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              Nam Định, ngày        tháng 10 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Danh sách tàu cá thuộc diện mất tích 

 

Căn cứ Luật Thủy sản năm 2017 và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 

08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Thủy sản; 

Căn cứ Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT quy định về đăng kiểm viên; công nhận cơ sở đăng kiểm 

tàu cá; đảm bảo an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công 

vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá và Thông tư số 01/2022/TT-

BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung 

một số thông tư trong lĩnh vực thủy sản; 

Căn cứ kết quả rà soát, xác minh của Chi cục Thủy sản, Phòng Nông 

nghiệp và PTNT, các Đồn, Trạm kiểm soát Biên phòng, UBND các xã, thị trấn, 

để thực hiện tốt công tác quản lý tàu cá, tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải 

pháp cấp bách để khắc phục cảnh cáo của Ủy ban Châu Âu về chống khai 

thác hải sản bất hợp pháp, không báo báo và không theo quy định và thực 

hiện xóa đăng ký tàu cá theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 72 của Luật 

Thủy sản 2017, Sở Nông nghiệp và PTNT Nam Định thông báo Danh sách 

195 tàu cá thuộc diện mất tích (Phụ lục kèm theo) và đề nghị UBND các 

huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng và Trực Ninh  phối hợp thông báo 

cho các tổ chức, cá nhân có liên quan một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Trong thời hạn một năm kể từ ngày ban hành Thông báo này, đề nghị 

195 chủ tàu cá có tên trong Danh sách khẩn trương liên hệ với Chi cục Thủy 

sản (Địa chỉ: Số 141 Đặng Xuân Bảng, ĐT: 02283.859.250  hoặc Trạm Thủy 

sản liên vùng  tại 03 huyện Giao Thủy, Hải Hậu và Nghĩa Hưng) để được 

hướng dẫn thực hiện các thủ tục có liên quan đến tàu cá theo quy định. Sau 

thời hạn một năm, nếu các chủ tàu không liên hệ, Chi cục Thủy sản sẽ tiến 

hành xóa đăng ký tàu cá đối với những tàu cá nêu trên trong Sổ đăng ký tàu cá 

quốc gia. 

2. Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã, thị trấn triển 

khai niêm yết công khai và thông báo danh sách tàu cá nêu trên tại trụ sở 

UBND cấp xã và trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện, của xã  
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(đối với đài truyền thanh cấp xã đề nghị phát mỗi tháng 02-03 lần cho đến hết 

tháng 10/2023). 

3. Đối với các tổ chức, cá nhân có lợi ích hợp pháp đối với các tàu cá 

nêu trên (đã mua bán, cho tặng nhưng chưa làm thủ tục chuyển nhượng sở 

hữu; tàu bị cầm cố, thế chấp) phải có văn bản phản hồi Sở Nông nghiệp và 

PTNT (qua Chi cục Thủy sản Nam Định) để được hướng dẫn thực hiện theo 

quy định. 

Sở Nông nghiệp và PTNT Nam Định đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên 

quan quan tâm, phối hợp thực hiện./.   
 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Tổng cục Thủy sản;    (để b/c) 

- Đ/c Giám đốc Sở;  

- Sở Nông nghiệp và PTNT 

các tỉnh ven biển; 

- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;             (để p/h) 

- UBND các huyện Giao Thủy, 

Hải Hậu, Nghĩa Hưng và Trực Ninh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định; 

- Wedsite Sở NN&PTNT; 

- Lưu: VT, CCTS.     

               

                                                                                                    

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Tố Nga 
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