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Ba Rja — Vüng Tàu, ngày'L2-ttáng. nãm 2019

QUYET DINH
Ban hành Quy (I!nh tiêu chI (Ic thü; quy trmnh xét duyt h so' d ngh cp
van bàn chap thun dóng mó'i, cal hoán, thuê, mua tan cá trên bin; quy dlnh
v dóng mó'i, cãi hoán, thuê, mua tàu cá hot dng trong ni dja
trên dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu

UY BAN NHAN DAN TiNH BA R!A - VUNG TAU
Can th Lut To chj'c chInh quyn dja phuv'ng ngày 19/6/2015,
Can c& Lut Ban hành van bàn quyphgm pháp lut ngày 22/6/2015,
Can th khoán 1 Diu 62 Luçt Thty san ngày 21 tháng 11 nàm 2017;
Can thNghj dinh s26/2019/ND-C'P ngày 08 tháng 3 näm 2019 cia CvhInh
phi quy djnh chi tiêt mi5t so diêu và bin pháp thi hành Lut Thiy sán,
Theo d nghj cia Giám dc So' NOng nghip và Phát trié'n nOng thOn tgi To'
trinh so 268 /TTr-SNN ngàyrtháng k' nãm 2019 ye dr tháo Quyét djnh ban hành
Quy djnh tiêu chI dqc thü; quy trInh xét duyt ho sd dê nghj cap van bàn chap
thun dóng mO'i, cal hoán, thuê, mua thu cá hogt d(5ng trên bién; quy djnh ye dóng
mO'i, cal hoán, thuê, mua tàu Ca hogt d3ng trong n5i dja trên dja bàn tinh Ba Rja Vüng Tàu.
QUYET IMNH:

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djnh tiêu chI dc thü; quy
trinh xét duyt ho sa dé nghj cap van bàn chap thun dóng mói, cái hoán, thuê,
mua tàu cá hot dng trên biên; quy djnh ye dóng mâi, cãi hoán, thuê, mua tàu cá
hott dng trong ni dja trên dja bàn tinh Ba Rja — VUng Tàu.
Dieu 2. Hiçu lire thi hanh
Quyt djnh nay có hiu hjc thi hành k ti'r ngàytháng . näm 2019.
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Diu 3. T chu'c thtrc hiên
Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh; Giám dc S Nông nghip và Phát
triên nông thôn; ChU tjch Uy ban nhân dan các huyn, thành phô, thj xã; ThU
truâng các sâ, ngành, c quan, dcm vi vâ cac to chi'rc, cá nhân có lien quan chju
trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!.
Nci nhân:
- Van phông ChInh phü; Website ChInh phü;
- B Nông nghip vàPTNT;
- Bi Tu phàp (cic kiêm tra van bàn QPPL);
- 1Tr Tinh üy, TFr HDND tinh;
- CT và cãc PCT UBND tinh;
- Doàn Dai biêu Quoc hOi tinh;
- UBMTTQVN tinh và các doàn th tinh;
- Cuc kiêni tra vn bàn QPPL;
- Nhu diêu 3;
- Sâ Ttr pháp (KTVB);
- Trung tam Cong báo - Tin h9c tinh;
- Báo BRVT, Dài PT-TH tinh BRVT;
- Luu: VT, SNN&PTNT (02), VPIJB(48)1
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JY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM
TINH BA RIA VUNG TAU
Dc 1p - Tit do - Hanh phüc

QUY D!NH
Tiêu chI dc thñ; quy trInh xét duyt h1 so' d nghj cp van bàn
chap thun dóng môi, cal hoán, thuê, mua tàu cá hoit dng trên biên; quy
d!nh ye dóng mri, cal hoán, thuê, mua tàu cä hoit dng trong ni da trên dla
bàn tinh Ba Ria Vüng Tàu
(Ban hành kern theo Quylt dinh s 5/2019/QD-UBND ngày42-f1áng nãrn 2019
cza Uy ban nhân dan tinh Ba Rja — Vung Tàu)
Chirong I
NHU'NG QUY D!NH CHUNG
Diu 1. Phim vi diu chinh và d1 ttrQ'ng áp dyng
1. Pham vi diu chinh
Quy djnh nay quy djnh v tiêu chI dc thü; quy trInh xét duyt h s d nghj
cap vAn bàn chap thun dOng mdi, cãi hoán, thuê, mua tàu Ca hot dng trên biên;
quy djnh ye dóng mâi, cái hoán, thué, mua tàu cá hot dng trong ni dja trên dja
bàn tinh Ba Rja - VUng Thu.
