
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HOI CHU NGHA VIT NAM 
TINH QUANC TR! Dc1p-Ttydo-Hnh phüc 

S:49IQD-UBND Quáng Trj, ngày 14 tháng 7 nàm 2020 

QUYET D!NH 
Phê duyt Phuong an khai thác 

Cãng cá Ctra Tang và hoit dng cãng thüy ni dla 

UY BAN NHAN DAN TiNH QUANG TRI 

Can c& Lut Td chic chinh quyn dja phuvng ngày 19/6/2015, 
Can c&Lu2t Thiy san ngày 21 tháng 11 nám 2017; 
Cán th Nghj djnh so 26/2019/ND-CP ngày 08/03/2019 cza GhInh phi quy 

djnh chi tiêt m5t sO diêu và bin pháp thi hành Luçt Thüy sán, 
Can cz Luát Giao thông duàng thüy n5i dja ngày 15/6/2004 và Lut tha 

dOi, bO sung môt sO diéu cta Lut Giao thông du'àng thiy nói dia ngày 
17/6/2014; 

Can cü' Thông tu'sO' 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/1 0/2014 cza Bó Giao 
thông vgn tái quy cl/nh ye quOn l cOng, ben thüy nói cl/a; 

Xét dé nghj cia SO' NOng ngip và phát trién nóng thôn tgi TO' trInh sO 
2022/TTr-SNN ngày 0 8/7/2020. 

QUYET DNH: 

Diu 1. Phê duyt phuang an khai thác Cãng Ca Cra Tüng và hoat  dng 
cãng thüy ni dja (câng hang hóa) vâi các ni dung nhi..r Phuing an kern theo 
Quyêt djnh nay. 

Diu 2. Quyêt djnh nay có hiu 1irc kê tir ngày k. 
Chánh Van phông UBND tinh; Giám dôc các S&: Nông nghip và Phát 

triên nông thôn, Giao thông vn tãi, Kê ho?ch và Dâu tu, Tâi chInh, Xây dmg 
và Giám doe Ban quân 1 Câng cá Quãng Trj chju trách nhirn thi hành Quyêt 
djnh nay.!. < 
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U BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG  TR! Dc 1p - Tir do - Hnh phüc  

PHU'€NG AN 
KHAI THAC CANG CA CUA TUNG VA HOiST BONG CANG THUY NQI BA 

(Kern theo Quyét djnh s ,49MLf/QD-UBND ngâyjif tháng 7 nàm 2020 
cza UBND tin/i Quáng Trj) 

I. SJ CAN THIET PHAL XAY DuNG PHTfO'NG AN 

1. Cos&phápl9 
- Lut Thüy san ngày 21 tháng 11 näm 2017; 
- Nghj djnh s 26/2019/ND-CP ngây 08/03/20 19 cüa ChInh phü quy djnh 

chi tit mt s diu và bin pháp thi hânh Lut Thüy san; 
- Lut Giao thông dithng thüy ni da ngày 15/6/2004 và Lut süa dôi, bô 

sung mt s diu cia Lut Giao thông &rèng thüy ni dja ngãy 17/6/20 14; 
- Quyt djnh s 1796/QD-TTg ngày 12/11/2015 cüa Thii tuàng ChInh phi 

ye vic phê duyt quy ho?ch h thông cãng Ca và khu neo d.0 tránh bão cho tàu 

cá dn näm 2020, djnh hung dn nãm 2030; 
- Thông tu st 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 cia B Giao thông 

vn tâi Quy djnh v quân 19 cãng, bn thüy ni dja; 

- Quyt djnh s 1276/QD-BNN-TCTS ngày 19/04/20 19 cüa Bô trithng Bô 

Nông nghip và Phát triên nông thôn v vic cong b Danh sách cãng cá chi 
djnh d xác nhn ngun gtc thüy san tü khai thác; 

- Quyêt djnh s 3191/QD-BNN-TCTS ngây 19/08/2019 cüa B truâng B 
Nông nghip và Phát trin nông thôn v vic cong b Danh sách câng cá chi 

djnh cho tàu cá hoit dng tü ving khoi trâ ra ctp cãng; 

