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BÁO CÁO 

Tình hình sản xuất thủy sản trước tết Kỷ Hợi 2019 
 

 

Thực hiện Công văn số 17/PKT-TSNN ngày 27/01/2019 của Phòng Kinh tế 

quận Hải Châu về việc báo cáo tình hình về sản xuất thủy sản, UBND phường 

Thuận Phước báo cáo tình hình sản xuất thủy sản cụ thể như sau: 

1. Số tàu thuyền, loại nghề đang khai thác trên biển trước Tết, dự kiến 

ngày về Cảng 

a) Số tàu thuyền khai thác trên biển: 91 tàu. 

b) Loại nghề đang khai thác trên biển trước Tết: Câu, lưới, vây, rê trôi tầng mặt. 

c) Dự kiến ngày về Cảng: Trước ngày 30/01/2019. 

2. Tàu nghề chuẩn bị khai thác trước và đầu năm sau tết Kỷ Hợi 

Te ruốc, vây, câu, rê trôi tầng mặt. 

3. Giá cả thời điểm giáp Tết, một số thuận lợi, khó khăn 

Trong thời điểm giáp Tết, giá thủy sản tăng khoảng 10-15% so với các giá 

thường trước tết. Do sức tiêu thụ tăng mạnh trong những ngày cận tết nên giá một 

số mặt hàng thủy sản tăng cao như tôm, cua, cá. 

Vậy, UBND phường Thuận Phước báo cáo tình hình sản xuất thủy sản trước 

tết Kỷ Hợi 2019 gửi Phòng Kinh tế quận Hải Châu tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Phòng Kinh tế quận Hải Châu (b/cáo);  

- Lưu: VT, ĐC-XD (02 bản).  

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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