
SỞ NN&PTNT NAM ĐỊNH 

CHI CỤC THUỶ SẢN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-CCTS Nam Định, ngày       tháng 3 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THỦY SẢN NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Thủy sản 2017 ngày 21/11/2017; 

Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 

Căn cứ Quyết định số 488/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND 

tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản; Quyết định số 2002/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 

của UBND tỉnh Nam Định về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản ban hành 

kèm theo Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Khai thác thủy sản. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản đối với 74 tổ chức, cá nhân là 

chủ tàu khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Nam Định (Phụ lục kèm theo). 

Điều 2: Giao Trạm Thủy sản liên vùng có trách nhiệm phối hợp với Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn ven biển thông báo trên các phương tiện thông tin 

đại chúng và niêm yết công khai danh sách tàu cá đã thu hồi Giấy phép khai thác 

thủy sản tại Điều 1.  

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4: Phòng Khai thác thủy sản, Trạm thủy sản liên vùng các tổ chức, cá 

nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:   CHI CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Hà 

- Tổng cục Thủy sản; 

- Sở NN&PTNT; 
(để b/c)  

- Phòng Tham mưu BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; 
- Phòng NN&PTNT các huyện Giao Thủy, 

Hải Hậu, Nghĩa Hưng; 

- UBND các xã, thị trấn ven biển; 

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan; 

(để p/h) 

- Như điều 4; 

- Website Sở NN&PTNT; 

- Lưu: VT, KTTS. 
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