
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BC-SNN Quảng Trị, ngày      tháng  7  năm  2021 

                     

BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo về “Báo cáo hiện trạng, đánh 

giá các giải pháp quản lý, tình hình thực hiện quy hoạch tại địa 

phương theo Quyết định số 1976/QĐ-TTg và đề xuất quy hoạch hệ 

thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050” 

 
 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số: 1516/UBND-NN ngày 

23/04/2021 về việc rà soát, đề xuất lập quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu 

tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị theo nội dung văn bản số: 2318/BNN-TCTS ngày 22/04/2021 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT; Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị, địa phương liên quan rà soát, báo cáo hiện trạng, đánh giá các giải pháp 

quản lý, tình hình thực hiện quy hoạch theo Quyết định 1976/QĐ-TTg và đề 

xuất lập quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Đề cương hướng dẫn của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT tại văn bản nêu trên.  

Sau khi tổng hợp nội dung báo cáo của các đơn vị, Sở Nông nghiệp và 

PTNT xây dựng dự thảo: “Báo cáo hiện trạng, đánh giá các giải pháp quản lý, 

tình hình thực hiện quy hoạch tại địa phương theo Quyết định số 1976/QĐ-

TTg và đề xuất quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho 

tàu cá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. 

Dự thảo đã được Sở Nông nghiệp và PTNT gửi lấy ý kiến đóng góp của 

các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện ven biển tại Công văn số: 1375/SNN-

KHTC ngày 02/7/2021; thời hạn góp ý đến ngày 10/7/2021, tuy nhiên, đến hết 

ngày 16/7/2021 Sở Nông Nghiệp và PTNT mới nhận được ý kiến đóng góp vào 

Dự thảo của 09 đơn vị:  

- Sở Giao thông vận tải;  

- Sở Xây dựng;  

- Sở Tài Chính;  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND huyện Vĩnh Linh;  

- UBND huyện đảo Cồn Cỏ;  

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Triệu Phong;  
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- Ban quản lý Cảng cá Quảng Trị.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiếp thu các ý kiến góp ý và bổ sung, điều 

chỉnh hoàn thiện Báo cáo.  

   (có Phụ lục: Tổng hợp ý kiến tham gia góp ý dự thảo của các đơn vị kèm theo) 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính báo cáo./ 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, 

Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- UBND huyện Vĩnh Linh, huyện đảo Cồn Cỏ; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Triệu Phong; 

- Chi cục Thủy sản, Ban quản lý cảng cá;  

- Lưu: VT. 

                    KT.GIÁM ĐỐC 

       PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

 
      Nguyễn Văn Huân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC: Tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị về “Báo cáo hiện trạng, đánh giá các giải pháp quản lý, tình hình thực hiện 

quy hoạch tại địa phương theo Quyết định số 1976/QĐ-TTg và đề xuất quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu  tránh trú bão 

cho tàu cá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” 

 (Ban hành Kèm theo Báo cáo số:       /BC-SNN ngày   / /2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

I.  Nội dung góp ý, tiếp thu, giải trình: 

TT 
Vấn đề (Phần, mục, 

điểm, ...) 
Nội dung góp ý Cơ quan góp ý 

Tiếp thu/không tiếp 

thu 
Giải trình lý do 

1  
Thống nhất nội dung dự thảo Báo 

cáo 

Sở Giao thông vận 

tải 
  

2 

 
Cơ bản thống nhất với bố cục, nội 

dung dự thảo Báo cáo 

Sở Xây dựng 
  

Tại khoản 1, khoản 2, 

Mục V: Đề xuất quy 

hoạch hệ thống cảng cá, 

khu neo đậu tránh trú bão 

- Về đề xuất quy hoạch hệ thống 

cảng cá: đơn vị tính tại cột “cở, loại 

tàu lớn nhất có thể cập cảng” theo 

đơn vị mét (m), tuy nhiên tại dòng 

Cảng cá Cồn Cỏ sử dụng đơn vị 

“CV, tấn”; đề nghị rà soát, thống 

nhất lại đơn vị; 

- Về đề xuất quy hoạch Khu neo đậu 

tránh trú bão cho tàu cá: Đề nghị 

Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp 

với UBND huyện Gio Linh bổ sung 

đầy đủ thông tin về 02 khu neo đậu 

quy hoạch mới, đồng thời rà soát 

đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều 

kiện để đưa vào quy hoạch. 

