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sản trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở. 

 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

Thực hiện Công văn số 585/STTTT-TTBCXB  ngày 09/4/2018 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa về việc tuyên truyền nhằm ngăn chặn, 

giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo 

quy định trên hệ thống thông tin cơ sở đến năm 2025, 

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn công tác tuyên truyền, thông tin trên 

hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền: Thực hiện theo bài tuyên truyền do phòng Văn 

hóa và Thông tin biên tập, cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh truy cập vào địa chỉ 

http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/Tai-lieu-tuyen-truyen để tải 

nội dung tuyên truyền về Luật Thủy sản. 

2. Thời gian tuyên truyền: Thực hiện phát thanh tuyên truyền trên hệ thống 

Đài Truyền thanh cơ sở về Luật Thủy sản. Thời gian phát thanh bắt đầu từ ngày 

15/5 đến ngày 15/6/2018. 

3. Báo cáo kết quả: Sau ngày 15/6/ 2018, cán bộ phụ trách Đài Truyền 

thanh cơ sở tham mưu báo cáo về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp báo 

cáo UBND thành phố theo quy định. 

Đề nghị UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên (VBĐT); 

- Trang thông tin điện tử (Vy); 

- Trưởng phòng;             

- Lưu: VT, Vy.   

 TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN 

Về Luật Thủy sản năm 2017 

        (kèm theo Công văn số: 603/VHTT-PT ngày 11 tháng 5 năm 2018) 
 

Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố! 

 

Để nâng cao nhận thức của nhân dân, nhất là ngư dân trên địa bàn thành phố 

Nha Trang hiểu và chấp hành các quy định của Luật Thủy sản, Phòng Văn hóa và 

Thông tin thành phố xin trích đọc một số Điều của Luật thủy sản năm 2017 như 

sau:  

Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thủy sản 

1. Hủy hoại nguồn lợi thủy sản, hệ sinh thái thủy sinh, khu vực tập trung sinh sản, 

khu vực thủy sản còn non tập trung sinh sống, nơi cư trú của các loài thủy sản. 

2. Cản trở trái phép đường di cư tự nhiên của loài thủy sản. 

3. Lấn, chiếm, gây hại khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khu bảo tồn biển. 

4. Khai thác, nuôi trồng thủy sản, xây dựng công trình và hoạt động khác ảnh 

hưởng đến môi trường sống, nguồn lợi thủy sản trong phân khu bảo vệ nghiêm 

ngặt và phân khu phục hồi sinh thái của khu bảo tồn biển. 

5. Tàu cá, tàu biển và phương tiện thủy khác hoạt động trái phép trong phân khu 

bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn biển, trừ trường hợp bất khả kháng. 

6. Khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (sau đây 

gọi là khai thác thủy sản bất hợp pháp); mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sơ chế, chế 

biến thủy sản từ khai thác thủy sản bất hợp pháp, thủy sản có tạp chất nhằm mục 

đích gian lận thương mại. 

7. Sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương 

pháp, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn 

lợi thủy sản. 

8. Sử dụng ngư cụ làm cản trở hoặc gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân đang khai 

thác; thả neo, đậu tàu tại nơi có ngư cụ của tổ chức, cá nhân đang khai thác hoặc 

nơi tàu cá khác đang khai thác, trừ trường hợp bất khả kháng. 

9. Vứt bỏ ngư cụ xuống vùng nước tự nhiên, trừ trường hợp bất khả kháng. 

10. Đưa tạp chất vào thủy sản nhằm mục đích gian lận thương mại. 

11. Sử dụng kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng trong nuôi 

trồng thủy sản; hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong sản 

xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; sử dụng 
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giống thủy sản nằm ngoài Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt 

Nam để nuôi trồng thủy sản. 

12. Phá hủy, tháo dỡ gây hư hại, lấn chiếm phạm vi công trình của cảng cá, khu 

neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; xả chất thải không đúng nơi quy định trong khu 

vực cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá. 

13. Lợi dụng việc điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản làm ảnh hưởng đến quốc 

phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân 

khác; cung cấp, khai thác thông tin, sử dụng thông tin dữ liệu về nguồn lợi thủy sản 

trái quy định của pháp luật. 

Điều 52. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản 

1. Tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản có quyền sau đây: 

a) Khai thác thủy sản theo đúng nội dung ghi trong giấy phép; 

b) Được thông tin về nguồn lợi thủy sản, hoạt động thủy sản, thị trường thủy sản và 

hướng dẫn về công nghệ, kỹ thuật khai thác thủy sản; 

c) Được Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong khai thác thủy sản. 

2. Tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản có nghĩa vụ sau đây: 

a) Thực hiện các quy định ghi trong Giấy phép khai thác thủy sản, duy trì điều kiện 

quy định tại khoản 2 Điều 50 của Luật này; 

b) Thực hiện quy định về bảo đảm an toàn cho người, tàu cá và an toàn thực phẩm 

đối với sản phẩm khai thác; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên 

tai; phải cứu nạn khi gặp người, tàu bị nạn; 

c) Phải treo Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên tàu cá khi 

hoạt động; đánh dấu tàu cá theo vùng biển, đánh dấu ngư cụ đang sử dụng tại ngư 

trường theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

d) Tuân thủ việc thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy 

định của pháp luật; 

đ) Tham gia cứu hộ, bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự trên vùng khai thác; tố giác 

hành vi vi phạm pháp luật về thủy sản; 

e) Tuân thủ các quy định quản lý vùng, nghề, kích cỡ loài, ngư cụ khai thác thủy 

sản; chấp hành việc điều chỉnh nội dung ghi trong giấy phép khi có thông báo của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về điều chỉnh sản lượng khai thác theo loài; 

g) Trong quá trình hoạt động khai thác thủy sản phải mang theo bản chính hoặc 

bản sao chứng thực Giấy phép khai thác thủy sản đối với trường hợp phải có giấy 

phép, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với tàu cá phải đăng kiểm, Giấy 

chứng nhận đăng ký tàu cá, sổ danh bạ thuyền viên, văn bằng, chứng chỉ thuyền 

trưởng, máy trưởng, Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, hộ chiếu hoặc 

giấy tờ tùy thân khác theo quy định đối với thuyền viên và người làm việc trên tàu 

cá; 

h) Ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản theo hướng dẫn của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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Điều 53. Điều kiện khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam 

1. Tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam được Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn chấp thuận đối với tàu cá khai thác thủy sản tại 

vùng biển của quốc gia, vùng lãnh thổ khác hoặc cấp phép đối với khai thác thủy 

sản tại vùng biển thuộc quyền quản lý của tổ chức nghề cá khu vực khi đáp ứng 

các điều kiện sau đây: 

a) Được cơ quan có thẩm quyền của quốc gia, vùng lãnh thổ có biển cho phép hoặc 

được tổ chức quản lý nghề cá khu vực cấp hạn ngạch cho Việt Nam; 

b) Tàu cá có đủ điều kiện hoạt động; đã được đăng ký, có Giấy chứng nhận an toàn 

kỹ thuật tàu cá còn hiệu lực ít nhất 06 tháng; có đủ trang thiết bị an toàn cho người 

và tàu cá; thiết bị giám sát hành trình, thông tin liên lạc phù hợp; 

c) Thuyền trưởng, máy trưởng phải có văn bằng hoặc chứng chỉ do cơ quan có 

thẩm quyền cấp; thuyền viên và người làm việc trên tàu cá phải có bảo hiểm, hộ 

chiếu; trên tàu hoặc một nhóm tàu phải có ít nhất một người biết sử dụng tiếng Anh 

hoặc ngôn ngữ thông dụng của quốc gia, vùng lãnh thổ mà tàu cá đến khai thác; 

không thuộc trường hợp cấm xuất cảnh theo quy định của pháp luật; 

d) Đáp ứng điều kiện khác theo quy định của tổ chức nghề cá khu vực, quốc gia và 

vùng lãnh thổ khác. 

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 57. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài có tàu hoạt động 

thủy sản trong vùng biển Việt Nam 

1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tàu hoạt động thủy sản trong vùng biển Việt 

Nam có quyền sau đây: 

a) Hoạt động thủy sản trong vùng biển Việt Nam theo nội dung ghi trong giấy 

phép; 

b) Được cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động thủy sản theo quy định của 

pháp luật Việt Nam khi có yêu cầu; 

c) Được Nhà nước Việt Nam bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình hoạt 

động thủy sản tại Việt Nam. 