2. Di tuçing áp diing
a) Các th chiirc, cá nhân Co tru sO' hoc nai dang k h khu thuO'ng trü trên
dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu cO lien quan den hoat dng dOng mài, cãi hoán,
thuê, mua tàu cá hot dtng trén biên.
b) Các ccy quan quán 1 thUy san tinh, Uy ban nhân dan các huyn, thành
phô, thj xâ va Uy ban nhân dan cãc xã, phu?mg, thj trân trên dja bàn tinh.
Diu 2. Giãi thIch tir ngfr
Trong quy djnh nay, các tir ng duâi dày duc hiu nhu sau:
1. Tàu cá là phwing tin thüy có 1p dng c hoc không 1p dng co', bao
gôm tàu dánh bAt nguôn lcii thüy san, tàu hu can dánh bAt nguôn lçi thüy san.
2. Chü tàu Ca là các t chrc, Ca nhân sO' hCtu tàu Ca, drng ten dang k sir
diing tàu theo quy djnh pháp lut Vit Nam.
3. DOng mOi tàu cá là qua trInh thirc hin thi cong dóng tàu tr khi dirng ky
chInh den khi hoàn chinh tàu Ca dua vào hot dng.
4. Cái hoán tàu cá là qua trInh thit k& thi công, sfa cha tàu Ca lam thay
dôi tInh nAng k thut cUa tàu nhu: thay dôi kIch thuOc co bàn cüa tàu; thay di
cOng ding; thay dOi may chInh...
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5. Hot dng nOi dja là hot dng trên song, kénh, rich, h, dp, dm, phá,
vling, vjnh, yen b biên.
Chtro'ng II
lIEU CHI BAC THU VA QUY TR!NH XET DUYT HO s BE NGH!
CAP VAN BAN CHAP THUN BONG ML, CAl HOAN, THUE, MUA
TAU CA HOT BONG TREN BIEN; QUY B!NH YE BONG MUI, CAl
HOAN, THUE MUA TAU cA HOT BONG TRONG NQI BA TREN BA
BAN T!NH BA R!A — VUNG TAU
Biu 3. lieu chI dc thu d cp van ban chp thun dóng mói, cãi hoán,
thuê, mua tàu cá hoit dng trên biên
1. Tiêu chi d cp van bàn chAp thuan dóng mâi tàu cá
a) Thu Ca phái Co chiu dài toàn bO cüa tàu (Lmax) tir 15 met trà len và thng
cong suât may chInh tr 400 CV (ma 1irc) trâ len;
b) Dang k ngh khai thác phU hcp theo quy djnh cüa B Nông nghip và
Phát triên nông thôn và quy djnh cUa Uy ban nhân dan tinh Ba Rja — VUng Tàu;
c) T chi.rc, cá nhân khong CO tàu Ca Vi phm vüng bin nithc ngoài trong
dánh bat nguôn li thUy san hoc hu can dánh bat nguôn lcii thüy san;
d) T chirc, Ca nhân d nghj cAp van bàn chAp thun dóng mâi tàu cá nm
trong chi tiêu han ngch phân bô do co quan cO thâm quyên quy djnh;
d) Co chrng nhn dàng k kinh doanh duçic cci quan cO thAm quyn cAp di
vâi to chirc; cO h khâu thuing trü trong tinh Ba Rja- Vüng Thu dôi vOi cá nhân;
e) Tàu Ca có chiu dài lan nhAt t1r 15 met trâ len phái có h so thi& k k
thuat;
g) Di vài tàu cá dOng mâi thay th: Chü tàu duçic thirc hin dóng mâi tàu
ca dê thay the tàu cá hu hOng, mijc nat không süa chra duçic hoc tàu Ca bj chIm
không tr1ic vat du?c, buc phái hüy bO tàu, xóa dàng k. Tàu Ca dong mOi phái gän
may thüy mâi cO vüng boat dng nhu tàu Ca duqc thay the.
2. Tiêu chI d cAp van bàn chAp thun cài hoán tàu Ca
a) Theo quy djnh tai dim a, b, c 4, e khoãn 1 Diu nay;
b) T chirc, cá nhân d nghj cAp van bàn chAp thuan cãi hoán tàu Ca nm
trong chi tiêu han ngch phân bô do co quan cO thâm quyên quy djnh;
c) D& vOi ngh uu tiên phát trin: Khuyn khIch cái hoán thay may chInh là
may thüy mat và cO cong suât lan han so vat may duqc thay the;
d) Di vat ngh hn ch và ngh cAm phát trin: Khuyn kbIch cái hoán vO
tàu chuyên dôi sang cac nghe uu tiên phát triên; duqc thay may chinh (khi may cfl
his hông nng, không the boat dng hoc không the kbäc phc ducc), may thay dôi
phái là may thüy mat và cO cong suât không ion han so vat may duc thay the.