Đã tiếp thu, chỉnh 

sửa, bổ sung 

 

 

3 

Tại khoản 6, Mục 3: Về 

tổ chức quản lý, khai thác 

các cảng cá và khu neo 

đậu tránh trú bão sau đầu 

tư  

  Tại khoản 6, Mục 3 dự thảo báo 

cáo có ý kiến bổ sung như sau: 

 - Trong thời gian sử dụng làm nơi 

tàu cá vào tránh bão, khu neo đậu 

tránh trú bão do Ban chỉ huy phòng, 

chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn 

Sở Tài chính Tiếp thu một phần Thực hiện quản lý, sử dụng có hiệu 

quả các khu neo đậu tránh trú bão 

cho tàu cá trên địa bàn tỉnh theo 

đúng quy định tại Điều 85 Luật 

Thủy sản năm 2017, UBND tỉnh 

Quảng Trị đã có Quyết định số: 
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của địa phương quản lý, điều hành. 

 - Trong thời gian không sử dụng  

làm nơi tránh trú bão, tùy theo điều 

kiện cụ thể, việc quản lý sử dụng 

khu trú bão làm cảng cá theo hướng 

sau: 

 + Khu neo đậu tránh trú bão nằm 

trong vùng nước quản lý của cảng 

cá giao ban quản lý cảng cá quản lý 

và sử dụng. 

 + Khu neo đậu tránh trú bão khác, 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho một 

đơn vị hoặc một tổ chức phù hợp, 

quản lý khai thác 

197/QĐ-UBND ngày 25/01/2021, 

trong đó: Giao khu neo đậu tránh trú 

bão Cửa Tùng (khu neo đậu tránh 

trú bão có vùng nước không liền kề 

với vùng nước của cảng cá Cửa 

Tùng) cho UBND huyện Vĩnh Linh 

quản lý, sử dụng theo quy định của 

pháp luật; giao Khu neo đậu tránh 

trú bão Cửa Việt (khu neo đậu tránh 

trú bão có vùng nước không liền kề 

với vùng nước của cảng cá Cửa 

Việt) cho UBND huyện Triệu 

Phong quản lý, sử dụng theo quy 

định của pháp luật; giao Khu neo 

đậu tránh trú bão đảo Cồn Cỏ (Khu 

neo đậu tránh trú bão nằm trong 

vùng nước quản lý của cảng cá Cồn 

Cỏ) cho UBND huyện đảo Cồn Cỏ 

quản lý, khai thác theo quy định của 

pháp luật. 

4 
Tại Mục II. Đánh giá hiện 

trạng 

- Đánh giá hiện trạng hệ thống 

cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão 

đề nghị bổ sung: 

+ Bổ sung điều tra về số lượng, 

công suất tàu thuyền neo đậu tránh 

trú bão; số lượng, công suất tàu 

thuyền cập cảng trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2016-2020 để có cơ sở 

đánh giá nhu cầu và đề xuất quy 

hoạch khu neo đậu và cảng cá trên 

địa bàn tỉnh 

+ Bổ sung đánh giá về hiện trạng 

cơ sở vật chất, quy mô, năng lực, 

khả năng đáp ứng nhu cầu neo đậu 

tàu thuyền, nhu cầu cập cảng của 

các khu neo đậu, cảng cá trên địa 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

 Đã tiếp thu, bổ sung  
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bàn tỉnh so với quy hoạch được 

duyệt tại Quyết định số 1976/QĐ-

TTg ngày 12/11/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ.  

