
 

 

UBND HUYỆN HẢI HẬU 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                   Số:              Hải Hậu, ngày 23 tháng 6 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Tàu cá mất tín hiệu thiết bị giám sát hành trình trên 10 ngày 

 

 Căn cứ Thông báo số 1379/TB-SNN ngày 21/6/2022 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Nam Định, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện thông báo tàu cá 

mất tín hiệu GSHT trên 10 ngày tính đến ngày 20/6/2022 như sau: 

  

 KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Vũ Văn Luyện 

1. Thông tin tàu cá  

Thông tin từ: Hệ thống giám sát tàu cá 

Tên/ số đăng ký tàu cá: (Phụ lục kèm theo) 

Họ tên thuyền trưởng/  

Chủ tàu cá: 

Địa chỉ: 

(Phụ lục kèm theo) 
Số điện thoại: 

Tần số liên lạc: 
(Phụ lục kèm theo) 

2. Thời gian và vị trí phát hiện tàu cá bị mất tín hiệu kết nối 

Thời gian: (Phụ lục kèm theo) Vị trí: (Phụ lục kèm theo) 

3. Báo cáo/ thông báo tới 

  UBND các xã, thị trấn: Hải Lý, Hải Chính, 
Hải Triều; 

  VP đại diện TT, KT, KSNC; 

  Đồn Biên phòng Văn Lý; 

 Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh; 

  BQL Cảng cá Nam Định; 

4. Đề nghị 

+ Các Đồn, Trạm Kiểm soát Biên phòng kiểm tra, kiểm soát trên biển và tại các cảng cá, bến 

cá, phát hiện và xử lý vi phạm theo quy định, không cho những tàu không duy trì hoạt động 

thiết bị giám sát hành trình ra khơi; phối hợp kiểm tra, xác minh tại nơi cư trú của chủ tàu. 

+ Văn phòng Đại diện TT, KT, KSNC; BQL Cảng cá Nam Định trong khi kiểm tra tàu cá hoạt 

động trên biển hoặc tại cảng cá nếu phát hiện thì xử lý hoặc phối hợp xử lý theo quy định. 

+ UBND các xã có tàu vi phạm tổ chức xác minh tàu cá mất tín hiệu thiết bị giám sát hành 

trình tại nơi cư trú của chủ tàu, phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý theo quy định; 

gửi Biên bản xác minh (có mẫu biên bản kèm theo) về Phòng Nông nghiệp và PTNT 

huyện trước ngày 09/7/2022. 

5. Ghi chú 

Đề nghị khi xác minh phải ghi rõ nguyên nhân tàu cá mất tín hiệu là do: tàu 

chưa nộp cước phí, thiết bị hỏng, tàu nằm bờ tắt máy… Đối với trường hợp 

tàu chưa nộp cước phí hoặc thiết bị hỏng, yêu cầu chủ tàu xác nhận thời gian 

cụ thể liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị để nộp cước phí, kích hoạt thiết bị 

hoạt động trở lại hoặc sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị trước khi đi hoạt động 

(không ghi là tàu cá mất tín hiệu do không rõ nguyên nhân.) 
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Phụ lục: Danh sách tàu cá mất tín hiệu trên 10 ngày tính đến ngày 20/6/2022 

STT 

Số đăng 

ký  tàu cá 

(NĐ-…-TS) 

Họ và tên chủ tàu 
Địa chỉ 

Số điện thoại 
Đơn vị cung cấp 

thiết bị GSHT 

Thời gian 

mất tín hiệu 

Tọa độ 
Ghi chú 

Xóm Xã (TT.) Vĩ độ Kinh độ 

I. Tàu mất tín hiệu GSHT gần đây 

1 92239 Nguyễn Văn Chương Sơn Đông Hải Chính 0369492840 VNPT 
21/05/2022 

17:50 
18°18'12'' 106°35'59'' Mất tín hiệu trên biển 

2 92217 Vũ Văn Tân Xóm 6 Hải Lý 0974982916 
Viện Hàn lâm 

KHVN 

05/06/2022 

10:22 
19°52'10'' 107°02'16'' Mất tín hiệu trên biển 

3 92537 Nguyễn Văn Công Tân Minh Hải Triều 0973514046 
Viện Hàn lâm 

KHVN 

09/06/2022 

12:57 
19°52'00'' 106°15'38'' Mất tín hiệu trên biển 

4 92607 Nguyễn Văn Thái 
Xóm Quang 

Phục 
Hải Triều 

0975396645 

0395760286 
VNPT 

03/05/2022 

11:54 
18°28'17'' 106°25'33'' Mất tín hiệu trên biển 

5 92656 Nguyễn Văn Vân Xóm Tây Bình Hải Triều 0397207691 VNPT 
13/05/2022 

11:57 
19°50'16'' 106°31'40'' Mất tín hiệu trên biển 

6 92803 Nguyễn Văn Đồng   Hải Triều 0965337088 Bình Anh 
10/05/2022 

23:59 
20°02'44'' 106°12'39'' 

