HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU
THỦY SẢN VIỆT NAM


Số: 31/2020/CV-VASEP
V/v góp ý Dự thảo XD NV lập quy hoạch hệ
thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão
cho tàu cá 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------oOo------------Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: Tổng cục Thủy sản
Phúc công văn số 946/TCTS-BTPTNL ngày 11/2/2020 của Quý Tổng cục về việc
góp ý Dự thảo xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú
bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi là Dự thảo), Hiệp
hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin có một số ý kiến như sau:
1. Về Mục tiêu chung của Quy hoạch tại Mục c Khoản 2 Điều 1 của Dự thảo:
Đề xuất: bổ sung thêm Luật Hàng hải 2015 và các Nghị định hướng dẫn thực hiện
Luật Thủy sản 2017, Luật Quy hoạch 2017, Luật Môi trường 2014, Luật Hàng hải
2015 vào phần Mục tiêu chung của Quy hoạch.
Lý do: Ngoài việc tuân thủ Luật Thủy sản 2017, Luật Quy hoạch 2017, Luật Môi
trường 2014, quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cần
phải tuân thủ cả Luật Hàng hải 2015 và các Nghị định hướng dẫn thực hiện các Luật
nói trên.
2. Phương pháp thực hiện tại Phần II của Phụ lục
Đề xuất: Bổ sung phương pháp khảo sát, đánh giá hiện trạng thực tế tại các địa
phương vào Mục I của Phần II “Phương pháp khảo sát, lập quy hoạch”
Lý do: Tại phần “Mục tiêu cụ thể của Quy hoạch” tại Mục c Khoản 2 Điều 1 của Dự
thảo có nêu:
“Đánh giá hiện trạng hệ thống cảng cá
khu neo đậu tránh trú bão, kết quả thực
hiện quy hoạch hệ thống cảng cá
khu neo đậu tránh trú bão cho t u cá đến năm
2020, đ nh hư ng đến năm 2030 theo uyết đ nh số
Đ-TTg ng y 2
20 5
c Th tư ng Chính ph .”
Tuy nhiên, tại “Phương pháp khảo sát, lập quy hoạch” ở Phần II Phụ lục chưa nêu
phương pháp khảo sát, đánh giá hiện trạng để thực hiện mục tiêu này. Do vậy, đề nghị
cần bổ sung nội dung này vào Dự thảo.
Trân trọng cảm ơn và kính chào./.
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- Lưu VP HH.
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