 
Tại phần V. Rà soát đề 

xuất quy hoạch 

- Rà soát đề xuất quy hoạch hệ 

thống cảng cá, khu neo đậu tránh 

trú bão cho tàu thuyền thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến 2050: 

+ Bổ sung nội dung dự báo về bối 

cảnh, nhu cầu neo đậu tránh trú bão 

cho tàu thuyền, nhu cầu cập cảng 

trên địa bàn tỉnh làm căn cứ đề xuất 

nhu cầu quy hoạch hệ thống cảng 

cá, khu neo đậu tránh trú bão cho 

tàu thuyền giai đoạn 2021-2025 

+ Đối với các khu neo đậu đề xuất 

bổ sung lần đầu: đề nghị gải trình 

rỏ hơn về sự cần thiết đưa vào quy 

hoạch 

 

5  
Cơ bản thống nhất với nội dung và 

bố cục của dự thảo Báo cáo 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
  

  

- Đề nghị nghiên cứu bổ sung quy 

hoạch cảng, khu neo đậu tàu thuyền 

theo quy hoạch của Khu Kinh tế 

Đông nam Quảng Trị; 

 - Về giải pháp bảo vệ môi trường 

trong quy hoạch: 

+ Lập hồ sơ môi trường đối với các 

công trình cảng cá, khu neo đậu 

tránh trú bão theo đúng quy định 

của Luật Bảo vệ môi trường; 

+ Tổ chức xây dựngvà thực hiện và 

thực hiện các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường theo hồ sơ môi 

Đã tiếp thu, bổ sung 
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trường đã được phê duyệt. Đưa các 

nội dung bảo vệ môi trường vào 

trong các quy định, quy chế vận 

hành, quản lý của cảng cá, khu neo 

đậu tránh trú bão. Tổ chức báo cáo 

công tác bão vệ môi trường, giám 

sát môi trường định kỳ nhằm có cơ 

sở theo dõi và đề xuất các biện pháp 

bảo vệ môi trường phù hợp 

+ Các Ban quản lý, chính quyền địa 

phương được giao quản lý phối hợp 

với ngành tài nguyên và môi trường, 

các tổ chức đoàn thể tăng cường 

công tác tuyên truyền, nâng cao 

nhận thức cho ngư dân và tổ chức 

thực hiện bảo vệ môi trường tại 

cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão 

cho tàu cá 

6  
Thống nhất với các nội dung trong 

bản dự thảo. 

UBND huyện Vĩnh 

Linh 
  

  
Cơ bản nhất trí với bản dự thảo 

Báo cáo 

UBND huyện đảo 

Cồn Cỏ 
  

7 

Tại điểm 1.3, khoản 1 và 

điểm 2.4, khoản 2 Mục II 

  

 Cảng cá đảo Cồn Cỏ được UBND 

tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng tại Quyết định số: 

256/1998/QĐ-UBND ngày 

18/3/1998; được khởi công xây 

dựng từ năm 1998 và hoàn thành 

đưa vào sử dụng năm 2000. Đến 

năm 2009, Dự án cảng cá và khu 

dịch vụ hậu cần nghề cá được Sở 

Nông nghiệp và PTNT đầu tư nâng 

cấp, mở rộng hoàn thành và bàn 

giao cho Ban quản lý đảo Cồn Cỏ 

Đã tiếp thu, chỉnh 

sửa 
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(nay là Trung tâm Dịch vụ và Du 

lịch đảo Cồn Cỏ) quản lý, sử dụng. 

 Tại 3.1.2, khoản 3 Mục II 

  Ban quản lý cảng cá đảo Cồn Cỏ 

được thành lập tại Quyết định số 

26/QĐ-UBND ngày 15/6/2006 của 

UBND huyện đảo Cồn Cỏ. Do nhu 

cầu phát triển hiện nay đã đổi tên 

thành “Trung tâm Dịch vụ và Du 

lịch đảo Cồn Cỏ” theo Quyết định 

số 888/QĐ-UBND  ngày 31/3/2020  

của UBND tỉnh. 