- Quyt djnh s 3192/QD-BNN-TCTS ngày 19/08/2019 cüa B tru&ng B 
Nông nghip và Phát trin nông thôn v vic cOng b Danh sách câng cá clii 

djnh cho tàu cá nuOc ngoài cp câng; 

- Quyt djnh s 475/QD-UBND ngây 14/03/2007 cUa UBND tinh Quâng 

Trj ye vic thành 1p Ban Quan 19 Cãng cá Quãng Tn; 
- Quyêt djnh s 380/QD-SNN ngây 10/7/2019 cüa Si Nông nghip vã 

Phát trin nông thôn v vic quy djnh chirc näng, nhim vv, quyn hn và cci cu 

th chirc cüa Ban Quán 19 Cãng Ca Quãng Tr, 

2. Co s& thc tin 
Quãng Trj là tinh thuc Bc Trung B có chiki dài b& biên 75 km; vüng 

bin lânh hái dc quyn kinh t cüa tinh rng gn 9.000 km2, có nhiu 1oi hãi 

san giá trj kinh th cao. 
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Cira Tüng là mt trong cO hai cra song d ra bin cOa Quâng Trj, cO vai 
trO quan tr9ng trong vic thoát 1i và phát trin kinh t xa hi. Trong nhi'tng nàm 
qua dixçyc quy hoch du tu xây dmg câng Ca, khu neo du tránh trü bão, các 
cong trInh trng bixc phát huy hiu qua kinh th và giãm thiêu rOi ro thiên tai. 
Khi có gió bão, các tàu thuyn hoat dng Nam Vjnh Bc b cO th vào tri 
tránh. CCra Tüng cOn là da dim thun lçii d trin khai thirc hin Hip djnh 
VOng dánh cá chung, Co giao thông thus' b du thun lçii. Day cüng là noi thirc 
hin djch vii hu c.n ngh Ca cho 1irc luçmg khai thác thus' san boat dng trong 
khu v1rc, là noi cu nan,  ciru h và hu cAn cho các di tàu khai thác xa b cOa 
tinh Quang Trj. Cüa TOng cOng là dim ni lin vOi dào Cn CO trong vic vn 
tài hang hOa, cung rng djch v, ciru nan  cüu h khi cAn thit và trong chiên 1uc 

an ninh quc phOng. 
Cãng ca CCra Ting (tnrc day gi là Khu neo du trO bão và hu cAn ngh 

ca Cira TOng) duçc UBND tinh Quâng Trj phê duyt tai  các Quyt djnh: s6 
2119/QD-UB ngày 01/10/2002 phê duyt dr an clAn tu xây drng cOng trInh; sO 
580/QD-UB ngày 12/03/2004 phê duyt diu chinh tOng mirc dâu tu; sO 
625/QD-UB ngày 18/03/2004 phê duyt thit k k thut thi cong. Di.rçc hoàn 
thành diia vào sir ding tháng 01 nãm 2008, vci các hang miic chInh nhu sau: 

- Din tIch khu nuàc neo du: 12,0 ha; 
- Din tIch khu cáng và djch v1: 8,7 ha; 
- Dê chAn cat a b Nam sOng Bn HOi Co chiu dài 430m; 
- Trii neo tàu dc lap: 24 cái; 
- Bn cho tàu> 90 CV c.p cáng dài 80 m; 
- Bn cho tàu <90 CV cp cãng dài 200 m; 
- Các hang n1iic k9 thut ha tAng: 
+ Dumg vào cãng và &r&ng bãi trong càng; 
+ H thng cAp diên: Tram bin áp 500 KVA 22(10)/0,4; di.rang day trung 

áp 10 KV dài 479 m; duang day ha th cap cho khu virc cáng dài 746 m; h 
thng chiêu sang và bâo v càng; 

+ H th6ng cAp thoát nuac: H thng khai thác và cAp nuOc ngçt vai cong 
SuAt 500 m3/ngày dêm; h thng thoát nuâc mixa và nuac khu virc; h thng 

thoát ni.rOc thai; 
+ Các hang mc nhà xu&ng: Nba phân Ioai có mái che (chci ca) 810 m2; 