3
d) Không cap van bàn chap thun cãi hoán tàu cá sang các nghê cam phát
triên, han chê phát triên.
3. Di vâi thuê, mua tàu Ca:
a) Theo quy djnh tai dim a, b, c khon 1 Diu nay;
b) Tui vö tàu không qua 10 näm; may tàu phài là may thty;
c) Duçic chuyn vüng däng k tàu cá thuOc các ngh uu tiên phát trin theo
h khu thu&ng tili cüa chü tàu Ca;
d) Không cp van bàn chp thun thuê, mua tàu cá ngoài tinh d6i vâi tàu cá
lam nghê cam phát triên, han chê phát triên;
Diu 4. Các tiêu chI iru tiên d cp van bàn chp thun dóng mó'i tàu cá
Tn.thng hçrp s krcmg th chüc, Ca nhân cüng dáp irng các tiêu chi tai khoãn 1,
khoán 2, khoân 3 Dieu 3 nhieu hon so Krçmg han ngch Giây phép khai thãc thUy
san dugc phân bô, thI xem xét them các tiêu chI theo thir tr i.ru tiên nhu sau:
1. Si'r diing vt lieu là tàu vO thép, vO composite, vO g&
2. T chrc, Ca nhân d nghj cAp van ban chAp thun dong mOi tàu cá có tàu
thuc din huy dng tham gia bâo v chü quyên, quyên chü quyên, 1rc krçmg xung
kIch, ciru h, ciru nan trên biên;
3. IJ'u tiên di vài các th chirc, Ca nhân dóng mâi tàu cá có chiu dâi lan nhAt
t1r 15 méttrâlên.
Diu 5. Quy trInh xét duyt h so' d nghj cp van bàn chAp thun dóng
mói, cãi hoán, thuê, mua tàu cá hot dng trên biên Va trong ni t1a
1. Brnc1.Nphso
T chrc, cá nhân nOp h so d nghj cAp van bàn chAp thun dóng mâi, cái
hoán, thuê, mua tàu Ca hoat dng trên biên và trong ni dja Mâu so 05.TC Ph 1ic
V ban hành kern theo Ngh djnh s 26/20191ND-CP. Thành phân ho so theo quy
djnh tai Nghj djnh so 26/2019/ND-CP cUa ChInh phü. Cách thrc thirc hin: Np ho
so trçrc tiêp hoc qua djch vi bixu chmnh hoc qua môi tri.thng mng;
2. Buóc 2. Chuyn h so
B phn tip nhn và trá kt qua kim tra thành phAn h so và chuyn h so
den sa Nong nghip va Phát triên nông thôn. Trong thai han không qua 02 ngày lam
vic, Sâ Nông nghip va Phat triên nông thôn xem xét tInh day dU, nêu ho so chua
day dü theo quy djnh, Sâ Nông nghip và Phát triên nông thôn thông báo cho to
chirc, cá nhãn biêt dê bô sung;
3. Buâc 3. ThArn djnh ho so
Trong thôi han 03 ngày lam vic k tü ngày nhn dü h so theo quy djnh, Sâ
Nông nghip và Phát triên nông thôn xem xét ho so cAp van bàn chap thuan theo
Mâu so O6TC Phii 1c V ban hành kern theo Nghj dinh sO 26/20191ND-CP ngày
08 tháng 3 nàm 2019 cUa ChInh phü, quy djnh clii tiet mt so diêu và bien pháp thi
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hành Luat Thüy san. Tnthng hçp không cp van bàn chip thu.n, Si Nong nghip
và Phát triên nông thôn phãi trà Ri bang van bàn và nêu rO 1 do.