Đã tiếp thu, chỉnh 

sửa 
 

8 

 Thống nhất cao với các nội dung 

của dự thảo 

Phòng Nông nghiệp 

và PTNT huyện 

Triệu Phong 

 

  

- Tại điểm 1.3, khoản 6, 

Mục III: Giải pháp về bảo 

vệ môi trường (Trang 7); 

- Tại khoản 6, Mục 3: Về 

tổ chức quản lý, khai thác 

các cảng cá và khu neo 

đậu tránh trú bão sau đầu 

tư (Trang số 8) 

 - Đã có Luật bảo vệ môi trường, 

Luật số: 72/2020/QH14; Chỉ mới 

nêu thực trạng, chưa có giải pháp 

cụ thể; 

 - Khu neo đậu tránh trú bão Cửa 

Việt giao cho UBND huyện Triệu 

Phong tổ chức quản lý, khai thác, 

sửa lại: Khu neo đậu tránh trú bão 

Nam Cửa Việt giao cho UBND 

huyện Triệu Phong tổ chức quản lý, 

khai thác. 

Tiếp thu một phần, 

đã bổ sung 

 

Luật Bảo vệ môi trường số: 

72/2020/QH2014 được ban hành 

ngày 17/11/2020 và có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 01/01/2022. 

Việc đánh giá các giải pháp thực 

hiện quy hoạch sau đầu tư (trong 

đó có giải pháp bảo vệ môi 

trường) hệ thống cảng cá, khu 

neo đậu tránh trú bão đến năm 

2020 theo Quyết định 1976/QĐ-

TTg ngày 12/11/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ sau 5 năm thực 

hiện. 

9  
Cơ bản nhất trí với bố cục và nội 

dung bản Dự thảo 

Ban quản lý cảng cá 

Quảng Trị 
  

 Tại khoản 5, Mục III 

“Về tổ chức thu phí dịch vụ tại cảng 

cá”, đề nghị thay đổi lại là: “Về tổ 

chức thu giá dịch vụ sử dụng cảng cá”, 

vì hiện nay theo luật phí và lệ phí số 

97/2015/QH13 đã chuyển phí cảng cá 

qua giá dịch vụ sử dụng cảng cá. 

Đã tiếp thu, chỉnh 

sửa 
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II. Cảng cá bổ sung vào quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đề xuất của huyện Gio Linh:  

TT Tên cảng cá Địa chỉ Loại cảng cá 

Độ sâu 

vùng 

nước 

đậu tàu 

(-m) 

Cỡ loại 

tàu cá 

lớn nhất 

có thể 

cập cảng 

(m) 

Lý do đề 

xuất 

Tiếp thu/ không 

tiếp thu Giải trình lý do 

1 Bến cá chợ 

Cửa Việt 

Thị trấn 

Cửa Việt, 

huyện 

Gio Linh 

II (-2,85) ÷ 

(-3,5) 

28 Quy hoạch 

lần đầu 
(đang hoạt 

động nhưng 

chưa được 

quy hoạch 

vào hệ thống 

cảng cá quốc 

gia) 

Tiếp thu, đề xuất 

đưa vào quy hoạch 

Bến cá chợ Cửa Việt được UBND 

tỉnh Quảng Trị phê duyệt đầu tư 

xây dựng tại Quyết định số: 

2326/QĐ-UBND ngày 8/10/2014, 

có quy mô tương đương với cảng 

cá loại III. Theo Luật Thủy sản 

2017 cảng cá phải được quy 

hoạch vào hệ thống cảng cá quốc 

gia và phải được công bố mở mới 

đủ điều kiện hoạt động, tuy nhiên 

hiện nay chưa được quy hoạch 

vào hệ thống cảng cá và chưa đủ 

tiêu chí theo Điều 78 và 79 Luật 

Thủy sản.  