Nhà diu hành cáng; Nhà báo v; Cng và tuäng rào; 
+ Khu virc cho các nhà may ch bin ThuS' san 3,3 ha, thucrng mai,  djch 

1,2 ha; 
- H thng thit bj chO yu: H thông lien lac  vO tuyên; may phát din dir 

phOng 25 KVA; h thng thit bj phàng cháy, chCra chay; Ca no 25 HP và các 
thi& bj khá.c. 
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Cãng cá Cra Tüng t1r ngày duçic dua vào hot dng dn nay dA giir vai trô 
quan tr9ng trong vic phát trin kinh t Thüy san và Chin lucic phát triên kinh 
th bin cüa tinh Quáng Trj. Tai Quy& djnh s 1796/QD-TTg ngày 12/11/20 15 
cüa Thu tuâng ChInh phü v vic phê duyt Quy hoch h thông cãng cá và khu 
neo du tránh bâo cho tàu Ca dn nãm 2020, djnh huó'ng den nãm 2030, Cãng cá 
Cra Tüng là cãng cá l°ai  II; Cãng cá Cira Tang dixqc dua vào Danh sách cáng cá 
chi djnh d xác nhn ngun gc thüy san tir khai thác t?i  Quyt djnh so 
1 276/QD-BNN-TCTS ngày 19/04/2019 cüa B tnthng B Nông nghip và Phát 
triên nông thôn; cãng Ca chi djnh cho tâu Ca hoat dng t1r vüng khoi trO ra c.p 
cãng tai  Quyêt  dlnh  s 3191/QD-BNIN-TCTS ngây 19/08/2019 cüa Bô tnràng 
Bô Nông nghip và Phát trin nông thôn; câng cá chi djnh cho tâu Ca rnric ngoài 
cp câng ti Quyt djnh s 3192/QD-BNN-TCTS ngày 19/08/2019 cüa Bô 
truàng Bô Nông nghip và Phát triên nông thôn. 

Hin nay, Cãng cá Cira Thng dang dugc du tu, nâng cap, sira chUa tü 
nguôn vn dn bü c11a Cong ty TNT-WI Gang thép Hung nghip Formosa Ha 
Tinh, vói mçtc tiêu dt ra là tàu cá 1.000 CV có the cp cãng, dt câng cá 1oji II 
theo quy djnh và dam báo các yêu cu cüa mt cáng thüy ni dja (cáng hang 
hóa) cho tàu dn 1.000 thn cp cãng bôc d hang hóa. 

II. MIJC TIEU PHU'ONG AN 
1. Hot dng cãng cá và dch vti hu cn ngh cá 
- Nhàm k.hai thác, s1r dung Co hiu qua các cong trInh nhà nithc dã du ttx, 

dam bâo hot dng cua Câng cá Cira Tang là cãng cá Loai II theo 1ut djnh; 
- To di&u kin d các tàu khai thác Thüy san vun khoi, barn biên; 
- Bâo dam các t chuc, cá nhãn kinh doanh trong cãng bôc d, bâo quán 

và vn chuyn san phm thüy san nhm lam giám tn tht sau khai thác và tang 
giá tn san phm khai thác; b trI, sp xp hang hóa lixu thông thu.n lqi, giãi 
quyt vic lam cho nhiu lao dng thông qua hot dng dánh bat và dch vii h.0 
cn ngh cá, nht là cho các tàu khai thác xa b, gop phn quan tr9ng trong phát 
trin kinh t biên; 

- Lam Ca s cho vic hInh thành và quân l ngh cá theo ht.rOng hin di. 
2. Hot dng cãng thüy ni dla  (vn tãi hang hóa) 
- M rng cong nãng cüa cãng cá Cüa Tang thành cãng krOng ding, ngoài 

chac nãng chInh là cáng cá loai II, cO chüc nang hoat dng thüy ni dja là cãng 
hang hóa, khOng tip nhn phung tin thüy cüa nuâc ngoài; 

- Co ca sà trInh cap có th.m quyn cong b ma tuyn giao thông dung 
thüy Cua Tüng-Cn CO; 

