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         Số:     1026         /TB-UBND                    Phan Thiết, ngày  03   tháng 10 năm 2021 

 
THÔNG BÁO 

Về việc tạm dừng hoạt động khai thác hải sản nhằm phục vụ công tác phòng 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Phan Thiết 

 

Căn cứ Kế hoạch số 5495 /KH-UBND ngày 03/10/2021 của UBND thành phố 

tăng cường biện pháp kiểm soát một số hoạt động nhằm đảm bảo phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố; 

Theo tình hình thực tế tại địa phương, nhằm kịp thời ngăn chặn sự lây lan của 

dịch bệnh trong cộng đồng, UBND thành phố Phan Thiết thông báo về việc tạm dừng 

hoạt động khai thác hải sản của ngư dân trên địa bàn phường, xã cụ thể như sau: 

1. Tạm dừng hoạt động khai thác hải sản đối với tất cả phương tiện tàu thuyền 

của ngư dân tại các phường, xã: Đức Thắng, Đức Nghĩa, Lạc Đạo, Đức Long, Bình 

Hưng, Hưng Long, Phú Tài, Phú Trinh, xã Tiến Lợi và thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành 

thuộc thành phố Phan Thiết từ 00 giờ ngày 04/10/2021 đến khi có Thông báo mới. 

2. Giao UBND phường, xã nêu trên khẩn trương thông báo rộng rãi đến các chủ 

tàu thuyền biết và chấp hành nghiêm chủ trương của UBND thành phố. Đồng thời, rà 

soát các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong quá trình thực hiện, kịp thời hỗ trợ 

hoặc đề xuất UBND thành phố giải quyết theo quy định. 

3. Chốt Phòng chống dịch Cảng cá Phan Thiết, Trạm Kiểm soát Biên phòng Phan 

Thiết không cho các tàu thuyền của ngư dân tại phường, xã đang thực hiện theo Chỉ thị 

số 16/CT-TTg xuất bến tham gia khai thác hải sản, tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm 

các trường hợp các tàu thuyền không chấp hành theo quy định. 

    4. Giao Phòng Kinh tế theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các cơ quan, 

đơn vị có liên quan và UBND các phường, xã nêu trên tổng hợp, tham mưu báo cáo 

UBND thành phố để chỉ đạo phù hợp. 

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ Trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 

và Chủ tịch UBND phường, xã có nghề cá nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở NN&PTNT; 

- Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh; 

- CT và các PCT. UBND tp; 

- Các cơ quan, đơn vị trên thành phố; 

- Cảng cá Phan Thiết; 

- Các Đồn Biên phòng: Thanh Hải, Mũi Né; 

- Các Trạm Kiểm soát Biên phòng; 

- Các chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố; 

- Chốt phòng chống dịch Cảng cá Phan Thiết; 

- UBND phường, xã; 

- Chánh Văn phòng; 
- Lưu: VT, KT (Tr). 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
                                  

 

                                 Lê Văn Chơn 
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