
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND            Nam Định, ngày       tháng  9 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản trên biển 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thủy sản số 18/2017/QH14, ngày 21/11/2017;  

Căn cứ 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 Quyết định số 1481/QĐ-BNN-TCTS ngày 02/5/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao hạn ngạch Giấy phép khai 

thác thủy sản tại vùng khơi cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;  

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 

240/TTr-SNN ngày 12/9/2019 về việc công bố hạn ngạch Giấy phép khai thác 

thủy sản trên biển, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản trên biển là  2.137, 

bao gồm: 

- Giấy phép cho tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản là 2.133, Giấy phép cho tàu 

hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản là 04; Trong đó: 587 giấy phép vùng khơi, 

383 giấy phép vùng lộng, 1.167 giấy phép vùng ven bờ; 

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức cấp giấy phép 

khai thác thủy sản cho tàu cá theo hạn ngạch được công bố; Điều chỉnh cơ cấu 

nghề khai thác trên biển theo hướng chọn lọc, ưu tiên các nghề lưới vây, nghề câu, 

lưới chụp, lồng bẫy, đảm bảo đáp ứng nhu cầu chuyển đổi nghề của ngư dân 

nhưng không vượt quá tổng số hạn ngạch chung đã được giao. 

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

 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

PTNT; Thủ trưởng các Sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 Nơi nhận:                                                                                           
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;  
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Đ/c PCT UBND tỉnh-Phụ trách khối; 
- Như Điều 3; 
- Chi cục Thủy sản; 
- Lưu: VP1, VP3.             
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Nguyễn Phùng Hoan 
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