- Tang cuang cong tác quán l nhà nuac ye giao thông duang thüy, dam 
bão trt liz an toàn giao thông, gop phn thuc dy phát trin kinh t xä hi cüa 
dja phuang. 
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III. NO! DUNG HOiST BONG 
1. Bô sung chü'c nãng, nhim vii, quyn hn cüa don vj quãn 1 
- Ban quãn 1 Câng cá Quang Trj dircic thành 1p theo Quyt dnh s 

475/QD-UBND ngày 14/3/2007 cUa UBND tinh Quâng Trj; 
+ Dja chi tn s: Thj trn Cra Tüng - huyn Vinh Linh - tinh Quãng Trj; 

+ Diên thoai: 0233.36 13967, 0233.36 13968; 
+ Dja chi th'.i din tr: cangcaquangtriquangtri.gov.vn; 

+ Tn s6 vô tuyn diên: 7909 kHz; tAn s dçr phông: 13425 kHz; 4453 

kHz; Ho hiu: Cãng Ca Quâng Trj 2. 
- Ban quãn 1 Cãng cá Quáng Trj là dan vj sir nghip cong 1p trrc thuc 

S& Nông nghip và Phát triên nông thôn Quàng Trj; 
- Kinh phi hoat dng cüa Ban quãn 1 Càng cá Quãng Trj ducic bô trI tf.r 

ngân sách nhà nuc và các ngun thu hccp pháp khác; dan vj hott dng theo Ca 
chê tr chü, tir chju trách nhim áp diing dôi vài dan vj sir nghip cong l.p theo 
quy djnh cOa pháp 1ut; 

- Ban quân 1' Câng Ca Quãng Trj Co trách nhirn thirc hin dày dci các 

quyn han,  nghTa vii duçic quy djnh t1i Lut ThOy san so 18/2017/QH14 ngày 
21/11/2017; Nghj djnh so 26/2019/ND-CP ngày 08/03/2019 cüa ChInh phü; các 
Van bàn pháp 1ut và các Thông tu, van bàn hithng dn thi hành khác cOa ca 
quan cO thâm quyn. 

- Thi:rc hin dAy dü chirc nãng, nhim vii, quyên han  duqc quy djnh tai 

Quy& djnh s 475/QD-UBND ngày 14/03/2007 cüa UBND tinh Quãng Trj; 
Quy& djnh s 380/QD-SNN ngày 10/7/20 19 cüa Sà Nông nghip và Phát triên 
nông thôn v vic Quy djnh chrc näng, nhim vii, quyn han  và cci cAu t chirc 

cüa Ban quãn 1 Cãng cá Quâng Tn; 
- Ban quàn 1' Câng cá Quàng Trj dtxçic b sung chirc nang, nhirn viii, 

quyn han  trong linh virc quàn 1 cãng thüy ni dja duqc quy djnh t?i  Lut Giao 

thông dithng thüy ni dja ngày 15/6/2004 và Lut si.'ra dôi, b sung mt so diêu 
cña Lut Giao thông thrOng thñy ni dja ngày 17/6/2014; Thông tu sO 
50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 cOa Bô Giao thông 4n tãi Quy djnh v 
quàn 1 cãng, bn thOy ni dja và các van ban quy djnh lien quan khác; 

- Ban quán 1 Cãng Ca Quãng Trj có trách nhim Quy hoach chi tiêt mt 
bAng ben trong các câng cá, darn bâo t chtrc các hoat dng càng dung thüy ni 
dja, boat dông càng cá và dich vii hâu cAn ngh Ca, phát huy cao nhAt hiu qua 
khai thác si diing cong trInh; 

