UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1329/SNN-TS
V/v thực hiện các thủ tục công bố
mở cảng cá theo quy định tạiLuật
Thủy sản năm 2017 và Nghị định
số26/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Quảng Trị, ngày 27 tháng 7 năm 2020

Kính gửi:

- Ban quản lý Cảng cá Quảng Trị;
- UBND huyện Gio Linh, UBND huyệnĐảo
Cồn cỏ.

Thực hiện Văn bản số 3318/UBND-NN ngày 23/7/2020 của UBND tỉnh
Quảng Trị và Văn bản số 4811/BNN-TCTS ngày 20/7/2020 của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn về việc công bố mở cảng cá theo quy định tại Luật Thủy
sản năm 2017 và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ (sao gửi kèm); Sở
Nông nghiệp và PTNThướng dẫn một số nội dung sau:
1. Để đảm bảo các cảng cá đủ điều kiện hoạt động từ ngày 01/10/2020, Sở
Nông nghiệp và PTNT đề nghịBan quản lý Cảng cá Quảng Trị, Ủy ban nhân dân
các huyện có quản lý cảng cá,theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, khẩn
trương thực hiện các thủ tục công bố mở cảng theo quy định tại Điều 61 Nghị định số
26/2019/NĐ-CP, đồng thờithực hiện các nội dung khác theo chỉ đạo của Bộ nông
nghiệp và Phát triển nôngthôn tại văn bản nêu trên;
2. Nội dung, trình tự, thủ tục công bố mở cảng cá như sau:
2.1.Hồ sơcông bố mở cảng cá(nộp 01 bộ)gồm có:
a) Đơn đề nghị công bố mở cảng cá (theo Mẫu số 09.TC Phụ lục V ban hành
kèm theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP);
b)Văn bản cho phép đầu tư xây dựng cảng cá;
c)Nội quy, phương án khai thác cảng cá của cảng cá (bản chụp);
d) Quyết định thành lập Tổ chức quản lý cảng cá (bản chụp);
đ) Biên bản nghiệm thu công trình cảng cá đã hoàn thành xây dựng đưa vào
sử dụng kèm theo bản vẽ hoàn công;
e) Thông báo hàng hải về luồng của cảng và vùng nước trước cầu cảng;
g) Văn bản kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và
yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
h) Văn bản nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy.
2.2.Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính:
Tổ chức quản lý cảng cá gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền công bố mở
cảng cá quy định tại khoản 3 Điều 79 Luật Thủy sản;

2.3. Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có
thẩm quyền xem xét hồ sơ, tổ chức khảo sát thực tế tại cảng cá, quyết định công
bố mở cảng cá theo Mẫu số 10.TC Phụ lục V ban hành kèm theoNghị định
26/2019/NĐ-CP.Trường hợp không công bố mở cảng cá, phải trả lời bằng văn bản
và nêu rõ lý do;
Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày Quyết định công bố mở cảng cá được
ban hành, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo trên các phương tiện
thông tin đại chúng.
2.4. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Việc công bố mở cảng cá phải đáp ứng các điều kiện tại Khoản 1, Điều 79
Luật Thủy sản 2017.
Vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ban quản lý Cảng cá
Quảng Trị,Ủy ban nhân dân các huyện có quản lý cảng cánghiên cứuthực hiện,
báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNTtrước ngày 15/9/2020để
tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu: VT,CCTS.
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