 24/24 giờ, tuy nhiên có 

một số thuyền trưởng, chủ tàu chưa thực hiện nghiêm túc mở thiết bị và duy trì 

hoạt động trên 24/24 giờ, cụ thể:  “Lúc 17h, ngày 04/11/2019, Chi cục Thủy sản 

nhận thông báo tàu cá bị mất kết nối tín hiệu kết nối trên biển số 02.04112019 

của Tổng cục Thủy sản. Sau khi kiểm tra, Chi cục Thủy sản đã thông báo cho 

chủ tàu, thuyền trưởng là ông Hoàng Tứ, chủ tàu QT-94899-TS và yêu cầu bật 

thiết bị giám sát hành trình hoạt động. Chủ tàu, thuyền trưởng đã bật thiết bị và 

duy trì hoạt động trên biển. Khi tàu về bờ sẽ xem xét xử lý theo qui chế và qui 

trình qui định”.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện chỉ đạo các cơ quan 

chuyên môn yêu cầu các chủ tàu đã lắp thiết bị giám sát hành trình phải bật thiết 

bị 24/24 giờ khi hoạt động trên biển; xử lý nghiêm các tàu không lắp đặt thiết bị 

theo lộ trình hoặc lắp thiết bị nhưng không mở máy,  xử phạt theo Nghị định 

42/2019/NĐ-CP như sau:  



  

- Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với chủ tàu cá 

có một trong các hành vi vi phạm sau: Không trang bị thiết bị giám sát hành 

trình trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét theo quy định 

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

quá trình hoạt động trên biển đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở 

lên, trừ trường hợp bất khả kháng. 

- Phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 700.000.000 đồng đối với chủ tàu cá 

có một trong các hành vi vi phạm sau: Không trang bị thiết bị giám sát hành 

trình trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét theo quy định 

trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hoặc Không duy trì hoạt động 

hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển 

đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên trong trường hợp tái phạm 

hoặc vi phạm nhiều lần, trừ trường hợp bất khả kháng. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện phối hợp thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh( để p/h); 

- Giám đốc  và các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 
 

 

 

 

 Nguyễn Văn Huân 
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