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V/v đăng tải dự thảo Nghị quyết 

sửa đổi một số Điều của Nghị 

quyết số 10/2021/NQ-HĐND 

ngày 30/7/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về quy định chế độ 

hỗ trợ ngư dân chấm dứt sử dụng 

nghề, ngư cụ cấm khai thác thủy 

sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                   Đồng Nai, ngày     tháng      năm 2022 

 

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2020; 

Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo vệ và phát 

triển nguồn lợi thủy sản; 

Căn cứ Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số 

Thông tư trong lĩnh vực thủy sản; 

Căn cứ Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về quy định chế độ hỗ trợ ngư dân chấm dứt sử dụng nghề, ngư 

cụ cấm khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Ngày 18/01/2022, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban 

hành Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT về sửa đổi, bổ sung một số Thông tư 

trong lĩnh vực thủy sản và có hiệu lực thi hành từ ngày 04/3/2022. Theo đó, tại 

khoản 7 Điều 1 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 19/2018/TT-

BNNPTNT quy định: Thay thế Phụ lục II bằng Phụ lục II ban hành kèm Thông 

tư này. Thực tiễn tại Đồng Nai có các nghề, ngư cụ cấm khai thác bao gồm: 

Nghề lưới kéo (trừ lưới kéo moi/ruốc); nghề lồng xếp (lờ dây, bát quái, lừ, dớn, 

lợp xếp…); nghề đáy; nghề te kết hợp với tàu có gắn động cơ; nghề cào đáy 

bằng khung sắt có kết hợp với tàu, máy kéo, bơm thổi (cào lươn, cào nhuyễn thể, 

banh lông). Riêng nghề te, cào đáy bằng khung sắt có kết hợp với tàu, máy kéo, 

bơm thổi (cào lươn, cào nhuyễn thể, banh lông) có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/01/2023. 

Như vậy theo quy định hiện hành thì nghề đăng (đã được quy định là nghề, 

ngư cụ cấm tại Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT) không còn nằm trong danh 

sách nghề ngư cụ cấm khai thác thủy sản tại các vùng nước nội địa. Do đó, việc 
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quy định hỗ trợ chấm dứt ngư cụ cấm đối với nghề đăng tại Nghị quyết số 

10/2021/NQ-HĐND sau ngày 04/3/2022 là không còn phù hợp, cần ban hành 

quy định điều chỉnh bãi bỏ hỗ trợ đối với ngư cụ đăng (không còn là ngư cụ 

cấm) là rất cần thiết và phù hợp để đảm bảo việc triển khai thực hiện chính sách 

đúng mục đích, đúng đối tượng và đúng quy định của pháp luật. 

Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự thảo xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật về sửa đổi một số Điều của Nghị quyết số 

10/2021/NQ-HĐND, báo cáo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh xem xét ban hành đúng quy định của pháp luật. 

Để văn bản trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh có tính thống nhất cao 

và thực hiện theo quy trình xây dựng văn bản của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét, đăng tải hồ sơ trình (bao gồm: dự thảo Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi một số Điều của Nghị quyết số 

10/2021/NQ-HĐND, dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh về sửa đổi một số Điều của Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND) 

trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh để lấy ý kiến các tổ chức, 

cá nhân theo quy định và để có cơ sở xây dựng chính sách trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh xem xét, quyết định. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân 

dân quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

Đính kèm: 

- Dự thảo Nghị quyết sửa đổi một số Điều của Nghị quyết số 10/2021/NQ-

HĐND; 

- Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

về Nghị quyết sửa đổi một số Điều của Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND. 

 

Nơi nhận:   

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở;  

- Các phòng Sở: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài 

chính, Thanh tra; 

- Chi cục Thủy sản; 

- Lưu: VT, CCTS.     

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Lâm Sinh  
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