- Trén co sâ Quy hoach chi tit mt bAng và cong trInh ha tAng các cãng 
cá di.rçic giao quàn 1, t chirc thu hit và tio diu kin cho các t chirc, doanh 
nghip, Ca nhân (g9i tAt là nhâ dAu tu) dAu ttr san xuAt, kinh doanh djch vi1 v.n 
tãi hang hóa và hu cAn cho tàu thuyên dánh bat thüy san. 
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2. Hot dng cãng throng thüy ni dla 
2.1. P/,in ctl sê hçz tang cüa Cãng cá Cfra Tang du'yc thai vào phic vy 

hoiit d3ng cáng thüy n5i dja 
- Tai ben dành cho tàu> 90 CV cp cáng dài 80m, ly vach  phân chia a 

giQa vuông góc vâi mtt bn, kéo dài duang phân chia dn mép di.rang ni b 2 
(c6 sd dá kern theo), khu virc ha km câng thrçic tao  ra là phn Ca sâ ha thng dành 
cho hoat dng cãng thüy dja (van tãi hang hóa), gm: 

+ CAu cáng hin tai  dài 40m; sau khi si:ra chüa, nâng cp dài 60m, dâmbão 
cho tàu v.n tái hang hóa lOn nht dn 1.000 tn cp cãng và bc di hang hóa; 

+ Mt ben dê bôc d hang hóa len xu6ng tàu vn tãi: Hin tai  (40x12)m = 

480m2; sau khi nâng cap (60x12)m = 720 m2; 
+ Bãi tp kt hang boa có thng din tIch 1.460 m2  chia lam 3 khu vrc, khu 

vrc 1 giia thrOng n)i b) 1 và nhà phãn loai cO din tIch (45x10)m = 450 m2; 

kim virc 2 h kru nhà phân loi Co din tIch (35x16)m = 560 m2; khu virc 3 gi1a 
thrOng ni b 2 vâ nhã phân loai có din tIch (45x10)m = 450 m2; 

- Cho phép sir ding (45x15)m = 675m2  nhà phân Ioai  hin có d cho thuê 
lam kho chira hang hóa, van phOng .... phiic vii hoat dng cãng hang hóa; 

- Tàu thuyn, phuang tin 4n tãi hang hóa chi thrqc hoat dng trong khu 
vrc nêu trên, không diicc xãm pharn qua khu virc dành cho câng Ca và hoat 
dng hiu cin ngh cá. 

- Thu thuyn trw9c và sau khi b& dc hang boa phâi rOi c.0 câng v nai 
neo du quy djnh. 

2.2. Don giá djch vy dp dyng; Cong tác quân lj  ngu?l thu di vói hort 
d3ng cdng thñy ni dja 

a) Dan giá djch vii áp diing: 
Ban quân l' Cãng cá Quàng Trj xây drng dmi giá djch vii áp ding cho 

hoat dng cáng thrOng thiy ni dja trInh cp CO thrn quyn phê chuân d thrc 
hin. Trong thai gian chi.ra xây drng di.rcic doTi giá djch vv,  cho phép áp dung 

dan giá quy djnh tai  Quyt djnh s 3548/QD-UBND ngày 30/12/2016 cUa 
UBND tinh Quãng Trj v vic Quy djnh giá djch v11 sr diing câng cá trên dja 
bàn tinh Quáng Trj. Nu có nhüng loai  djch v1i ma tai  Quyt djnh s6 3548/QD-
UBND ngày 30/12/20 16 cüa UBND tinh Quàng Trj chua quy djnh, tam  thOi cho 
phép áp dçing 1m1c giá thóa thun, nhung không duc cao han cUa các cãng 
thrOng thOy ni dja trong tinh và các tinh 1in k. Qua trInh áp diing nu có 
vi.ràng mac, Ban quàn 1 Cáng Ca Quâng Trj CO trách nhirn báo cáo SO Tài 
chInh d duçic htxâng dan, chi dao. 

b) Quãn 1, sir diing các ngun thu: 
Thrc hin theo Nghj djnh s 141/2016/ND-CP ngày 10/10/2016 cOa 

Chinh phü v quy djnh co ch tir chO cOa dan vj sr nghip cOng 1p trong linh 
vrc s1r nghip kinh tê si,r nghip khác và các van bàn pháp 1ut có lien quan. 
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3. Hoit dng cãng cá và dlch  v,t hu cn ngh cá 
3.1. Plum co sO hz tang hoçzt a'3ng cáng cá và djch vy hiu can ngh cá 