Diu 6. Quy djnh v dOng mói, cãi hoán, thuê, mua tàu Ca hot dng
trong ni dla
1. Di vói dóng mài tàu Ca
a) CO chirng nhn dàng k) kinh doanh duqc c quan cO thm quyn cüa tinh
Ba Rja — Vüng Thu cap dôi vài th chrc; thix&ng trü ti tinh Ba Rja — VOng Thu dôi
vâi cá nhân;
b) Däng k ngh khai thác phü hçip vth quy djnh cüa B Nông nghip va
Phát triên nông thôn vã quy djnh cüa Uy ban nhân dan tinh Ba Rja — VUng Tàu;
c) Chi duçc dOng mài tàu Co chiu dài 1n nht duâi 10 met;
d) Phü hçip vth quy ho?ch cUa dja phuang.
2. Di vâi cãi hoán tàu Ca:
a) Theo quy djnh ti dim b, d khoàn 1 Diu nay;
b) Tàu cá dà dugc däng k tai tinh Ba Rja — Vüng Tàu;
c) Tàu cá trtrâc và sau khi cái hoán phãi có chiu dài lan nh.t duâi 10 met.
3. D6i vâi thuê, mua tàu Ca
a) Theo quy djnh tai dim a, b, d khoãn 1 Diu nay;
b) Thu cá dà ducic clang k theo quy djnh;
c) Chi duqc thuê, mua tàu có chiu dài lan nht duâi 10 met.
Diu 7. Thm quyn cp van bàn chap thun dóng mOi, cal hoán, thuê
mua tàu Ca
Sà Nông nghip và Phát trin nông thôn là Ccv quan cp van bàn chip thuan
dóng mOi, cài hoàn, thuê, mua tàu cá.
Chirong III
TO CH!C THIJC HhIN
Diu 8. Trách nhim cüa S& Nông nghip và Phát trin nông thôn
1. T chirc tuyên truyn, ph bin, huàng dn các th chirc, cá nhân có lien
quan chap hành pháp 1ut trong vic dóng mai, cài hoán, thuê, mua tàu Ca.
2. Tham mmi, xây drng trInh Uy ban nhân dan tinh cong b hn ngach giy
phép khai thác thUy san cho tàu cO chiêu dài duOi 15 met; can c1r hn ngch giây
phép khai thác thüy san cho tàu có chiêu dài tr 15 met tra len duçvc B Nong
nghip và Phát triên nông thôn phân bô và h.n ngch giây phép khai thác thUy san
cho tàu CO chiêu dài duâi is met cUa tinh, tham muu Uy ban nhân dan tinh cong
ho chi tiêu tàu Ca dOng mai hang nàm cüa tinh.
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3. Thrc hin cp van bàn chip thun dóng mOi, cài hoán, thuê, mua tàu Ca
trên dja bàn tinh theo quy djnh.
4. T chüc thanh tra, kim tra, xCr 1 vi pham pháp 1u.t trong vic dóng mâi,
cãi hoán, thuê, mua tàu cá theo thâm quyên.
5. T chtrc thirc hin cong khai tiêu chI dtc thu cüa dja phun d cp van
bàn chap thun dóng mâi, cài hoán, thuê, mua tàu cá hoat dng trên biên.
6. Tng hçp, báo cáo tInh hinh dong mâi, câi hoán, thuê, mua tàu Ca cho B
Nông nghip va Phát triên nông thôn, Uy ban nhân dan tinh theo quy djnh.
Diu 9. Trách nhim cüa Uy ban nhân dan huyn, thành ph& thi xä
1. T chirc tuyên truyn, ph bin, giáo dic pháp 1ut v thUy san trên dja
bàn quân 1.
2. Chi dao Uy ban nhãn dan xâ, phuing, thj trAn báo cáo thng kê s hrcng
tàu cá có chiêu dài lan nhât duâi 06 met trên dja bàn quãn 1 theo quy djnh truâc
ngày 15 hang tháng gii ye Sâ Nông nghip và phát triên nông thôn (Chi cijc Thüy
san).
Diu 10. Quy dnh chuyn tiêp
Các th chüc, cá nhân dâ duçic cp van bàn chp thun dóng mói, cãi hoán,
thuê, mua tàu cá trên biên truâc ngày Quyêt djnh nay có hiu 1xc thi duçic thirc
hin den hêt ngày 31 tháng 12 nàm 2019.
Diu 11. Sü'a di, b6 sung quy djnh
Trong qua trInh thrc hin, nu phát sinh khó khän, vuóng mac, d nghj cac
to chüc, cá nhân kjp than phàn ánh bang van bàn ye St Nông nghip Va Phát triên
nông thôn dê tong hçp, báo cáo Uy ban nhân dan tinh xem xét, sira dôi, bô sung
cho phü hcp vâi tInh hInh thirc tê va quy djnh cüa pháp 1ut. I.
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