
 

 

 BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

Số:         /2022/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày      tháng    năm 2022 

 

 THÔNG TƯ  

Quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát 

trên biển của lực lượng Kiểm ngư 

 

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản; 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư quy 

định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng Kiểm ngư. 

Chương I 

 QUY ĐỊNH CHUNG  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực 

lượng Kiểm ngư để thực thi pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với lực lượng Kiểm ngư và tổ chức, cá nhân có 

liên quan đến hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát để thực thi pháp luật về 

khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.  

Điều 3. Giải thích từ ngữ  

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát là trình tự tổ chức thực hiện kể từ 

khi xây dựng kế hoạch chuyến tuần tra đến khi kết thúc chuyến tuần tra. 

2. Tuần tra là hoạt động lưu động trên biển theo kế hoạch hoặc đột xuất để 

thực thi pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong vùng biển 

Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ của Kiểm ngư. 

3. Kiểm tra, kiểm soát là hoạt động soát xét, đối chiếu hồ sơ, giấy tờ, việc 

thực thi các quy định liên quan đến người, tàu cá, sản phẩm thủy sản theo pháp 

luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát 

1. Tổ chức hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát phải bảo đảm an toàn 

cho người và phương tiện hoạt động trên biển.  

5092 23/11/2022



2 
 

2. Tổ chức hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát công khai, minh bạch, 

đúng kế hoạch và phù hợp quy định của pháp luật. 

3. Ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 5. Yêu cầu khi thực thi công vụ trong hoạt động tuần tra, kiểm 

tra, kiểm soát 

1. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, kế hoạch đã 

được phê duyệt. 

2. Có thái độ tôn trọng, đúng mực khi thực thi công vụ.  

3. Không làm ảnh hưởng và tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá 

nhân và tàu thuyền hoạt động hợp pháp trên biển. 

4. Không lợi dụng vị trí công tác để trục lợi. 

Chương II 

QUY TRÌNH TUẦN TRA, KIỂM TRA, KIỂM SOÁT 

Điều 6. Xây dựng, ban hành kế hoạch chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát 

1. Căn cứ xây dựng kế hoạch chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát 

Kế hoạch chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát được xây dựng dựa trên một 

trong những căn cứ sau: 

a) Kế hoạch tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hằng năm được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt; 

b) Đề nghị của cơ quan có thẩm quyền; 

c) Theo chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên. 

2. Thẩm quyền ban hành kế hoạch chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát 

a) Cục trưởng Cục Kiểm ngư ban hành kế hoạch chuyến tuần tra, kiểm tra, 

kiểm soát của Cục Kiểm ngư; 

b) Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư Vùng ban hành kế hoạch chuyến tuần 

tra, kiểm tra, kiểm soát của Chi cục Kiểm ngư Vùng; 

c) Người đứng đầu cơ quan Kiểm ngư hoặc người đứng đầu cơ quan quản 

lý thủy sản địa phương ban hành kế hoạch chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát 

của địa phương. 

3. Kế hoạch chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát theo mẫu tại Phụ lục I ban 

hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 7. Thành lập đoàn tuần tra 

1. Thẩm quyền thành lập đoàn tuần tra 

a) Cục trưởng Cục Kiểm ngư quyết định thành lập đoàn tuần tra theo kế 

hoạch chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của Cục Kiểm ngư; 

b) Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư Vùng quyết định thành lập đoàn tuần tra 
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theo kế hoạch chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của Chi cục Kiểm ngư Vùng; 

c) Người đứng đầu cơ quan Kiểm ngư hoặc người đứng đầu cơ quan quản 

lý thủy sản địa phương quyết định thành lập đoàn tuần tra theo kế hoạch chuyến 

tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của địa phương. 

2. Thành phần đoàn tuần tra  

Đoàn tuần tra gồm: Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn và các thành viên. 

Trưởng đoàn tuần tra là người chỉ huy đoàn tuần tra, chấp hành sự chỉ đạo điều 

hành và chịu trách nhiệm trước người quyết định thành lập đoàn tuần tra và 

trước pháp luật. Quyết định thành lập đoàn tuần tra theo mẫu tại Phụ lục II ban 

hành kèm theo Thông tư này. 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn tuần tra 

a) Thực hiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm theo quy 

định của pháp luật; 

b) Thực hiện tuần tra theo kế hoạch đã được ban hành. Chấp hành sự chỉ huy, 

chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra; 

c) Phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp 

luật. Đối với các vụ việc phát sinh vượt thẩm quyền phải báo cáo cấp trên để xử 

lý theo quy định; 

d) Phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương trong quá 

trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát để thực thi pháp luật trên biển; 

đ) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế, 

pháp luật các nước có liên quan trong lĩnh vực thủy sản; hướng dẫn ngư dân và 

tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về 

khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; 

e) Tham gia công tác phòng, chống thiên tai, phối hợp tìm kiếm cứu hộ, 

cứu nạn và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật; 

g) Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công chỉ đạo của người quyết 

định thành lập đoàn tuần tra; 

h) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài 

liệu cần thiết cho đoàn tuần tra; 

i) Được trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật, các 

biện pháp nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; 

k) Truy đuổi, bắt, giữ theo quy định của pháp luật trong trường hợp người 

và phương tiện vi phạm pháp luật không tuân theo hiệu lệnh, chống đối hoặc cố 

tình bỏ chạy. 