4i1 Cãng cá Cfra Tang 
- Dôi vOi Cãng cá Ci:ra Tüng, phn con 1?i  sau khi dành cho hoat dng 

cáng ththng thüy ni dja thirc hin theo các Quyêt djnh cüa UBND tmnh Quàng 
Trj: s 21 19/QD-UB ngày 01/i 0/2002 v phê duyt dr an dAu tu xây drng cong 
trInh; so 580/QD-UB ngày 12/03/2004 ye phê duyt diêu chinh tong müc dâu tir; 
s 625/QD-UB ngây 18/03/2004 phê duyt thiêt kê k9 thut thi công; 

- Thirc hin theo các Quyt djnh nâng cp, sra chtra (nu co) cOa UBND tinh; 
- Ti Cãng cá Cira Tüng, tàu thuyên nghê cá ngoâi vic dirçic hott dng 

trong khu virc dành cho hot dng cãng Ca, nêu khu virc dành cho càng dithng 
thüy ni dja không CO tàu, duçc phép cp cãng bc d& hang hóa theo sr diu 
dng cüa Ban quàn 1 Câng cá Quâng Trj. Khu vrc ban, bäi, dii?ing ni b dành 
cho cáng du'ing thOy ni dja trong thôi gian không sir diing, ducic phép hot 
dông djch vv hu cn ngh cá theo sir bô tn cüa Ban quán 1 Càng Ca Quáng Trj. 

3.2. Don giá djch vy áp dyng; Cong Mc quán 1j nguiz thu di vói hort 
d5ng cãng Ca và djc/z vy hu can nghê cá 

a). Dcm giá djch vii áp diring: 
- Ban quân 1 Càng cá Quáng Trj áp ding dcm giá quy djnh ti Quyêt djnh 

so 3548/QD-UBND ngày 30/12/2016 cOa UBND tinh Quãng Trj ye vic Quy 
djnh giá djch vi sü dçing cãng Ca trén dja bàn tinh Quãng Trj; 

- Ban quãn 1 Càng Ca Quáng Trj có trách nhim xây dirng süa dôi, b 
sung dan giá djch v1i trInh cap có thm quyn phê chun dê thrc hin. 

b) Quãn 1, sir dung các ngun thu: 
- Thrc hin theo Nghj djnh s 141/2016/ND-CP ngày 10/10/20 16 cüa 

ChInh phü ye quy djnh Ca chê tir chü cOa dan vj sir nghip cong 1p trong lTnh 
vrc s1r nghip kinh t và sir nghip khác và các van bàn quy dnh khác cOa pháp 

1ut Co lien quan; 
- Thu tir các hoat dng kinh doanh, cung 1rng các djch v11 nhu din, nuâc, 

cho thuê tài san,...: Dan vj tr xác djnh giá djch v1i theo ca ch thj trung, quyêt 
djnh khoãn thu, mirc thu bão dam bO dp chi phi hçip l, cO tIch lüy theo quy 
djnh cOa Nghj djnh s 141/2016/ND-CP ngày 10/10/2016 cOa ChInh phU. 

4. Cong tác duy tu, bão du'Ong, sü'a chüa các hng myc cong trInh 
- Hoat dng duy tu, báo duO'ng, sira cha bao gOm các hang mi1c cOng 

trmnh: Nhà và vat kiên trOc, phao báo hiu luông, kè, no vet vüng ni.thc cãng, 
luông,... duçc thrc hin theo quy djnh cUa Lut Thüy san, Lut Dung thOy ni 
dja và các van bàn phap 1ut khác lien quan; 

- Kinh phi duy tu, bão duOng, sira chüa tir các nguôn: 
+ TrIch tr ngun thu djch vii và tiên cho thuê Ca s& ht tang, tài san; 
+ Nguôn kinh phi ngân sách Nhà nuc cp kê hotch, dr toán hang nàm; 
+ Kinh phi tr các nguôn xã hi hóa; 
+ Các ngun hçp pháp khác. 
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IV. TO CHUC THVC HhIN 
1. S& Nông nghip và Phát trin nông thôn 
- Thirc hin quyn han,  trách nhim quán 1 nhà rnr9c di vâi hott dng 

câng Ca và dlch  vi hu cAn ngh cá tai  các càng cá theo quy djnh cüa Lut Thüy 
san và các van bàn lien quan; 

