
  

  UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

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

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

     Số:526/SNN-TS     Quảng Trị, ngày 31tháng 3 năm 2020 

V/v lắp đặt thiết bị giám sát hành 

trình trên tàu cá  
 

                      

 

                                                                                                                     

 

   Kính gửi: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

 

 

Thực hiện Luật Thủy sản 2017; Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 

8/3/2019 của Chính phủ về Qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Thủy sản năm 2017; văn bản số 1659/BNN-TCTS ngày 05/3/2020 về lắp 

đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá; văn bản số 43/UBND-NN ngày 

06/01/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế 

trong triển khai chống khai thác IUU, theo ý kiến kết luận của Đoàn thanh tra của 

Ủy ban Châu Âu ( EC); văn bản số 6047/UBND-NN  ngày 31/12/2019 về lắp đặt 

thiết bị giám sát hành trình và duy trì hoạt động thiết bị 24/24 giờ; văn bản số 

923/UBND-NN ngày 10/03/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về lắp đặt thiết bị 

giám sát hành trình. Thời gian qua Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp chống khai thác 

bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, đặc biệt triển khai lắp đặt 

thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá để tháo gỡ “ thẻ vàng”. Đến nay mới có 

90 chiếc tàu lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, số tàu chưa lắp đặt thiết bị giám 

sát hành trình theo yêu cầu vẫn đang còn nhiều. Để bảo đảm lộ trình lắp đặt theo 

yêu cầu của Chính phủ, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh  chỉ đạo các Đồn Biên phòng ven biển kiểm soát chặt chẽ tàu cá 

xuất bến, nhập bến; Từ ngày 01/4/2020 kiên quyết không cho tàu đi khai thác 

hải sản nếu không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá thuộc đối tượng bắt 

buộc lắp đặt theo quy định, đồng thời phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT 

tiến hành xử phạt theo Nghị định 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính 

phủ đối với các tàu vi phạm quy định. 

Đây là một trọng nhiệm vụ trọng tâm, Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề 

nghị Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quan tâm phối hợp triển khai thực hiện./. 

 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh ( để b/c); 

- Giám đốc Sở và PGĐ Sở (để b/c); 

- UBND các huyện ven biển ( để ph/h); 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 
 

 

 

 

  Nguyễn Văn Huân 
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