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   Kính gửi:  Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Giang. 

 

 Thực hiện văn bản số 577/TS-KT ngày 02/11/2021 của Chi cục Thủy sản về 

việc đề nghị phối hợp xử lý khi nhận thông báo tàu cá mất kết nối trên 10 ngày, theo  

thông báo của Trung tâm Thông tin Thủy sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có  01 tàu 

cá của Công ty TNHH Tân Tân Phú mất kết nối trên 10 ngày (địa chỉ: Xã Xuân 

Giang, huyện Nghi Xuân; Số đăng ký: HT-96879-TS). Để đảm bảo thực hiện 

nghiêm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và 

không theo quy định trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Giang thực hiện một số nội dung sau: 

- Liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH Tân Tân Phú, thông báo nhắc nhở 

chủ tàu cá tuân thủ các quy định về sử dụng thiết bị giám sát hành trình trên tàu 

cá và yêu cầu bật thiết bị kết nối trên biển. 

-  Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan: Xử lý theo quy định khi tàu về 

bờ, có văn bản sau khi xử lý gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Nông 

nghiệp và PTNT) để tổng hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

theo quy định. 

  Yêu cầu địa phương và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
 - Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Đồn Biên phòng Lạch Kèn; 

- Phòng Nông nghiệp &PTNT; 
 - Lưu: VT, NN. 
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