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tàu hoạt động thủy sản trong vùng biển Việt 

Nam có nghĩa vụ sau đây: 

a) Nộp đủ phí, lệ phí theo quy định của pháp luật Việt Nam; mua bảo hiểm cho 

giám sát viên; 

b) Chỉ được đưa tàu vào cảng đăng ký, phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ít nhất 07 ngày làm việc trước khi đưa tàu vào Việt 

Nam, thực hiện thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt 

Nam; 

c) Khi hoạt động trong vùng biển Việt Nam phải mang đủ bản chính hoặc bản sao 

chứng thực giấy phép hoạt động thủy sản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu, Giấy phép sử dụng tần số của thiết bị 
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thu phát sóng vô tuyến điện do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, sổ danh 

bạ thuyền viên, hộ chiếu của thuyền viên và người làm việc trên tàu; 

d) Ghi, nộp nhật ký khai thác thủy sản theo chuyến biển đối với tàu hoạt động khai 

thác thủy sản; báo cáo hoạt động theo chuyến biển đối với tàu điều tra, đánh giá 

nguồn lợi thủy sản, huấn luyện kỹ thuật, chuyển giao công nghệ về thủy sản, thu 

mua, vận chuyển thủy sản theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. Nhật ký khai thác thủy sản hoặc báo cáo hoạt động của tàu phải 

bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh; 

đ) Tuân thủ yêu cầu của giám sát viên; bảo đảm điều kiện làm việc, sinh hoạt cho 

giám sát viên; tiếp nhận, trả giám sát viên đúng địa điểm đã được Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn chấp thuận; 

e) Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng theo quy 

định của pháp luật Việt Nam; 

g) Khi có sự cố, tai nạn hoặc tình huống nguy hiểm cần sự giúp đỡ thì thuyền viên, 

người làm việc trên tàu phải phát tín hiệu cấp cứu và phải thông báo ngay cho cơ 

quan hữu quan của Việt Nam nơi gần nhất; 

h) Tàu khai thác thủy sản chỉ được phép tiêu thụ sản phẩm tại Việt Nam, trừ trường 

hợp có hợp đồng xuất khẩu; 

i) Trong trường hợp tàu cá nước ngoài ngừng hoạt động khi giấy phép vẫn còn hiệu 

lực, chủ tàu phải báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bằng văn bản ít 

nhất trước 07 ngày làm việc trước khi ngừng hoạt động; 

k) Treo cờ theo quy định của Chính phủ; 

l) Chấp hành quy định khác của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

Điều 60. Khai thác thủy sản bất hợp pháp 

1. Hành vi được coi là khai thác thủy sản bất hợp pháp bao gồm: 

a) Khai thác thủy sản không có giấy phép; 

b) Khai thác thủy sản trong vùng cấm khai thác, trong thời gian cấm khai thác; 

khai thác, vận chuyển thủy sản cấm khai thác; khai thác loài thủy sản có kích thước 

nhỏ hơn quy định; sử dụng nghề, ngư cụ khai thác bị cấm; 

c) Khai thác trái phép loài thủy sản thuộc Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, 

hiếm; 

d) Khai thác thủy sản trái phép trong vùng biển thuộc quyền quản lý của tổ chức 

quản lý nghề cá khu vực, quốc gia và vùng lãnh thổ khác; 

đ) Khai thác thủy sản vượt sản lượng theo loài, khai thác sai vùng, quá hạn ghi 

trong giấy phép; 

e) Che giấu, giả mạo hoặc hủy chứng cứ vi phạm quy định liên quan đến khai thác, 

bảo vệ nguồn lợi thủy sản; 

g) Ngăn cản, chống đối người có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, giám sát sự tuân 

thủ các quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; 
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h) Chuyển tải hoặc hỗ trợ cho tàu đã được xác định có hành vi khai thác thủy sản 

bất hợp pháp, trừ trường hợp bất khả kháng; 

i) Không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ hoặc không vận hành thiết bị thông 

tin liên lạc và thiết bị giám sát hành trình theo quy định; 

k) Không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định; 

l) Tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt 

Nam thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác thủy sản bất hợp pháp; 

m) Không ghi, ghi không đầy đủ, không đúng, không nộp nhật ký khai thác thủy 

sản, không báo cáo theo quy định; 

n) Sử dụng tàu cá không quốc tịch hoặc mang quốc tịch của quốc gia không phải là 

thành viên để khai thác thủy sản trái phép trong vùng biển quốc tế thuộc thẩm 

quyền quản lý của tổ chức quản lý nghề cá khu vực; 

o) Sử dụng tàu cá để khai thác thủy sản không theo quy định về khai thác và bảo vệ 

nguồn lợi thủy sản trong vùng biển quốc tế không thuộc thẩm quyền quản lý của tổ 

chức quản lý nghề cá khu vực. 

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định tại khoản 1 Điều này thì tùy theo mức độ 

vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo 

quy định của pháp luật. 

3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc công bố danh 

sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp. 

 

Trích nguồn: Luật Thủy sản được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2017. 
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