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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 581 /SNN-KHTC 

V/v Triển khai công tác phòng chống 

dịch Covid-19 tại BQL Cảng cá 

Quảng Trị  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày  08  tháng  4  năm 2020 

 

 

Kính gửi:   

- Thanh tra Sở; 

- Chi cục Thủy sản; 

- Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; 

- BQL Cảng Cá Quảng Trị. 

 

  Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 Thủ tướng Chính phủ; 

Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND Tỉnh; Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện 

các biện pháp cấp bách cũng như đẩy mạnh các giải pháp ứng phó dịch bệnh Covid 

19 và thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng đến sản xuất, tiêu thụ nông sản trên địa bàn 

tỉnh (Tại các văn bản: số 534/SNN-TCHC, ngày 31/3/2020; số 548/SNN-KHTC 

ngày 03/4/2020). Với thực tế công tác chống dịch hiện nay, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đề nghị Thanh tra Sở; Chi cục Thủy sản; Chi cục Quản lý chất lượng Nông 

lâm sản và Thủy sản; BQL Cảng Cá, phối hợp triển khai công tác phòng chống 

dịch Covid 19 tại 2 Cảng cá Cửa Tùng và Cửa Việt như sau: 

 Cảng cá là nơi phục vụ hoạt động sản xuất, dịch vụ hầu cần nghề cá và khai 

thác thủy sản, vì vậy chưa thể tạm ngừng hoạt động khi chưa có cơ quan có thẩm 

quyền yêu cầu. Mặt khác hoạt động tại các cảng cá Quảng Trị tập trung một lượng 

lớn người, lúc cao điểm có thể lên đến vài trăm người, cùng phương tiện đường bộ, 

tàu thuyền của nội tỉnh cũng như của các tỉnh khác, phổ biến từ Thanh Hóa đến 

Khánh Hòa cũng như từ cảng cá đi các huyện, tỉnh khác. Vì vậy, các cảng cá tại 

Quảng Trị được xác định là điểm nguy cơ mất kiểm soát và lây nhiểm dịch bệnh 

rất cao.  

- Đối với Thanh tra Sở: Phối hợp với văn phòng thanh tra, kiểm tra, kiểm 

soát nghề cá tại cảng cá Cửa Việt và  cảng cá Cửa Tùng xử lý vi phạm hành chính 

đối với các tàu thuyền ra vào cảng nếu có vi phạm; Hướng dẫn và phối hợp với 

Văn phòng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại cảng cá Cửa Việt và cảng cá 

Cửa Tùng thực hiện theo Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 

năm 2018 và Quyết định số 27/QĐ-BNN-TCTS ngày 05 tháng 01 năm 2018 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Đối với Chi cục Thủy sản: Tăng cường phối hợp với đồn Biên phòng tuyên 

truyền các quy định của pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không 

khai báo và không theo quy định (IUU); Đặc biệt tuyên truyền cho các chủ tàu, 

thuyền trưởng và ngư dân kể từ ngày 01/4/2020 trở đi, đối với các tàu thuyền có 

chiều dài từ 15 – 24m không có thiết bị giám sát hành trình thì tạm thời không 
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được rời cảng đi biển; Đối với các tàu thuyền khi ra vào cảng phải khai báo y tế 

đầy đủ theo quy định. 

- Đối với Văn phòng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá: Tiếp tục tổ chức 

công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về chống khai thác thủy 

sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU);  Đặc biệt tổ chức 

tuyên truyền bằng hình thức loa máy đặt tại cảng để cung cấp thông tin và thông 

báo cho tàu thuyền cập cảng và rời cảng theo đúng quy định; Xử lý nghiêm các tàu 

cá không chấp hành theo đúng quy định tại Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 

15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tuyên truyền các biện pháp chống dịch 

COVID-19 trên các tàu cá đánh bắt xa bờ khi vào cập cảng phải tuân thủ các quy 

định chống dịch. 

- Đối với Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản: Tăng cường 

nhiệm vụ tổ chức lấy mẫu thực phẩm thủy sản kiểm tra, tests nhanh các chỉ tiêu 

formol, ure, hàn the., trên các tàu cá neo đậu tại cảng. Thanh kiểm tra điều kiện 

đảm bảo ATTP trên tàu cá. Tuyên truyền về đảm bảo ATTP trong quá trình bảo 

quản, chế biến nông lâm thủy sản trên tàu cá.   

- Đối với BQL Cảng Cá: Vận động, tuyên truyền bà con đến làm việc tại Cảng 

cá thực hiện đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, khi giao dịch công việc phải 

giữ khoảng cách an toàn; Trường hợp đến làm việc với cảng cá nhưng không đeo 

khẩu trang theo quy định thì kiên quyết không làm việc và yêu cầu rời khỏi cảng cá. 

Hướng dẫn tàu thuyền ra vào cảng neo đậu cần có khoảng cách nhất định, không neo 

đậu sát mạn thuyền với nhau. Các tàu cá ngoại tỉnh khi cập cảng cần kiểm tra y tế ở 

khu vực bên ngoài cảng trước khi vào neo đậu trong cảng. Tiếp nhận thông tin thông 

báo của chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá cập cảng, bốc dỡ thủy sản, để tổ chức kiểm 

tra; hướng dẫn, sắp xếp tàu cá vào cảng, neo đậu trong vùng nước cảng cá, bảo đảm 

an toàn, thuận tiện cho việc kiểm tra kiểm soát an toàn dịch bệnh. 

Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị đề nghị Thanh tra Sở, các đơn vị khẩn 

trương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;            

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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