
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-NN Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2022 

V/v theo dõi hoạt động của tàu cá 

và động viên, thăm hỏi ngư dân 

sản xuất trên biển dịp Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần năm 2022. 

 

 
Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển   

  và thành phố Thanh Hóa. 

 
Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 528/BNN-TCTS ngày 

19/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc động viên, 

thăm hỏi ngư dân sản xuất trên biển dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 

(có văn bản gửi kèm theo). 

Để động viên kịp thời tinh thần các hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn 

và các ngư dân tham gia bám biển khai thác hải sản trong dịp Tết Nguyên đán, 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển và thành phố Thanh Hóa 

- Bố trí, phân công lãnh đạo tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần, vật chất 

cho các hộ ngư dân thuộc đối tượng chính sách, hộ ngư dân có hoàn cảnh khó 

khăn, ngư dân tham gia bám biển khai thác hải sản trong dịp Tết Nguyên đán, 

nhất là các gia đình có tàu cá, thuyền viên bị nạn trên biển do tai nạn, thiên tai.  

- Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể liên quan tổ chức hiệu quả lễ ra quân 

đầu năm, lễ cầu ngư khai thác hải sản sau Tết Cổ truyền của dân tộc, đồng thời 

phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19; tổ chức tuyên truyền, 

phản ánh và biểu dương kịp thời các tàu cá, ngư dân khai thác hải sản đạt hiệu 

quả cao trong dịp Tết Nguyên đán để khuyến khích và kịp thời động viên ngư 

dân vươn khơi bám biển tổ chức sản xuất. 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn ven biển hướng dẫn, tổ chức sắp 

xếp tàu thuyền tại các khu neo đậu, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài 

sản của ngư dân; thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và các biện pháp 

chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định 

(chống khai thác IUU). 
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- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp danh 

dách tàu cá, ngư dân tham gia bám biển khai thác hải sản trong dịp Tết Nguyên 

đán Nhâm dần năm 2022 theo quy định. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và tình hình khai thác hải sản 

của ngư dân trên các vùng biển để kịp thời hỗ trợ ngư dân yên tâm sản xuất; tổ 

chức bố trí, phân công lực lượng trực Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 

đảm bảo an toàn và sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thiết bị khi có lệnh điều 

động thực hiện nhiệm vụ. 

3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị liên quan tổng hợp danh sách tàu cá, ngư dân tham gia bám biển khai 

thác hải sản trong và sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; báo cáo Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c); 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Báo Thanh Hóa, Đài PTTH tỉnh; 

- Chi cục Thủy sản Thanh Hóa; 

- Lưu: VT, NN.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Lê Đức Giang 
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