4. Phương tiện tuần tra 

Phương tiện tuần tra bao gồm: tàu, xuồng công vụ thủy sản hoặc phương tiện 

của lực lượng khác tham gia chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát. 
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Điều 8. Lệnh điều động tàu 

Căn cứ quyết định thành lập đoàn tuần tra đã được ban hành: 

1. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư Vùng ban hành lệnh điều động tàu đối 

với đoàn tuần tra do Cục Kiểm ngư, Chi cục Kiểm ngư Vùng thành lập. 

2. Người đứng đầu cơ quan Kiểm ngư hoặc người đứng đầu cơ quan quản 

lý thủy sản địa phương ban hành lệnh điều động tàu đối với đoàn tuần tra do địa 

phương thành lập. 

3. Lệnh điều động tàu theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 9. Bảo đảm an toàn, hiệu quả chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát 

1. Trước khi xuất phát đi tuần tra, Trưởng đoàn tuần tra có trách nhiệm họp 

đoàn để rà soát, đánh giá công tác bảo đảm an toàn, hiệu quả chuyến tuần tra, 

kiểm tra, kiểm soát. 

2. Nội dung rà soát, đánh giá: 

a) Rà soát phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên đoàn tuần tra và dự 

kiến thành viên tổ kiểm tra; 

b) Đánh giá điều kiện thời tiết và các dấu hiệu khác để bảo đảm an toàn cho 

người, phương tiện tuần tra; 

c) Phân loại đối tượng, tàu cá hoạt động trên ngư trường, vùng biển được 

giao nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát; 

d) Kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật phục vụ chuyến tuần tra, kiểm tra, 

kiểm soát. 

3. Việc rà soát, đánh giá công tác bảo đảm an toàn hiệu quả chuyến tuần 

tra, kiểm tra, kiểm soát được lập thành văn bản và lưu hồ sơ chuyến tuần tra. 

Điều 10. Tiến hành tuần tra 

1. Đoàn tuần tra triển khai hành trình theo kế hoạch chuyến tuần tra, kiểm 

tra, kiểm soát đã được ban hành theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư này; 

tổ chức thực hiện quan sát nhận định đánh giá tình hình tuân thủ quy định pháp 

luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản của người, phương tiện hoạt động 

trên biển.  

2. Trường hợp phải thay đổi hành trình theo kế hoạch chuyến tuần tra, kiểm 

tra, kiểm soát đã được ban hành, Trưởng đoàn tuần tra phải báo cáo người có 

thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư này thông qua hệ thống thông 

tin liên lạc trên tàu để xem xét, quyết định. 

3. Trường hợp bất khả kháng, Trưởng đoàn tuần tra phải tổ chức họp đoàn 

để xem xét, quyết định việc thay đổi hành trình. 

4. Các trường hợp thay đổi hành trình chuyến tuần tra phải được lập thành 

biên bản, lưu hồ sơ chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát. 
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Điều 11. Các trường hợp dừng tàu cá để kiểm tra, kiểm soát 

1. Trực tiếp hoặc thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi nhận 

được hành vi vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ 

nguồn lợi thủy sản. 

2. Khi nhận được thông tin, tin báo hành vi vi phạm pháp luật về khai thác 

và bảo vệ nguồn lợi thủy sản từ các tổ chức, cá nhân. 

3. Thực hiện theo chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên hoặc đề nghị của cơ 

quan có thẩm quyền. 

4. Các dấu hiệu vi phạm pháp luật khác có liên quan theo quy định của 

pháp luật. 

5. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác và bảo 

vệ nguồn lợi thủy sản. 

Điều 12. Hiệu lệnh dừng, tổ chức tiếp cận tàu cá 

1. Căn cứ vào một trong các trường hợp dừng tàu cá quy định tại Điều 11 

Thông tư này, Trưởng đoàn tuần tra chỉ đạo, ra hiệu lệnh dừng tàu cá. Hiệu lệnh 

dừng tàu cá được thể hiện bằng một trong các tín hiệu sau: còi hú, loa, đèn, cờ 

hiệu, máy thông tin và các hình thức khác theo quy định của pháp luật Việt Nam 

và pháp luật quốc tế. 

