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UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGIIiA VIT NAM 

T!NH QUANG TRI DcIp-Tirdo-Hinh phüc 

    

    

s:Ig5/QD-UBND Quthng Trj, ngay2 tháng 7 nám 2020 

QUYET D!NH 
Phê duyt Phu'ong an khai thác Cãng cá  Cüa Vit 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR! 

Can cii' Lut To' chic chInh quyn dfa phu'o'ng ngày 19/6/2015, 

Can thLu2t TIny san ngày 21 tháng 11 nám 2017; 

Can ct' Nghj djnh s 26/2019/ND-CT ngày 08/03/2019 cia ChInh phi 

quy djnh chi tiêt m5t s diu và biçn pháp thi hành Lut Thüy sán, 
Xét d nghj cia So' Nóng ngip và phát trié'n nóng thOn tgi To' trInh sc 

204/TTr-SNN ngày 0 9/7/2020. 

QUYET DINH: 

Diêu 1. Phê duyêt phuung an khai thác Câng cá Cra Vit vth các ni 

dung nhi.r Phuang an kern theo Quyt djnh nay. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc k tr ngày k,2. 
Chánh Van phông UBND tinh; Giárn d6c các Sà: Nông nghip vã Phát 

trin nông thôn, Giao thông 4n tái, K hotch và Du tu, Tài chInh, Xây drng 

và Giám dc Ban quãn I Cäng cá Quâng Trj chju trách nhim thi hành Quyt 

dinh nay.!. 

Noi nhin. 
- Nhtr Diu 2; 
- Liru: VT, NN. 
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U'c BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGH!A VIT NAM 
TNH QUANG  TR! DQc 1p - Ty do - Hnh phác  

PH1X€NG AN KHAI THAC CANG cA CU'A VifT 
(Kern theo Quyt djnh s:4957/QD-UBND ngây2tháng  7 närn 2020 

cia UBND tinh Quáng Trj) 

I. SIY CAN THIET PHAI XAY DIXNG PHIJONG AN 

1. Co's&pháp1 

- Luât Thi:ty san ngày 21 tháng 11 näm 2017; 

- Nghj djnh s 26/2019/ND-CP ngày 08/03/20 19 cüa ChInh phü quy djnh 

chi tiêt mt s diu và bin pháp thi hành Lut Thüy san; 

- Quyt djnh s 1976/QD-TTg ngày 12/11/2015 cüa Thu tithng ChInh phU 

v vic phê duyt quy hoach h thng cãng cá và khu neo du tránh bão cho táu 

cá dn nàm 2020, djnh hix&ng dn näm 2030; 

- Quy& djnh s 1276/QD-BNN-TCTS ngày 19/04/2019 cüa Bô tru&ng B 

Nông nghip và Phát trin nông thôn ye vic cong bô Danh sách cãng cá chi 

djnh d xác nhtn nguôn gc thüy san tir khai thác; 

- Quyt djnh s 3 191/QD-BNN-TCTS ngày 19/08/20 19 cüa B truâng B 

Nông nghip và Phát trin nông thôn v vic cong b Danh sách câng cá chi 

djnh cho tàu cá hoat  dng ti.'r vüng khai trO ra cp càng; 

- Quyt djnh s 31 92/QD-BNN-TCTS ngày 19/08/2019 cüa Bô tru&ng Bô 

Nông nghip và Phát trin nông thôn v vic cong b Danh sách câng cá chi 

djnh cho tàu cá nuOc ngoài cp cãng; 

- Quyt djnh s 475/QD-IJBND ngày 14/03/2007 cüa UBND tinh Quãng 

Trj v vic thành 1p Ban Quãn 1' Cáng cá Quâng Trj; 

- Quyêt djnh s 380/QD-SNN ngây 10/7/2019 cüa SO Nông nghip và 

Phát trin nông thôn v vic quy djnh chrc näng, nhim vu, quyn hn và co cu 

t chirc cOa Ban Quàn 1 Cãng Ca Quàng Trj. 

