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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị triển khai một số văn bản pháp luật liên quan 

đến chủ tàu cá và ngư dân trên địa bàn phường năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2020 của 

UBND phường Thuận Phước về triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật trên địa bàn phường năm 2020; hưởng ứng Ngày Pháp luật nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày (09/11) năm 2020. 

Để tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn cho tàu cá và thuyền viên 

trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật, UBND phường Thuận Phước xây 

dựng kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai một số văn bản pháp luật năm 2020 đến 

chủ tàu cá và ngư dân cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

      1. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định pháp luật về về phòng, 

chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, 

chính sách của Chính phủ và thành phố Đà Nẵng về hỗ trợ ngư dân mua bảo hiểm 

thân tàu tại Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg và Nghị quyết 255/2019/NQ-HĐND. 

2. Hướng dẫn chủ tàu thực hiện đánh dấu tàu cá theo quy định tại Thông tư 

số 23/2018/TT-BNNPTNN, hướng dẫn số 399/HD-SNN ngày 09/9/2020 của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn phòng 

chống dịch Covid-19 và triển khai ký cam kết tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ 

Quang 
 3. Nâng cao nhận thức của ngư dân hiểu rõ, nắm chắc và tuân thủ thực hiện 

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

không theo quy định. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Các văn bản quy định 

a) Chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và tuyên truyền hoạt 

động phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo 

quy định (IUU). 

b) Triển khai cải hoán kích thước vỏ tàu cá để đủ điều kiện được cấp Giấy 

phép khai thác thủy tại tại vùng khơi theo 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. 



2 

 

c) Triển khai chính sách hỗ trợ bảo hiểm thân tàu cho tàu cá theo Quyết định 

số 48/2010/QĐ-TTg (hỗ trợ 50% phí bảo hiểm) và Nghị quyết 255/2019/NQ-

HĐND (hỗ trợ 40% phí bảo hiểm). 

d) Hướng dẫn chủ tàu thực hiện đánh dấu tàu cá theo quy định tại Thông tư 

số 23/2018/TT-BNNPTNN. 

e) Hướng dẫn số 399/HD-SNN ngày 09/9/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 

và triển khai ký cam kết tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang; các hộ kinh soanh 

sản xuất, các cơ sở sản xuất trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, các cơ sở giết mổ, 

cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm; các tàu cá hoạt động trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng. 

2. Thời gian và địa điểm 

a) Thời gian 

Vào lúc 08h00’ ngày 06/11/2020 (sáng thứ 6). 

b) Địa điểm 

Hội trường tầng 3 - UBND phường Thuận Phước. 

3. Thành phần tham dự tại buổi tập huấn  

a) Đại diện Chi cục Thủy sản thành phố Đà Nẵng. 

b) Đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế quận Hải Châu. 

c) Đại diện Thường trực Hội Nông dân quận Hải Châu. 

d) Đại diện Thường trực Đảng ủy - HĐND- UBND - UBMT, Thường trực 

Hội Nông dân phường. 

e) Đại diện Biên phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng, Trạm Kiểm soát Biên 

phòng Thuận Phước. 

g) Trưởng ban Tuyên giáo, Công chức Tư pháp phường. 

h) Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT, Tổ trưởng TDP, Chi hội trưởng Chi 

hội Nông dân tại các tổ có ngư dân. 

i) Các chủ phương tiện tàu cá, thuyền viên. 

4. Chương trình hội nghị 

a) Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

b) Chi cục Thủy sản triển khai nội dung liên quan đến chính sách, pháp luật 

về phòng cháy, chữa cháy và tuyên truyền hoạt động phòng chống khai thác hải 

sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); chính sách hỗ trợ 

bảo hiểm thân tàu cho tàu cá theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg và Nghị quyết 

255/2019/NQ-HĐND; các quy định về đăng ký, gia hạn đăng kiểm tàu cá. 

c) UBND phường triển khai các văn bản quy định cho chủ tàu và ngư dân về 

Hướng dẫn chủ tàu thực hiện đánh dấu tàu cá theo quy định tại Thông tư số 



3 

 

23/2018/TT-BNNPTNN, Hướng dẫn số 399/HD-SNN ngày 09/9/2020 của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn phòng 

chống dịch Covid-19 

d) Trao tặng áo phao cho chủ tàu. 

e) Bế mạc. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND phường 

a) Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị hỗ trợ 

tại buổi tập huấn.  

b) Chuẩn bị nội dung triển khai và dự trù kinh phí, tài liệu của hội nghị. 

2. Trung tâm HTCĐ-VHTT phường 

Thực hiện trang trí hội trường, phục vụ âm thanh, ánh sáng tổ chức hội nghị. 

 3. Hội Nông dân phường 

 Chịu trách nhiệm gửi giấy mời đến các chủ phương tiện tàu cá và ngư dân, 

liên hệ hội viên để đảm bảo tham dự hội nghị đạt hiệu quả. 

 IV. KINH PHÍ 

 Từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế năm 2020. 

 Trên đây là kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai một số văn bản pháp luật 

liên quan đến chủ tàu cá và ngư dân trên địa bàn phường năm 2020./. 

 

Nơi nhận:       
- UBND quận Hải Châu (b/cáo); 

- Hội Nông dân quận Hải Châu (b/cáo); 

- Phòng Kinh tế quận Hải Châu (b/cáo);                      
- Đảng ủy - HĐND phường (b/cáo); 

- TTHTCĐ-VHTT phường (p/hợp t/hiện); 

- Hội Nông dân phường (p/hợp t/hiện); 

- Lưu: VT, ĐCXD. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Thị Hà 
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