Mất tín hiệu trong bờ dài 

ngày 

II. Tàu chưa nộp cước phí nên bị mất tín hiệu GSHT 

1 92802 Nguyễn Văn Đại Xóm 4 Hải Chính 0982584086 
Định vị 

Bách Khoa 

10/06/2022 

12:00 
19°22'18'' 106°18'33'' Chưa nộp cước phí 

2 92736 Vũ Đình Nghị   Hải Lý 0985431690 Bình Anh 
23/02/2022 

17:21 
20°01'50'' 106°12'22'' Chưa nộp cước phí 

III. Tàu bị hỏng thiết bị VMS (theo khai báo của chủ tàu trong biên bản xác minh) nhưng đến nay chưa có tín hiệu trở lại nên phải xác minh lại lần 2 

1 92916 Trần Văn Cường   Hải Triều 0398164508 
Viện Hàn lâm 

KHVN 

06/10/2020 

7:21 
20°01'28'' 106°12'09'' 

Thiết bị hỏng (nếu tàu vẫn 

có kế hoạch hoạt động yêu 

cầu chủ tàu cam kết rõ thời 

gian có tín hiệu trở lại) 

2 92219 Nguyễn Văn Khánh 
Xóm Quang 

Phục 
Hải Triều 0364387882 VNPT 

03/05/2022 

16:24 
19°49'18'' 107°28'14'' 

Thiết bị hỏng (nếu tàu vẫn 

có kế hoạch hoạt động yêu 

cầu chủ tàu cam kết rõ thời 

gian có tín hiệu trở lại) 
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MẪU LẬP BIÊN BẢN XÁC MINH 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ, TT ………………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: ……/BBXM-…… …………, ngày …… tháng …… năm ………… 

BIÊN BẢN XÁC MINH 

Tàu cá mất tín hiệu trên 10 ngày 

Vào hồi …… giờ …… phút, ngày …… tháng …… năm ………, tại  ................................ 

 ............................................................................................................................................... 

I. Đại diện Tổ xác minh: 

1.  ........................................................................................................................................... 

2.  ........................................................................................................................................... 

3.  ........................................................................................................................................... 

II. Đại diện đơn vị phối hợp: 

1.  ........................................................................................................................................... 

2.  ........................................................................................................................................... 

3.  ........................................................................................................................................... 

III. Đã làm việc với: 

Ông (bà):  ..................................................... ; Số điện thoại:  .............................................. ; 

Địa chỉ:  ............................................................................................................................... ; 

Là  ................................................................  của tàu cá …………. 

IV. Nội dung  

1. Nội dung xác minh: 

Căn cứ Thông báo số: ……/TB-SNN ngày ……/……/……… của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc Tàu cá mất tín hiệu thiết bị giám sát hành trình trên 10 ngày, tàu ………… 

nằm trong Danh sách tàu cá mất tín hiệu trên 10 ngày tính đến ngày ……/……/……… cần 

phải xác minh nguyên nhân thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá bị mất tín hiệu. 

2. Kết quả xác minh: 

 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 
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3. Ý kiến của chủ tàu: 

        Tôi đã được tuyên truyền và nắm rõ quy định về lắp đặt và sử dụng thiết bị GSHT trên 

tàu cá xa bờ. Tôi cam kết chấp hành nghiêm quy định về lắp đặt và sử dụng thiết bị GSHT 

trên tàu cá khi hoạt động trên biển. Nếu trên tàu không có thiết bị GSHT hoặc thiết bị GSHT 

chưa có tín hiệu bình thường trở lại mà tôi cho tàu ra biển hoạt động khai thác thì tôi xin 

chịu mọi trách nhiệm trước Pháp luật. 

 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

4. Kết luận của Tổ xác minh: 

 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

Buổi làm việc kết thúc vào hồi …… giờ …… phút cùng ngày. 

Biên bản này được lập thành 03 bản, gồm 02 trang có giá trị pháp lý như nhau đã được đọc 

lại cho những người làm việc cùng nghe, mọi người nhất trí với nội dung biên bản và ký tên 

dưới đây./. 

CHỦ TÀU/ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN TỔ XÁC MINH 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN UBND XÃ (TT) 

………………… 

 

 

 

ĐẠI DIỆN PHÒNG NÔNG NGHIỆP 

VÀ PTNT HUYỆN HẢI HẬU 

 

 

 

 

 

 


		2022-06-23T15:39:03+0700


		2022-06-23T15:42:51+0700


		2022-06-23T15:42:36+0700




