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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 339/SNN-TS Quảng Trị, ngày 06 tháng 3 năm 2020 

V/v tăng cường công tác quản 

lýghi, nộp báo cáo và nhật ký khai 

thác thủy sản 

 

 

Kính gửi:  UBND các huyệnven biển 

 

Thực hiện Luật Thủy sản số 18/2017/QH14  và Thông tư 21/2018/TT-

BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng 

dẫn Qui định việc ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá 

chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác 

bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc khai thác thủy 

sản.Đồng thời để khắc phục thẻ vàng của Ủy ban Châu âu ( EC) đối với khai 

thác thủy sản Việt Nam, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện 

ven biển triển khaimột số nội dung như sau: 

1.Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tập huấn, phổ biến các qui 

định về Luật Thủy sản năm 2017 và Thông tư 21 /2018/TT-BNNPTNT ngày 15 

tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn Qui định việc ghi, 

nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận 

nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp; xác 

nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc khai thác thủy sản có hiệu lực từ ngày 

01 tháng 01 năm 2019 để cán bộ, ngư dân, chủ tàu và thuyền trưởng biết thực 

hiện đúng qui định. 

2. Hướng dẫnghi, nộp nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản đối với tàu đánh 

bắt nguồn lợi thủy sản 

- Thuyền trưởng tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản có chiều dài lớn nhất từ 12 

mét trở lên hàng ngày ghi nhật ký khai thác thủy sản theo Mẫu số 01 Phụ lục I 

ban hành kèm theo Thông tư số 21/2018/TT-BNPTNT; nộp nhật ký khai thác 

thủy sản cho tổ chức quản lý cảng cá trong thời hạn 24 giờ sau khi tàu hoàn tất 

việc bốc dỡ thủy sản qua cảng. 

- Thuyền trưởng tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản có chiều dài lớn nhất từ 06 

đến dưới 12 mét ghi báo cáo khai thác thủy sản theo Mẫu số 03 Phụ lục I ban 

hành kèm theo Thông tư số 21/2018/TT-BNPTNT; nộp báo cáo khai thác thủy 

sản cho tổ chức quản lý cảng cá theo định kỳ 01 tuần/01 lần. 

3. Hướng dẫn ghi, nộp nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản đối với tàu hậu 

cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản 

- Thuyền trưởng tàu thu mua, chuyển tải thủy sản hàng ngày ghi nhật ký 

thu mua, chuyển tải thủy sản theo Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo 

Thông tư số 21/2018/TT-BNPTNT; nộp nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản 

cho tổ chức quản lý cảng cá trong thời hạn 24 giờ sau khi tàu hoàn tất việc bốc 

dỡ thủy sản qua cảng. 
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- Thuyền trưởng tàu thăm dò, tìm kiếm, dẫn dụ nguồn lợi thủy sản ghi báo 

cáo thăm dò, tìm kiếm, dẫn dụ nguồn lợi thủy sản theo Mẫu số 04 Phụ lục I ban 

hành kèm theo Thông tư số 21/2018/TT-BNPTNT; nộp báo cáo thăm dò, tìm 

kiếm, dẫn dụ nguồn lợi thủy sản cho tổ chức quản lý cảng cá trong thời hạn 24 

giờ sau khi tàu cập cảng. 

4. Về cấp phát mẫu nhật ký khai thác, báo cáo khai thác thủy sản và cập 

nhật dữ liệu. 

- Ban Quản lý cảng cá cấp phát mẫu nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản 

cho tổ chức, cá nhân có tàu cá; thu nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản; lập danh 

sách tàu cá đã nộp nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản và gửi về Chi cục Thủy 

sản trước ngày 20 hàng tháng. 

- Chi cục Thủy sản cập nhật dữ liệu từ nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản 

vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia. Đồng thời tổng hợp tình hình khai thác thủy 

sản từ nhật ký, báo cáo khai thác thủy sảngửi về Tổng cục Thủy sản trước ngày 

20 hàng tháng hoặc khi có yêu cầu. 

5. Về trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng 

- In, ghi và nộp nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản theo quy định. Đồng 

thời thông báo cho tổ chức quản lý cảng cá trước khi tàu cập cảng hoặc rời cảng 

theo quy định; cung cấp thông tin về tàu cá, yêu cầu về dịch vụ, dự kiến sản 

lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng. 

6. Về xử phạt vi phạm hành chính 

Thông báo và yêu  cầu các chủ tàu, thuyền trưởng tàu khai thác nguồn lợi 

thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá tàu từ 12 mét trở lên chấp hành đẩy đủ việc 

ghi, nộp nhật ký khai thác thủy sản cho Tổ chức quản lý cảng cá trong thời hạn 

24 giờ sau khi tàu hoàn tất việc bốc dỡ thủy sản qua cảng. Nếu không chấp hành 

sẽ xử phạt theo Nghị định 42/2019/NĐ-CP như sau:  

- Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với chủ tàu cá 

có một trong các hành vi vi phạm sau: Không ghi nhật ký khai thác thủy sản, 

nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 

mét trở lên; 

- Phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 700.000.000 đồng đối với chủ tàu cá 

có một trong các hành vi vi phạm sau:Không ghi nhật ký khai thác thủy sản, 

nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản đối với tàu có chiều dài lớn nhất từ 24 

mét trở lên trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần; 

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi không có, không ghi, không nộp nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu 

mua chuyển tải thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 24 mét theo 

quy định. 

- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi 

không ghi nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản đối 

với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét theo quy định, trong 

trường hợp tái phạm. 
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Vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị UBND các huyện phối hợp 

chỉ đạo UBND các xã, thị trấn và các đơn vị chuyên môn thông báo, hướng dẫn 

chủ tàu và thuyền trưởng thực hiện đúng qui định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Chi cục Thuỷ sản (để th/h); 

- Ban Quản lý cảng cá Quảng Trị (để th/h); 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Huân 
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