2. Ccr so thuc tin 

Quang Trj là tinh thuc Bc Trung Bô có chiu dài bO bin 75 km; vüng 

bin lânh hài dc quyn kinh tA cüa tinh rng g.n 9.000 krn2, có nhiu loai hãi 

san giá trj kinh t cao. 
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Cra Vit là mt trong có hai cira song d ra bin cüa Quâng Trj, có vai trô 
quan tr9ng trong vic thoát lü Va phát triên kinh té xä hi. Trong nhng näm qua 
duçic quy hoach dâu tu xây dmg câng cá, khu neo du tránh tth bão, các cong 
trInh tüng bucc phát huy hiu qua kinh t và giâm thiêu rüi ro thiên tai. Khi có 
gió bão, các tàu thuyên hoat dông a Nam Vjnh Bc Bô có th vào trà tránh. Cira 
Vit có giao thông thug b dêu thun hi, day cüng là ncii thçrc hin djch vi hu 
can nghê cá cho 1irc krçmg khai thác thus' san hoat dng trong khu vrc, là nai 
ciru nan, ciru h và hu c.n cho các di tàu khai thác xa b cüa tinh Quãng Trj. 
Ben canh  do, Cira Vit là diem nôi lin vâi dão Con CO trong vic vn tái hang 
hóa, cung rng djch viii, ciru nan  ciru h khi can thit và trong chin hiqc an ninh 
quc phông. 

- Cãng cá Cira Vit (truac day gi là Càng cá và Khu djch vi hu c.n 
ngh cá Cüa Vit) dupc UBND tinh Quàng Tr phê duyt t?i  các Quyt djnh: s 
212/QD-UB ngày 05/3/1998 ye vic phê duyt Dr an du xây dmg cOng trInh; 
so 1 13/QD-UB ngày 25/01/1999 v vic phê duyt thit k k9 thut thi cong 
cong trInh; s 669/QD-UB ngày 18/05/1999 v vic phê duyt tng dir toán 
cong trInh. Cãng cá Ccra Vit duçic thi cong hoàn thành và dua vào sr diing nãm 
2001 vOi các hang miic chInh sau: 

+ Din tIch khu cãng và djch vii: 1,46 ha (quy hoach ma rng 6,5 ha); 
+ Ben chInh cho tàu tir 45 CV den 250 CV dài 60 m; 
+ Ben cho tàu duâi 45 CV dài 120 m; 

+ Nba diêu hành; 
+ Nhà phân loai (chq Ca); 
+ Nhà xu&ng san xut nwic dá; 
+ Nhà kho, xu&ng c khI; 
+ H thng duang, bài ni b, tu&ng rào; h thng din; h thng khai 

thác và cap nithc ng9t 600 m3/ngày dêm; h thông cp nhiên 1iu; h thông 
thông tin lien lac; 

+ Trang thit bj van phOng, may phát din dr phOng, h thông cru hoã. 
- Cãng cá CCra Vit tü ngày dim vào hoat dng den nay dã gir vai trO quan 

