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, 

Kính gửi: Các chủ tàu trên địa bàn phường An Hải Đông 

 Thực hiện Công văn số 4562/SNN-CCTS ngày 10 tháng 11 năm 2022 của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tàu cá bốc dỡ thuỷ sản không đúng 

cảng quy định. 

 Căn cứ Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2019 của Chính 

phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản; trong đó quy 

định xử phạt đối với các tổ chức, cá nhân để tàu cá vào bốc dỡ thuỷ sản khi chưa 

được công bố mở cảng cá theo quy định thì bị phạt tiền cụ thể như sau: 

- Tại điểm e khoản 1 Điều 40 quy định đối với hành vi đưa cảng cá vào hoạt 

động khi chưa được công bố mở cảng cá theo quy định thì bị phạt tiền từ 3.000.000 

đồng đến 5.000.000 đồng. 

- Tại khoản 3 Điều 40 quy định đối với hành vi để tàu cá khai thác bất hợp 

pháp bốc dỡ thuỷ sản tại cảng cá thì bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 

50.000.000 đồng. 

Căn cứ Quyết định số 4350/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2020 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố mở Cảng cá Thọ Quang TP Đà Nẵng; 

Quyết định số 3880/QĐ-BNN-TCTS ngày 28 tháng 09 năm 2021 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh sách cảng cá cho tàu cá hoạt 

động vùng khơi trở ra cập cảng. Như vậy tàu cá vào bốc dỡ thuỷ sản trên địa bàn 

TP Đà Nẵng phải cập Cảng cá Thọ Quang để bốc dỡ thuỷ sản theo quy định. 

 Vậy, UBND phường An Hải Đông thông báo nội dung trên cho các tổ dân 

phố và các chủ tàu trên địa bàn phường được biết và triển khai thực hiện./ 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng Kinh tế quận; 

- Lưu: VT, ĐCXD. 
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     Nguyễn Ngọc Sơn 
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