
  

   UBND TỈNH QUẢNG TRỊ        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                    Độc lập - Tƣ̣ do - Hạnh phúc 

 

     Số:     67   / GM-SNN                       Quảng Trị, ngày   01    tháng    07   năm 2020 

 

 
 

GIẤY MỜI  

 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các Sở ngành liên quan 

để thống nhất phương án khai thác Cảng cá Cửa Việt, Cảng cá Cửa Tùng và hoạt 

động cảng thủy nội địa. 

Thành phần: Kính mời: 

- Đại diện Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Đại diện Sở Tài Chính; 

- Đại diện Sở Giao thông vận tải; 

- Đại diện Cảng vụ hàng hải; 

- Đại diện Phòng KH-TC Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Đại diện  các đơn vị: Chi cục Thủy sản; Ban quản lý cảng Quảng Trị;  

- Chủ trì: Ông Nguyễn Văn Huân, phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Thời gian: 01 buổi, lúc 14 giờ, ngày 06 tháng 07 năm 2020. 

Địa điểm: Phòng họp tầng 01- Sở Nông nghiệp và PTNT  

( Số 270- Hùng Vương - thành phố Đông Hà) 

Sở Nông Nghiệp và PTNT đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia đầy đủ, để 

cuộc họp đạt kết quả tốt./. 
Nơi nhận:                                                                               TL.GIÁM ĐỐC 

- Như thành phần mời;                                                       TRƢỞNG PHÒNG TC-HC  
- GĐ Sở (b/c); 

- PGĐ Nguyễn Văn Huân; 

- Lưu: VT,TCHC.                                                  

                                                                                                               

 

 

        Hoàng Thanh 

 

 

 

 

 Ghi chú: Có đính kèm phương án khai thác Cảng cá Cửa Việt, Cảng cá Cửa Tùng 

và hoạt động cảng thủy nội địa do BQL Cảng cá báo cáo. Đề nghị các Sở Ban 

nghành liên quan nghiên cứu cho ý kiến để cuộc họp đạt kết quả tốt. 



  

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

BQL CẢNG CÁ QUẢNG TRỊ 

 

Số:  115 /BC-BQL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Quảng Trị, ngày 26 tháng 6 năm 2020 
 

 

BÁO CÁO  

Phƣơng án khai thác Cảng cá Cửa Việt,  

Cảng cá Cửa Tùng và hoạt động cảng thủy nội địa  

 

                               Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển  

 

Thực hiện Văn bản số 870/SNN-KHTC ngày 22/05/2020 của Sở Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn, BQL Cảng cá Quảng Trị đã xây dựng  Phương án khai thác 

Cảng cá Cửa Việt,  Cảng cá Cửa Tùng và hoạt động cảng thủy nội địa (cảng hàng 

hóa) trình Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 109/TTr-BQL ngày 17/6/2020. 

Ngày 24/6/2020, BQL nhận được Báo cáo số 79/BC-CCTS của Chi cục Thủy sản 

về việc vận chuyển hàng hóa ra đảo Cồn Cỏ, tuyến Cửa Tùng-Cồn Cỏ qua Cảng cá 

Cửa Tùng, tại điểm 2 Chi cục Thủy sản cho rằng việc mở rộng công năng Cảng cá 

Cửa Tùng thành cảng lưỡng dụng, cảng cá và hoạt động đường thủy nội địa (cảng 

hàng hóa) chưa có cơ sở thực hiện. BQL xin giải trình bổ sung như sau: 

1. Về chủ trƣơng: 

- Ngày 06/05/2020, Sở Giao thông vận tải và Sở Nông nghiệp và PTNT và các 

đơn vị liên quan đã có cuộc họp thống nhất trình UBND tỉnh về chủ trương mở rộng 

công năng Cảng cá Cửa Tùng thành cảng lưỡng dụng, cảng cá và hoạt động đường 

thủy nội địa (cảng hàng hóa). 

- Ngày 06/5/2020, Sở Giao thông vân tải có Văn bản số 1020/SGTVT-KCHT 

trình UBND tỉnh xin thống nhất chủ trương mở rộng công năng Cảng cá Cửa Tùng 

thành cảng lưỡng dụng, cảng cá và hoạt động đường thủy nội địa (cảng hàng hóa). 

- Ngày 14/5/2020, UBND tỉnh có văn bản số 2119/UBND-CN thống nhất chủ 

trương, đồng thời giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, 

ngành, địa phương liên quan kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh công bố 

mở cảng cá Cửa Tùng theo hướng nêu trên. 

- Ngày 22/05/2020, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn có  Văn bản số 

870/SNN-KHTC giao cho BQL Cảng cá và Chi Cục Thủy sản hoàn chỉnh hồ sơ đẻ 

trình các cấp theo quy định. 

Theo quy định  của Luật Thủy sản và Luật Giao thông đường thủy nội địa, việc 

công  bố mở Cảng cá Cửa Tùng (cảng cá loại II) và hoạt động Thủy nội địa (cảng 

hàng hóa) thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, vậy về chủ trưởng, cơ sở pháp lý đều 

đã có và đầy đủ. 

2. Các bƣớc cần triển khai thực hiện: 



  

- Để công bố mở cảng cá, theo quy định của Luật Thủy sản (khoản c, điểm 1, 

Điều 79); khoản 1, Điều 61 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP yêu cầu phải có các hồ sơ 

sau: 

+ Đơn theo mẫu; 

+ Quyết định đầu tư xây dựng cảng cá; 

+ Nội quy, Phƣơng án khai thác cảng cá; 

+ Quyết định thành lập Tổ chức quản lý cảng cá; 

+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình kèm bãn vẽ hoàn công; 

+ Thông báo hàng hải về luồng của cảng và vùng nước cảng cá; 

+  Các Văn bản phê duyệt về đánh giá tác động môi trường; 

+ Văn bản nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy. 

- Đề công bố hoạt động thủy nội địa, theo quy dịnh của Luật Giao thông đường 

thủy nội địa, Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ( khoản 1, Điều 10) yêu cầu phải có 

các hồ sơ sau: 

+ Đơn đề nghị công bố Mẫu số 4, kèm theo đơn phải có Phƣơng án khai thác; 

+ Quyết định đầu tư xây dựng; 

+ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt; hồ sơ hoàn công; 

+ Biên bản nghiệm thu công trình; 

+ Bình đồ vùng nước của cảng; 

+ Bản sao giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; 

Vậy, để công bố cảng cá cũng như hoạt động thủy nội địa, việc xây dựng và phê 

duyệt Phƣơng án khai thác là một thủ tực bắt buộc phải thực hiện trước lúc thực 

hiện các bước tiếp theo. 

Sau khi có Phương án được phê duyệt, BQL cảng cá sẽ hoàn thiện hồ sơ, đề 

nghị Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh Công bộ mở Cảng cá  Cửa Tùng ( 

cảng cá loại II) và hoạt động thủy nội địa (cảng hàng hóa); đề nghị UBND tỉnh trình 

Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố mở Cảng cá Cửa Việt (cảng cá loại I). 

Vậy, Ban quản lý Cảng cá Quảng Trị kính đề nghị Sở Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn xem xét, quyết định ./.  

 
Nơi nhận:                                                                     

         - Như trên; 

         - Lưu VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Sơn 
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