trong trong vic phát trin kinh tê thOy san và Chiên luçic phát triên kinh tê biên 
cOa Quãng Trj. Tai  Quyt djnh s 1976/QD-TTg ngày 12/11/2015 cüa ThO 
tuang ChInh phO v vic phê duyt Quy hoach h thông câng cá và kim neo du 
tránh bão cho tàu cá dn näm 2020, djnh huang dn nàm 2030, Câng cá Cra 
Vit duçc quy hoach là cáng cá loai I. Cãng cá CCra Vit duqc dim vào Danh 
sách càng cá chi djnh d xác nhn nguôn g6c thOy san ti.'r khai thác tai  Quyêt 
djnh so 1276/QD-BNN-TCTS ngày 19/04/20 19 cOa B truOng B Nông nghip 
và Phát triên nOng thôn; câng cá chi djnh cho tàu cá hoat dng tü yang khcii trO' 
ra cp cãng tai  Quyt djnh s 3191/QD-BNN-TCTS ngày 19/08/2019 cüa B 
tru&ng Bô Nông nghip và Phát trin nông thôn; câng cá chi djnh cho tàu cá 
nuac ngoài cp câng tai  Quyêt djnh so 3192/QD-BNN-TCTS ngày 19/08/20 19 
cüa B trithng Bô Nông nghip và Phát trin nông thôn. 
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- Hin nay Cáng cá Cira Vit dang duqc du tu, nâng cap, sCra cha tr 
ngun vn dn bü cüa Cong ty TNT-il-I Gang thép Hung nghip Formosa Ha 
Trnh, vâi mvc  tiêu dt ra là tàu cá 1.000 CV cO the cp cãng, dt cãng cá loai I 
theo quy djnh. 

II. MVC  TIEU PHUONG AN 
- Nhm khai thác, sCr ding Co hiu qua các cong trInh nhà nuâc du tu, 

dam bão hoat dng cOa Câng cá Cira Vit là cãng Ca loii I theo 1ut djnh; 
- Tao  diu kin d các tàu khai thác thüy san yuan khoi barn biên; 
- Bào dam các t churc, Ca nhân kinh doanh trong cáng bôc d, báo quán 

và v.n chuyên san phm thüy san nhm lam giâm ton tht sau khai thác và tang 
giá trj san phm khai thác; b tn, s&p xp hang hóa luu thông thun lçi, giâi 
quyt vic lam cho nhiu lao dng thông qua hoat  dng dánh b.t và djch vi hu 
cn ngh Ca, nht là cho các tàu khai thác xa bO', gop phn quan tr9ng trong phát 
trin kinh t bin; 

- Lam Co sà cho vic hmnh thành và quán l ngh cá theo hixâng hin dai. 
III. NQI DUNG HOAT DQNG 
1. BO sung chü'c nãng, nhim vi.1, quyn hn cüa dcrn vj quail 1 

- Ban quân l Cáng cá Quãng Trj ducc thành 1p theo Quyt dlnh  s 

475/QD-UBND ngày 14/3/2007 cOa UBND tinh Quáng Trj; 
+ Dja chi tri s&: Thj trtn Cra Tfng - huyn Vinh Linh - tmnh Quãng Trj; 
+ Dinthoui: 0233.3613967, 0233.3613968; 
+ Dja chi thu din tCr: cangcaquangtriquangtri.gov.vn; 
+ Tan so vô tuyên din: 7909 ld-Iz; tan so dir phOng: 13425 kHz; 4453 

ki-Iz; Ho hiu: Câng cá Quãng Trj 2. 
- Ban quán 1' Càng Ca Quãng Trj là don vj s1r nghip Cong 1p trurc thuc 

S Nông nghip và Phát trin nông thôn Quàng Tn; 
- Kinh phi boat dng cOa Ban quãn 1 Cáng cá Quãng Trj duçc b trI tr 

ngân sách nhà nuOc và các ngun thu hgp pháp khác; don vj hoat  dng theo co 
ch t1r chü, tçr chju trách nIiim áp diing di vOi don vj s1r nghip cong 1p theo 
quy djnh cüa pháp lut; 

- Ban quán l Cãng cá Quáng Trj có trách nhim thirc hin dày dü các 
quyn han,  nghTa viu duçic quy djnh tai Li4tt Thüy san s 18/201 7/QH 14 ngày 
21/11/2017; Nghj djnh s 26/2019/ND-CP ngày 08/03/2019 cüa ChInh phü; các 
Van bàn pháp 1ut và các Thông tu, van bàn huâng dn thi hành khác cüa Co 
quan cO thm quyn; 

