
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 2021
 

V/v tăng cường công tác quản lý 

tàu cá, đảm bảo an toàn cho người 

và tàu cá hoạt động thủy sản. 

 

 

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. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 49/CT-BNN-TCTS ngày 06/01/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm 

bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ven biển và thành phố 

Thanh Hóa 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các quy định của 

Luật Thủy sản, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các quy định về chống 

khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). 

- Tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá 

theo hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản vùng ven bờ đã được công bố, 

không để phát sinh thêm tàu cá thuộc diện cấm phát triển; khẩn trương hoàn 

thành việc rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin tàu cá vào Cơ sở dữ liệu nghề cá 

quốc gia (Vnfishbase), thực hiện xóa đăng ký đối với các tàu cá theo quy định 

tại Điều 72, Luật Thủy sản. 

- Tập trung chỉ đạo, yêu cầu các chủ tàu cá thực hiện nghiêm quy định về 

đánh dấu tàu cá, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, mua bảo hiểm tai nạn 

thuyền viên và các loại bảo hiểm bắt buộc khác cho thuyền viên và người làm 

việc trên tàu cá theo quy định. 

- Khẩn trương hoàn thành việc công bố mở, đóng cảng cá đối với cảng cá 

được phân cấp quản lý theo quy định (cảng cá loại III); rà soát, kiểm tra tình 

hình hoạt động của các khu neo đậu tránh trú bão tự nhiên cho tàu cá trên địa 

bàn quản lý, đảm bảo đầy đủ các điều kiện hoạt động theo quy định. 

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (qua Chi cục Thủy sản Thanh Hóa) trước ngày 10 tháng 6 và 

tháng 12 hàng năm để tổng hợp. 
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2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tàu cá và thực hiện tốt 

phương châm “chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương 

và có hiệu quả” nhằm đảm bảo an toàn cao nhất, giảm thiểu thiệt hại thấp nhất 

cho người và tàu cá hoạt động khai thác thủy sản. 

- Tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá vi 

phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động thủy sản, đặc biệt là đối với các 

tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài để đánh bắt hải sản trái phép, không duy trì 

kết nối thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá; kiên quyết không cho xuất bến đối 

với tàu cá không đảm bảo điều kiện theo quy định, nhất là các tàu cá không có 

đầy đủ giấy tờ, không đánh dấu tàu cá, không k  biển số, tàu cá không trang bị và 

không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình (VMS). 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan định kỳ tổ chức diễn tập 

phương án tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tàu cá trên biển để nâng cao năng lực 

phòng ngừa, ứng phó và xử lý tình huống khi có bão, thiên tai, sự cố, tai nạn 

trong hoạt động khai thác thủy sản. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập huấn cho ngư dân về các 

quy định của pháp luật, đặc biệt là Luật Thủy sản năm 2017, Nghị định 

26/2019/NĐ-CP, Nghị định 42/2019/NĐ-CP, các Thông tư số 21/2018/TT-

BNNPTNT ngày 15/11/2018, số 22/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018  của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các các khuyến nghị của Ủy ban 

Châu Âu (EC) về cảnh báo th  vàng đối với thủy sản khai thác của Việt Nam để 

ngư dân hiểu và chấp hành đúng quy định của pháp luật về thủy sản và các quy 

định pháp luật khác có liên quan. 

- Kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký thuyền viên tàu cá vào Sổ danh bạ 

thuyền viên, nhất là việc đảm bảo đủ định biên an toàn tối thiểu của tàu cá; đảm 

bảo tiêu chuẩn về sức khỏe, chuyên môn, nghiệp vụ thuyền viên quy định tại 

Thông tư số 22/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá 

theo hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản vùng lộng và vùng khơi đã được 

công bố theo quy định; thường xuyên thực hiện rà soát, cập nhật đầy đủ thông 

tin tàu cá vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (Vnfishbase), thực hiện xóa đăng 

ký đối với các tàu cá theo quy định tại Điều 72, Luật Thủy sản. Đồng thời, quản 

lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá; thực hiện nghiêm 

việc đánh giá, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu 

cá theo quy định. 

- Tăng cường hướng dẫn ngư dân thực hiện đẩy đủ, đúng các quy định 

về đảm bảo an toàn kỹ thuật tàu cá, đánh dấu tàu cá, lắp đặt thiết bị giám sát 



3 

 

hành trình tàu cá, tránh trú bão đảm bảo an toàn và kết nối với các cơ quan 

chức năng có liên quan để hỗ trợ ngư dân trong quá trình hoạt động sản xuất 

trên biển khi cần thiết. 

- Chỉ đạo cơ sở đăng kiểm tàu cá thực hiện nghiêm việc đăng kiểm, phân 

cấp và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá theo đúng quy định, không 

để tình trạng tàu cá đóng mới, cải hoán lắp đặt trên tàu các loại máy kém chất 

lượng, máy bộ (động cơ ô tô, máy kéo được thủy hóa), các máy tàu không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ. 

- Tổ chức trực ban 24/7 vận hành Hệ thống giám sát hành trình tàu cá để 

theo dõi giám sát tàu cá hoạt động trên biển, kịp thời cung cấp thông tin và cảnh 

báo cho tàu cá về tình hình thời tiết trên biển. Tăng cường tuần tra, kiểm tra và 

xử lý các trường hợp tàu cá vi phạm các quy định của pháp luật trong quá trình 

hoạt động trên biển, đặc biệt là đối với các tàu cá không duy trì kết nối thiết bị 

giám sát hành trình theo quy định. 

- Thường xuyên rà soát, kiểm tra tình hình hoạt động của các khu neo đậu 

tránh trú bão cho tàu cá; xây dựng kế hoạch duy tu, bảo dưỡng công trình khu 

neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, trình duyệt theo quy định. 

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, 

đơn vị; định kỳ vào ngày 20 tháng 6 và tháng 12 hàng năm, tổng hợp, báo cáo 

kết quả thực hiện với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch 

UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c); 

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

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NN. (242.2021) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Lê Đức Giang 
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