 

III. Khu neo đậu tránh trú bão bổ sung vào quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đề xuất của huyện Gio Linh 

và huyện Vĩnh Linh:  

TT 
Tên khu neo 

đậu 
Địa chỉ 

Cấp khu 

neo đậu 

(Vùng, 

tỉnh) 

Độ sâu 

vùng 

nước 

đậu tàu 

(-m) 

Cỡ loại 

tàu cá lớn 

nhất có 

thể vào 

neo đậu 

(m) 

Sức 

chứa 

(chiếc) 

Lý do đề 

xuất 

Tiếpthu/ 

Không  

tiếp thu 
Giải trình lý do 

1 Khu neo đậu 

tàu thuyền thị 

trấn Cửa Việt 

Thị trấn 

Cửa Việt, 

huyện 

Gio Linh 

Cấp tỉnh   (-3,0) ÷ 

(-3,5) 

28 100  Khu vực  

neo đậu 

truyền 

thống của 

ngư dân tại 

Tiếp thu, đề xuất 

đưa vào quy 

hoạch  

Trên địa bàn thị trấn Cửa Việt 

có 241 tàu thuyền, trong đó có 

11 tàu cá vỏ thép chiều dài trên 

24m được đóng mới theo Nghị 

định 67/2014/NĐ-CP, 98 tàu 

trên 15 mét hoạt động xa bờ và 
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địa phương 132 tàu dưới 15m hoạt động 

vùng bờ và vùng lộng; vào 

mùa mưa bão các tàu cá di 

chuyển sang khu neo đậu tránh 

trú bão Nam Cửa Việt để tránh 

trú, tuy nhiên Khu neo đậu 

tránh trú bão Cửa Việt sức 

chứa không đáp ứng đủ cho tàu 

thuyền trong và ngoài khu vực; 

trong khi đó tàu thuyền của 

ngư dân thị trấn Cửa Việt 

thường xuyên neo đậu trên 

vũng nước thuộc địa bàn khu 

phố 4, khu phố 5 thị trấn Cửa 

Việt, tại đây có điều kiện địa 

hình tự nhiên tương đối thuận 

lợi. Nếu được đầu tư xây dựng 

khu neo đậu sẽ tạo điều kiện 

cho tàu thuyền trong địa 

phương neo đậu an toàn, đồng 

thời giảm được áp lực đối với 

Khu neo đậu tránh trú bão Cửa 

Việt. 

2 Nam Cửa Tùng, 

xã Trung Giang 

Xã Trung 

Giang, 

huyện 

Gio Linh 

Cấp tỉnh (-2,0) ÷ 

(-3,5) 

28 600 

chiếc/ 

các loại 

Chưa có 

khu neo đậu 

Tiếp thu, đề xuất 

đưa vào quy 

hoạch 

Trên địa bàn xã Trung Giang 

có 194 tàu thuyền, trong đó có 

03 tàu vỏ thép chiều dài trên 

24m được đóng mới theo Nghị 

định 67/2014/NĐ-CP, 09 tàu 

trên 15 mét hoạt động xa bờ và 

182 tàu dưới 15m hoạt động 

vùng bờ và vùng lộng; vào 

mùa mưa bão các tàu cá di 

chuyển rất khó khăn (do ngược 

gió) sang khu neo đậu tránh trú 

bão Cửa Tùng để tránh trú, tuy 

nhiên Khu neo đậu tránh trú 

bão Cửa Tùng có diện tích hẹp, 

sức chứa không đáp ứng đủ 

chổ neo đậu cho tàu thuyền 

trong khu vực và thường xuyên 
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bị bồi lấp; trong khi đó tàu 

thuyền của ngư dân xã Trung 

Giang và một số tỉnh bạn 

thường xuyên neo đậu trên 

vũng nước Nam cầu Cửa Tùng 

thuộc địa bàn thôn Nam Sơn, 

thôn Bắc Sơn xã Trung Giang, 

tại đây có điều kiện địa hình tự 

nhiên tương đối thuận lợi, 

được che chắn tốt về sóng, gió, 

dòng chảy; Nếu được đầu tư 

xây dựng khu neo đậu tránh trú 

bão sẽ tạo điều kiện cho tàu 

thuyền trong khu vực vào neo 

đậu và tránh trú bão an toàn, 

đồng thời giảm được áp lực đối 

với Khu neo đậu tránh trú bão 

Cửa Tùng hiện đang quá tải 

không theo kịp năng lực tàu 

thuyền hiện nay, do đó quy 

hoạch khu neo đậu tránh trú 

bão tại vị trí này là cần thiết.  