2. Căn cứ tình hình, điều kiện thực tế, Trưởng đoàn tuần tra quyết định số 

lượng tổ, thành viên tổ kiểm tra và sử dụng tàu, xuồng để tiếp cận, lên tàu cá. 

Điều 13. Tổ kiểm tra 

1. Tổ kiểm tra là một bộ phận thuộc đoàn tuần tra, được phân công và thực 

hiện nhiệm vụ theo sự chỉ huy của Trưởng đoàn tuần tra. 

2. Tổ kiểm tra có tối thiểu 03 (ba) người bao gồm: Tổ trưởng, 01 (một) cán 

bộ có chuyên môn nghiệp vụ kiểm ngư và các thành viên khác của đoàn tuần tra. 

Tổ trưởng là người chỉ huy tổ kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Trưởng đoàn 

tuần tra. 

3. Nhiệm vụ của tổ kiểm tra 

a) Chấp hành nghiêm sự chỉ huy, chỉ đạo của Trưởng đoàn tuần tra và kế 

hoạch tuần tra đã được cấp có thẩm quyền ban hành; 

b) Trực tiếp lên tàu cá để tiến hành kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các 

quy định pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; 

c) Thu thập tình hình, thông tin, chứng cứ, tài liệu có liên quan và xử lý vi 

phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật theo quy định; 

d) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế, pháp luật 

các nước có liên quan trong lĩnh vực thủy sản; hướng dẫn ngư dân và tổ chức, cá 

nhân có liên quan trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về khai thác 

và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; 

đ) Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng đoàn tuần tra. 



6 
 

Điều 14. Tiến hành kiểm tra, kiểm soát trên tàu cá 

1. Tổ trưởng tổ kiểm tra 

a) Chào thuyền trưởng hoặc chủ tàu cá, xưng danh tổ kiểm tra của lực 

lượng Kiểm ngư đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi 

pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên biển; 

b) Thông báo nội dung kiểm tra, kiểm soát cho thuyền trưởng hoặc chủ tàu cá; 

c) Yêu cầu thuyền trưởng hoặc chủ tàu cá, thuyền viên và người làm việc 

trên tàu cá chấp hành việc kiểm tra, kiểm soát của tổ kiểm tra. Nội dung kiểm 

tra, kiểm soát theo quy định tại Điều 15 Thông tư này; 

d) Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về khai thác và bảo 

vệ nguồn lợi thủy sản, tổ chức xử lý theo quy định của pháp luật; 

đ) Hướng dẫn thuyền viên và người làm việc trên tàu cá những điểm cần 

lưu ý khi hoạt động trên biển, tuyên truyền phổ biến pháp luật về thủy sản; 

e) Thông báo kết quả kiểm tra, kiểm soát cho thuyền trưởng hoặc chủ tàu 

cá trước khi rời tàu cá; 

g) Báo cáo Trưởng đoàn tuần tra kết quả kiểm tra, kiểm soát trên tàu cá. 

2. Thành viên tổ kiểm tra 

a) Tiến hành kiểm tra, kiểm soát các nội dung theo sự phân công của Tổ trưởng; 

b) Cảnh giới, quan sát mọi diễn biến xảy ra trong quá trình kiểm tra, kiểm 

soát trên tàu cá; 

c) Báo cáo Tổ trưởng kết quả kiểm tra, kiểm soát. 

Điều 15. Nội dung kiểm tra, kiểm soát 

1. Kiểm tra, kiểm soát hồ sơ, giấy tờ liên quan đến thuyền viên, người làm 

việc trên tàu cá: giấy tờ tùy thân; văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, 

thợ máy tàu cá; sổ danh bạ thuyền viên tàu cá; bảo hiểm thuyền viên tàu cá. 

2. Kiểm tra, kiểm soát hồ sơ, giấy tờ liên quan đến tàu cá: giấy chứng nhận 

đăng ký tàu cá; giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá; giấy phép khai thác 

thủy sản; nhật ký khai thác thủy sản; báo cáo khai thác thủy sản; nhật ký thu 

mua chuyển tải; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.  

3. Kiểm tra, kiểm soát việc trang thiết bị lắp đặt trên tàu cá: trang thiết bị về 

hàng hải, cứu sinh, cứu hỏa; hệ thống thông tin liên lạc, tín hiệu; thiết bị giám 

sát hành trình. 

 4. Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện quy định về khai thác và bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản: treo cờ theo quy định; đánh dấu nhận biết tàu cá; viết số đăng ký tàu 

cá; vùng khai thác thủy sản; chuyển tải thủy sản hoặc hỗ trợ cho tàu cá khai thác 

bất hợp pháp; nghề, ngư cụ khai thác thủy sản; sử dụng điện để khai thác thủy 

sản; tàng trữ, sử dụng chất cấm, hoá chất cấm, chất độc, chất nổ, thực vật có độc 

tố để khai thác thủy sản. 