- Thirc hin dy dü chirc näng, nhirn vv, quyn han  ducic quy djnh tai 
Quyt djnh s 475/QD-UBND ngày 14/03/2007 cüa UBND tinh Quáng Trj; 
Quyt djnh s 380/QD-SNN ngày 10/7/20 19 cOa Sâ NOng nghip và Phát triên 
nông thôn v vic Quy djnh chi.rc näng, nhirn vii, quyn han  và co cu t chirc 
cüa Ban quán 1 Cãng cá Quãng Trj; 
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- Ban quãn 1 Cãng Ca Quãng Trj Co trách nhim Quy ho?ch chi tiêt mt 
bang ben trong các cãng cá, dam bão to chtrc hoat dng cãng cá và djch vi hu 
can nghê Ca, phát huy cao nhât hiu qua khai thác sü ding cOng trInh; 

- Trên co s& Quy hoch chi tiêt mt bang và cong trInh h tang các càng 
cá di.rc giao quãn 1, tO chrc thu hOt vã tao  diêu kin cho các to chic, doanh 
nghip, cá nhân (gui tat là nba dâu tu) dâu tu san xuât, kinh doanh djch vij vn 
tãi hang hóa và hu can cho tàu thuyên dánh bat thOy san. 

2. Hotdng cãng cá và d!ch  vy hu cn ngh cá 
2.1. Phân co so' hx ting hoçit d(3ng cãng cá và djch vy hiu can ngh cá 

4ii Cãng cá Cu'a Vi1 
- Hoat dng câng cá và djch vi hu can nghê Ca ti Càng cá Cira Vit thçrc 

hin theo các Quyêt djnh cOa UBND tinh Quáng Trj: so 21 2/QD-UB ngày 
05/03/1998 ye vic phê duyt Dir an dau xay dirng cOng trInh; so 113/QD-UB 
ngày 25/01/1999 ye vic phé duyt thiêt ké k thut thi cOng cOng trInh; so 
669/QD-UB ngày 18/05/1999 ye vic phé duyt tong dir toán cong trInh; so 
602/QD-UBND ngày 29/3/20 16 ye vic phé duyt quy hoach chi tiêt ma rng 
Cãng cá Cira Vit, huyn Triu Phong t' l 1/500; 

- Thirc hin theo các Quyêt dnh nâng cap, s1ra chüa (neu co) cOa UBND tinh. 
2.2. Thin giá djch vy áp dyng; Cong tác quãn /j  ngun thu doi vol ho:t 

d3ng cOng cd vO djch vy hiu can nghê cd 
a). Dun giá djch vi áp dung: 
- Ban quán 12 Cãng Ca Quâng Trj áp ding dun giá quy djnh tai  Quyêt dnh 

so 3548/QD-UBND ngày 30/12/2016 cOa UBND tinh Quàng Trj ye vic Quy 
djnh giá djch vti sr ding câng Ca trên dja bàn tinh Quãng Tn; 

- Ban quân 12 Câng Ca Quàng Trj có trách nhim xây dtrng sira dôi, bô 
sung dun giá djch vii trInh cap có thâm quyên phê chuân dê thirc hin. 

b) Quân 11,  sCr dçing các nguôn thu: 
- Thrc hin theo Nghj djnh so 141/2016/ND-CP ngãy 10/10/2016 cOa 

ChInh phO ye quy djnh co chê tr chO cOa dun vj sir nghip cong 1p trong linh 
virc sir nghip kinh te và sir nghip khác và các van ban quy djnh khác cOa pháp 
1ut có lien quan; 

- Thu tr các hoat dông kinh doanh, cung irng các djch vi nhu din, ni.rOc, 
cho thue tài san,...: Dun vi ti.r xác dinh giá djch vi theo cu ché thj tru&ng, quyet 
djnh khoán thu, mirc thu bâo dam bO dàp chi phi hçip 12,  có tIch lüy theo quy 
djnh cüa Nghj djnh sO 141/20161ND-CP ngày 10/10/20 16 cOa Chinh phO. 

