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U' BAN NHAN DAN
TINH QUANG TR!

CQNG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM
Dc Lp - Tu' do - Hanh phóc

So: 33.4/UBND-NN

Quáng Trj, ngày 13 tháng nãm 2020

V/v thirc hin các thu ti1c cong bô
mô cãng cá theo quy djnh ti Lut
Thi:iy san näm 2017 và Nghj djnh
sO 26/201 9/ND-CP cüa ChInh phU

KInhgüi:
- Si Nông nghip và Phát triên nông thôn;
- Ban Quãn 1 Cãng cá tinh.
Ngày 20/7/2020, B Nông nghip và Phát trin nông thôn có van ban so
481 1/BNN-TCTS ye vic cong bô m cãng Ca theo quy djnh ti Lut Thüy san
và Nghj djnh so 26/201 9/ND-CP cüa ChInh phü (sao gi:ri kern theo); UBND tinh
có kiên nhis sau:
Giao S Nông nghip và Phát trin nông thOn hung dn Ban Quãn !
Càng cá tinh thrc hin các thu t1ic cong bô ma cãng cá trén dja bàn tinh theo
dung chi do cüa Bô Nông nghip và PTNT ti van bàn nêu trên./.
]Vo'i nhân:

-Nhxtrén;
- Chi ciic Thüy san;
- Lru: VT, NN.
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Chuyên......

üi: fly ban nhân dan các tinh, thành ph6 yen bin

Diu 73 Nghj djnh s 26/2019/ND-CP ngày 08/3/20 19 cüa
chi tiêt môt so diêu vã biên pháp thi hành Lut Thüy san quy
djnh: "cáng cá dang hog! dng trzthc ngày Nghf djnh nay có hiu lrc thi hành tiêp
tyc ditgc hogt d5ng và lam the tyc dé nghj cong bô màcáng theo quy djnh truc
ngày 01 tháng 10 nàm 2020 ". Tuy nhiên, den nay Co rat It cãng Ca ducrc cong bô
ma theo quy djnh ti Nghj dlnh so 26/2019/ND-CP, ci the: Quãng BInh: 02 càng;
Ninh Thun: 01 cáng; Ba Ria Vüng Tàu: 01 cáng, cOn 1i 80 cãng cá chira duçic
cong bO mO theo quy djnh ('Danh sách kern theo).
D dam báo các câng cá di diu kin ho?t dng tr ngày 01/10/2020,
không lam ânh ththng den hoat dng san xuât cüa ngix dan và vic xác nhn
nguôn gôc nguyen 1iu thüy san cüa các doanh nghip chê biên xuât khâu thüy
san, B NOng nghip à Phát triên nông thôn dê nghj Uy ban nhãn dan các tinh,
thành phô yen biên khân tri.rclng chi do thrc hin mt so ni dung sau:

Sovakyb eji

Iai khoan

1. Chi do tip tic trin khai thrc hin kin kt 1un cUa lanE dao Bô
Nông nghiêp vâ Phát triên nông thôn tai Hi nghj bàn giâi pháp tAng cumg dâu
tu Co sà h@ tang và quãn cãng cá, khu neo du tránh trO bAo cho tàu cá (myc 2
Thông báo so 5721/TB-BNN-VP cia Bó Nông nghip vâ PTNTgii kern);
lr

2. Chi dao các don vi lien quan, t chirc quán 1 cãng cá khan trirong thc
hin các thu tVc cong bô ma cãng cá theo quy djnh tai Diêu 61 Nghj dlnh
26/2019/ND-CP; thrc hin cong tác quân 1' câng cátheo diing quy djnh cüa Lut
Thüy san nAm 2017 và các vAn bàn uy dnh chi tiêt thi hành Luât. Báo cáo kêt
qua thirc hin cong bô ma câng cá ye B NOng nghip và Phát triên nông thôn
trLthc ngày 20/9/2020.
3. Tr sau này 01/10/2020, vic cáng cá ch.ra thrgc cOng b ma cáng lam
ánh huang trrc tiêp den ho?.t dng san xuât cUa ngu dan và doanh nghip thI dla
phucing do hoàn toàn chju trách nhim.
B NOng nghip và Phát trin nOng thôn d nghj fly ban nhân dan các tinh,
thành phô quan tam chi do thirc hin./.
KT. BO TRIfONG
Noi nhn:
- Nhir trén;
.
- B truâng Nguyn Xuân Ctthng (dé b/c);
- Sâ NN&PTNT các tinh, TP yen biên;
- Ltru: VT, TCTS (60 bàn).
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