5. Kiểm tra, kiểm soát các nội dung khác theo quy định của pháp luật Việt 

Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ Việt Nam là thành viên. 
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6. Biên bản kiểm tra, kiểm soát theo mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo 

Thông tư này. 

Điều 16. Xử lý, xử phạt vi phạm hành chính 

Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi 

thủy sản, đoàn tuần tra tiến hành xử lý, xử phạt vi phạm hành chính theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 17. Tổ chức dẫn giải tàu cá vi phạm 

Trường hợp tàu cá vi phạm phải tổ chức dẫn giải để xác minh, xử lý hành 

vi vi phạm hoặc phục vụ hoạt động điều tra, quy trình dẫn giải tàu cá được thực 

hiện như sau: 

1. Trưởng đoàn tuần tra quyết định việc dẫn giải tàu cá vi phạm: 

a) Quyết định thành phần, tàu, xuồng Kiểm ngư để dẫn giải; 

b) Quyết định biện pháp, đội hình, cự ly dẫn giải; 

c) Phân công thành viên quan sát, cảnh giới và giám sát trong suốt quá trình dẫn giải; 

d) Thông báo lý do dẫn giải, vị trí, tọa độ tàu cá được dẫn giải đến cho 

thuyền trưởng hoặc chủ tàu cá vi phạm; 

đ) Yêu cầu thuyền trưởng và các thành viên khác trên tàu cá vi phạm chấp 

hành việc dẫn giải tàu cá về địa điểm đã được thông báo; 

e) Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn về người, tang vật, tàu cá vi 

phạm trong quá trình dẫn giải; 

g) Giữ thông tin liên lạc, kịp thời báo cáo với cấp trên các tình huống phát sinh. 

2. Các biện pháp dẫn giải tàu cá vi phạm 

a) Thuyền trưởng tàu cá tự đưa tàu cá vi phạm về vị trí, địa điểm theo thông 

báo của đoàn tuần tra; 

b) Sử dụng phương tiện tuần tra để đưa tàu cá vi phạm về vị trí, địa điểm 

theo thông báo của đoàn tuần tra. 

Điều 18. Canh giữ tàu cá vi phạm, trả lại tàu cá vi phạm 

Người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 6 có trách nhiệm: 

1. Tổ chức canh giữ bảo đảm an toàn về người, tang vật, tàu cá vi phạm 

trong quá trình xử lý vụ việc đối với vụ việc vi phạm có tiến hành tạm giữ tang 

vật, tàu cá theo quy định. 

2. Tổ chức trả lại tang vật, tàu cá vi phạm theo quy định của pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính. 

Điều 19. Bàn giao vụ việc cho cơ quan khác xử lý 

1. Đối với vụ việc không thuộc thẩm quyền xử lý, sau khi dẫn giải tàu cá vi 

phạm về vị trí, địa điểm tạm giữ, Trưởng đoàn tuần tra phải tiến hành bàn giao 

cho cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

2. Việc bàn giao phải được thể hiện bằng văn bản và đại diện của các bên 

liên quan ký vào biên bản bàn giao theo quy định. 
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Điều 20. Kết thúc chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát 

1. Trưởng đoàn tuần tra có trách nhiệm tổ chức họp đoàn để tổng kết, rút 

kinh nghiệm về hoạt động của chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát. 

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chuyến tuần tra, 

kiểm tra, kiểm soát, Trưởng đoàn tuần tra có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản 

kết quả tuần tra tới người quyết định thành lập đoàn tuần tra. Trong thời hạn 03 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Trưởng đoàn tuần tra, người 

đứng đầu cơ quan, đơn vị ban hành quyết định thành lập đoàn tuần tra có trách 

nhiệm báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm 

soát tới cấp trên trực tiếp. Báo cáo kết quả chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát 

theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Hồ sơ chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát được lưu trữ theo quy định 

của pháp luật về văn thư, lưu trữ. 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 21. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng   năm 2022. 

Điều 22. Trách nhiệm thi hành 

1. Cục Kiểm ngư chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tập huấn, 

tuyên truyền và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này trên phạm vi toàn quốc. 

2. Chi cục Kiểm ngư Vùng, cơ quan quản lý thủy sản địa phương chịu trách 

nhiệm hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện Thông tư này trên 

địa bàn quản lý. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc các 

tổ chức, cá nhân kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để 

xem xét, điều chỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Tổng kiểm toán nhà nước; 

- UBND, Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Công báo Chính phủ; Cổng thông tin điện tử CP; Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về văn bản pháp luật; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 

- Bộ NN&PTNT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị 

thuộc Bộ; Cổng thông tin điện tử Bộ; 

- Lưu: VT, TCTS. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Phùng Đức Tiến 
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