- Thirc hin dAu tu nâng cAp, sira cha Cáng ca Cira Thng dat  tiêu chuãn 
càng cá loai  II theo Lut ThUy san và QuyM djnh so 1976/QD-TTg ngày 
12/11/20 15 cia Thu tithng ChInh phi v vic phê duyt Quy hoach h thông 
càng cá vâ khu neo du tránh trt'l bão cho tàu Ca den nãm 2020, djnh huárng den 
näm 2030. 

2. S& Giao thông 4n tãi 
- Thirc hin quyn han,  trách nhim quán 1 nhà nithc dôi vi boat dng 

cáng thüy ni dja tai  Cáng Ca Cira Tüng theo quy djnh cüa Lut Giao thông 
di.rmg thüy ni dja và các van bàn lien quan; 

- Huing dn cho Ban quãn l Câng cá Quãng Trj nghip vii quân 1 cãng 
thüy ni dja; 

- TrInh cAp có thAm quyn cong b mô tuyn vn tâi Cira Tüng-Côn CO 
và các tuyên khác theo yéu cAu; trInh cAp có thAm quyn xern xét duy tu, nao  vet 
1ung vào Cáng cá Cüa TOng dat  chuân theo quy djnh. 

3. Cãng vy Hang hal Quãng Tr 
- Thirc hin quyên han,  trách nhim quân l theo quy djnh cOa pháp 1utt 

tai Càng cá CCra TOng; 
- Phôi hcp, h trçi Ban quán l Câng cá Quãng Trj và các cci quan lien 

quan trong vic hoàn thin phao tiêu, báo hiu và các hoat dng khác lien quan. 
4. Ban quail I Cãng Ca Quãng TrI 
- Chju trách nhim trin khai thrc hin phuang an duçic phê duyt; 
- TIch c1rc thu hOt các Ca nhân, t chrc dAu tii d tang nguôn thu cho dan 

vj, hoàn thành chirc näng, nhim vii thrçc giao; 
- Dào tao  nâng cao trInh d nghip VI1 cho viên chirc vã ngui lao dng 

cOa don vi; 
- T chOc tuyên truyn, giáo dc ngtr dan trong khu vçrc cáng Ca; k kêt 

các van bàn lien tch vOi UBND các dja phuong, Co quan Cong an, Bô dOi  Biên 
phOng dê h trçY th1rc hin có hiu qua nhiêm vu bão ye an ninh trt tir, v sinh 
môi tnthng, phOng cháy chra cháy và phOng cMng thiên tai, nhAm thai thác có 
hiu qua các cong trInh do Nhà nixâc dAu tu. 

5. Trách nhim cüa UBND các cAp và các S&, Ban, ngành lien quan 
- Can cO chOc näng nhim vi cOa mnh, thirc hin cong tac quàn l nba 

nuc d6i vâi Cãng cá COa TOng trên Ca hai phi..rong din cãng Ca và cãng dung 
thOy nii dja; 

- Huórng dan, h trçi Ban quán 1 Câng Ca Quãng Trj trong vic thirc hin 
Phuung an duccc duyt và chOc trách nhim v1i di.rçic giao; 
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- Tuyên truyn, 4n dng nhân dan tham gia hott dng tai  Cáng cá Cua 
Tüng tuân thu Lut Thüy san, Lut Giao thông ththng thüy ni dja và pháp 1ut 
lien quan, xu 1' theo quy djnh cüa pháp 1u.t khi có vi pharn xây ra. 

Trong qua trInh thirc hin, nêu gp khó khan, vuóng mac can sira dôi, bô 
sung phu hcip vOi tlnh hInh thirc té, các dan vj, dja phucing có ' kiên gui So 
Nông nghip vã Phát triên nông thôn tong hap, trInh UBND tinh xem xét, quyêt 

TM.UY BAN NEW4 DAN 
KT.CHU TICH 
HOCI{U  Hit' 

Ha SJng 
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