
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ DUY NGHĨA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

THÔNG BÁO
Kiểm tra an toàn, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

Thực hiện theo thông báo số 138/TB-TTĐKTC&QLCC ngày 21/6 /2022 của 
Trung tâm đăng kiểm tàu cá và quản lý cảng cá tỉnh Quảng Nam, về việc tổ chức 
kiểm tra an toàn kỹ thuật và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam.

UBND xã thông báo đến các chủ phương tiện tàu cá trên địa bàn xã Duy Nghĩa 
một số nội dung sau:

1.Thời gian và địa điểm đăng ký:
Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Nhà ông Nguyễn Viết Viên, thôn An Lương, xã 

Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
Thời gian:  - Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút

        - Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút
Vào các ngày thứ ba trong tháng cụ thể như sau:

+ Tháng 6 năm 2022:

STT Ngày Dương lịch Ngày Âm lịch Ghi chú

1 28/06/2022 30/5/ Nhâm Dần Thứ ba

+ Tháng 7 năm 2022

STT Ngày Dương lịch Ngày Âm lịch Ghi chú

1 12/07/2022 14/6/ Nhâm Dần Thứ ba

2 26/07/2022 28/6/ Nhâm Dần Thứ ba

+ Tháng 8 năm 2022

STT Ngày Dương lịch Ngày Âm lịch Ghi chú

1 09/08/2022 12/7/ Nhâm Dần Thứ ba

2 23/08/2022 26/7/ Nhâm Dần Thứ ba

+ Tháng 9 năm 2022
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STT Ngày Dương lịch Ngày Âm lịch Ghi chú

1 13/09/2022 18/8/ Nhâm Dần Thứ ba

2 27/9/2022 02/9/ Nhâm Dần Thứ ba

+ Tháng 10 năm 2022:

STT Ngày Dương lịch Ngày Âm lịch Ghi chú

1 11/10/2022 16/9/ Nhâm Dần Thứ ba

2 25/10/2022 01/10/ Nhâm Dần Thứ ba

+ Tháng 11 năm 2022

STT Ngày Dương lịch Ngày Âm lịch Ghi chú

1 08/11/2022 15/10/ Nhâm Dần Thứ ba

1 22/11/2022 29/10/ Nhâm Dần Thứ ba

+ Tháng 12 năm 2022

STT Ngày Dương lịch Ngày Âm lịch Ghi chú

1 06/12/2022 13/11/ Nhâm Dần Thứ ba

1 20/12/2022 27/11/ Nhâm Dần Thứ ba

2. Thủ tục khi đăng kiểm:
Ngoài các giấy tờ liên quan như: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; Bằng 

thuyền trưởng, máy trưởng như đã hướng dẫn, các chủ phương tiện phải thực hiện 
đúng các quy định sau:

- Đưa phương tiện tàu các đến đúng địa điểm quy định để kiểm tra an toàn kỹ 
thuật và trang bị an toàn.

- Chủ tàu cá phải kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, trang bị cứu 
sinh, thực hiện việc sơn Cabin, đánh dấu tàu cá theo quy định của Bộ Nông nghiệp 
và phát triển nông thôn, trước khi đưa tàu đến đăng kiểm.

- Đối với các phương tiện đóng mới, cải hoán, chủ phương tiện phải chuẩn bị 
đầy đủ hồ sơ kỹ thuật và các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc vỏ tàu, máy thủy và 
các thiết bị theo quy định để đăng kiểm tàu cá.

Trên đây là thông báo về việc đăng kiểm tàu cá theo quy định của pháp luật. 
UBND xã Duy Nghĩa kính đề nghị các chủ tàu cá đánh bắt thủy sản trên địa bàn xã, 
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nghiêm túc thực hiện theo tinh thần thông báo này, để phương tiện ra khơi đánh bắt 
an toàn hiệu quả./.

Nơi nhận:
- Phòng NN&PTNN huyện 
(b/c);                                        
- Các Ban thôn Thuận An, 
Hội Sơn, Thành Triều;          
- Đài truyền thanh;
- Các hộ ngư dân;
- Lưu: VT; NN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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