3 
Âu neo đậu tàu 

thuyền Mủi Lay 
Thôn 

Vĩnh 

Mốc, xã 

Kim 

Thạch, 

huyện 

Vĩnh Linh 

Cấp tỉnh   (-2,5) ÷ 

(-10) 

28 600 

chiếc 

các loại 

Chưa có 

khu neo đậu 

Tiếp thu, đề xuất 

đưa vào quy 

hoạch 

Tại đây có điều kiện địa 

hình tự nhiên thuận lợi, 

được che chắn tốt về sóng, 

gió, dòng chảy; tương đối 

kín gió, lặng sóng. Để phát 

huy lợi thế về vị trí địa lý, 

độ sâu mực nước biển khu 

vực gần bờ Vịnh Mốc, xã 

Kim Thạch, cần bổ sung 

quy hoạch, đầu tư xây dựng 

khu neo đậu tránh trú bão 

cho tàu cá sẽ tạo điều kiện 

cho tàu thuyền của ngư dân 

trong và ngoài tỉnh vào neo 

đậu và tránh trú bão an toàn, 

đồng thời giảm được áp lực 

đối với Khu neo đậu tránh 
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trú bão Cửa Tùng hiện đang 

quá tải không theo kịp năng 

lực tàu thuyền hiện nay. 

4 Âu neo đậu tàu 

thuyền Vĩnh 

Thái 1 

Thôn Thử 

Luật, xã 

Vĩnh 

Thái, 

huyện 

Vĩnh Linh 

  12 
100 

chiếc / 

20CV 

Chưa có 

khu neo đậu 

Không tiếp thu Đây là các khu neo đậu vùng 

bãi ngang, tại khu vực này số 

lượng tàu thuyền không lớn 

(khoảng 350 chiếc), chủ yếu 

tàu có chiều dài lớn nhất dưới 

6m, hoạt động đánh bắt thường  

đi về trong ngày. Theo Luật 

Thủy sản năm 2017 và theo 

TCVN11153:2016 tiêu chuẩn 

về khu neo đậu tránh trú bão 

cho tàu cá, yêu cầu về địa hình: 

có điều kiện địa hình tự nhiên 

thuận lợi, được che chắn tốt về 

sóng, gió, dòng chảy, có thể 

ngăn chặn hoặc giảm đến mức 

tối thiểu sự lắng đọng của bùn 

cát, an toàn và tiết kiệm chi phí 

duy tu..; Yêu cầu đối với vùng 

nước neo đậu tàu: Tương đối 

kín gió, lặng sóng, được che 

chắn tối thiểu là 3 phía khỏi 

sóng biển, mức độ bồi lắng ít 

nhất và không bị bào xói, tốc 

độ bồi lắng trở lại sau khi nạo 

vét trong phạm vi cho phép để 

có thể khai thác được an toàn 

qua một mùa lũ. Từ những căn 

cứ trên, các khu neo đậu chưa 

đủ điều kiện để đưa vào quy 

hoạch. 

5 Âu neo đậu tàu 

thuyền Vĩnh 

Thái 2 

Thôn Tân 

Thuận , 

xã Vĩnh 

Thái, 

huyện 

Vĩnh Linh 

  12 
100 

chiếc / 

20CV 

Chưa có 

khu neo đậu 

Không tiếp thu 

6 Âu neo đậu tàu 

thuyền Vĩnh 

Thái 3 

Thôn 

Thái Lai, 

xã Vĩnh 

Thái, 

huyện 

Vĩnh Linh 

  12 
100 

chiếc / 

20CV 

Chưa có 

khu neo đậu 

Không tiếp thu 
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