3. Cong tác duy tu, bão dtröng, sü'a chü'a các hng myc cong trInh 
- Hoat dông duy tu, bão du0ng, sira chfa bao gôm các hang mvc  cOng 

trInh: Nhà và vt kiên trOc, phao báo hiu luOng, kè, nao  yet vOng nuâc cáng, 
luOng,... duc thirc hin theo quy djnh cOa Lut ThOy san, Lut Duang thOy ni 
dja và các van ban pháp 1ut khác lien quan; 

- Kinh phi duytu, bão dung, saachra tr các nguôn: 
+ TrIch tr nguOn thu djch yit và tiên cho thue cu sa ha tang, tài san; 
+ Nguôn kinh phi ngân sách Nhà nuóc cap kê hoach, dir toán hang näm; 
+ Kinh phi tr nguOn xâ hi boa vã các nguOn hcip pháp khác. 
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IV. TO CHU'C THUC HIN 
1. S& Nông nghip và Phát trin nông thôn 
- Thixc hin quyn htn, trách nhim quân 1 nhà rnthc dôi vâi hoat dng 

cáng cá và djch vi h.0 cn ngh cá tai  cac câng Ca theo quy djnh cüa Lut Thüy 
san và các van bàn lien quan; 

- Thxc hin du tu nâng d.p, si'ra cha Cãng cá CCra Vit dat  tiêu chuân 
cãng cá ba1  I theo Lut Thüy san và Quyt djnh so 1976/QD-TTg ngây 
12/11/20 15 cüa Thu wcng ChInh phU v vic phé duyt Quy hoach h thông 
cãng cá và khu neo du tránh trii bão eho tàu cá dn nãm 2020, djnh hithng dn 
näm 2030. 

2. Ban quãn I Cãng cá Quãng Tr 
- Chju trách nhiêm triên khai thirc hin phixang an duqc phé duyt; 
- TIch cue thu hut các cá nhân, t chIrc du tu d tang ngun thu cho don 

vi, hoàn thành chtrc nàng, nhim vv duc giao; 
- Dào tao  nâng cao trInh d nghip vi cho viên chüc và nguôi lao dng 

cüa don vj; 
- T chrc tuyên truyn, giáo diic ngl.r dan trong khu vrc cãng Ca; k k& 

các van bàn lien tjch vth UBND các dja phixong, co quan Cong an, Bô di Biên 
phông d h trci thirc hin có hiu qua nhim v11 bào v an ninh trt tir, v sinh 
môi tnthng, phông cháy chQa cháy và phông chng thiên tai, nhm khai thác có 
hiu qua các cong trinh do Nhà nuOc du Ui. 

3. Trách nhiêm cila UBND các cp và các S&, Ban, ngành lien quan 
- Can cir chüc näng, nhirn vi cüa mInh, t chüc thirc hin cong tác quán 

! nhà nwic dM vOi Cãng cá Cüa Vit dam bâo dung quy djnh; 
- Hing dan, h trq Ban quân 1 Càng cá Quàng Trj trong vic thrc hin 

Phi.rcrng an diiçc duyt và chirc trách nhim vv duçc giao; 
- Tuyên truyên, 4n dng nhân dan tham gia hoat dng tai  Càng ca CiYa 

Vit tuân thU Lut ThOy san và pháp lut lien quan, xr I theo quy djnh cUa 
pháp 1ut khi có vi phm xãy ra. 

Trong qua trInh thirc hin, nêu gp khó khän, vrnng mac can s1ra dôi, bô 
sung phU hqp vi tInh hInh thrc tê, các don vj, da phrang có kiên gi:ri S& 
Nông nghip và Phát triên nông thôn tOng hçp, trInh UBND tinh xem xét, quyet 
djnh./. 

TM.UY BAN NI-IAN DAN 
KT.CHU T!CH 

OCHUT!C.EZ' 

a S5' Bong 
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