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THÔNG BÁO  
Về việc thực hiện các hoạt động khai thác thủy sản trên biển 

      
 
 

Ngày 02/8/2022, UBND phường Hòa Hiệp Trung tiếp nhận Kết luận số: 06/KL-

CCTS, ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Chi cục thủy sản tỉnh Phú Yên, về việc Kết luận 
thanh tra chuyên ngành thủy sản trên biển tại vùng biển phía Nam thị xã Đông Hòa, với 

các nội dung, như sau: 
Trong thời gian thanh tra các hoạt động khai thác thủy sản trên biển tại vùng biển 

phía Nam thị xã Đông Hòa từ ngày 15/7 đến ngày 22/7/2022 của đoàn thanh tra chuyên 
ngành thủy sản tỉnh Phú Yên thì đa số các chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá tham gia hoạt 
động khai thác thủy sản tại khu vực vùng biển phía Nam thị xã Đông Hòa đều tuân thủ 

quy định của pháp luật trong lĩnh vực thủy sản, thực hiện nghiêm các quy định về quản 
lý tàu cá và khai thác thủy sản. Tuy nhiên, vẫn còn một số tàu cá tham gia hoạt động 

khai thác thủy sản nhưng phương tiện không đăng ký lại tàu cá theo quy định, đã bị xử 
phạt. 

Để thực hiện nghiêm Luật thủy sản số 18/2017/QH14, ngày 21 tháng 11 năm 
2017 và các văn bản dưới Luật trong lĩnh vực khai thác thủy sản. UBND phường đề 

nghị các chủ tàu, thuyền trưởng các tàu cá  trên địa bàn phường trong quá trình khai 
thác thủy sản trên biển phải thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước trong lĩnh vực 

khai thác thủy sản, cụ thể như sau: 

Khi tham gia hoạt động khai thác thủy sản trên biển cần mang theo đầy đủ các 

giấy tờ liên quan theo quy định, thực hiện đúng các quy định về quản lý hoạt động thủy 
sản, như: Đánh dấu tàu cá, treo cờ Việt Nam, về xuất, cập cảng và ghi, nộp nhật ký khai 
thác đúng theo quy định. 

Không sử dụng tàu cá không đăng ký, đăng kiểm, không có giấy phép khai thác 
thủy sản vào việc khai thác thủy sản trên biển;  

Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m trở lên thực hiện hành vi khai thác 
thủy sản tại vùng lộng. Đồng thời, các chủ tàu và thuyền trưởng tàu cá có chiều dài lớn 

nhất từ 15 m trở lên trong quá trình hoạt động khai thác thủy sản trên biển phải bật thiết 
bị giám sát hành trình liên tục 24 giờ/24 giờ từ khi tàu cá rời cảng đến khi cập cảng. 

Nhận được thông báo này đề nghị các chủ tàu và thuyền trưởng các tàu cá trên 
địa bàn phường nghiêm túc thực hiện./. 
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- Trưởng 04 khu phố vùng ngư nghiệp; 

- Lưu: VT, NLNN(Toán).               

            
             Nguyễn Thanh Pháp 
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