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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển 
 

 

Năm 2022, ngành khai thác thủy sản tiếp tục gặp nhiều khó khăn do thời 

tiết diễn biến bất thường (chịu ảnh hưởng của 07 cơn bão và 02 đợt áp thấp 

nhiệt đới trên biển); tình hình an ninh trên biển diễn biến phức tạp, chứa đựng 

nhiều nhân tố bất ổn, khó dự đoán và Đại dịch Covid -19 tiếp tục tác động đến 

đời sống, kinh tế - xã hội, làm đứt gãy các chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng 

trực tiếp tới sản xuất của ngư dân và hoạt động xuất, nhập khẩu, tiêu thụ sản 

phẩm thủy sản. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, của các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương, sự chăm lo 

của các tổ chức xã hội và với tinh thần lao động cần cù, kiên cường bám biển 

của ngư dân, năm 2022 khai thác thủy sản tiếp tục phát triển, đạt được kết quả 

cao. Tổng sản lượng thủy sản cả nước năm 2022 đạt 9,026 triệu tấn, tăng 2,7% 

so với năm 2021, trong đó khai thác thủy sản đạt 3,86 triệu tấn (giảm 1,8% so 

với năm 2021); Kim ngạch thủy sản xuất khẩu năm 2022 đạt 11 tỷ USD, tăng 

23,8% so với cùng kỳ năm 2021. 

Hiện nay đang là chính vụ của Vụ cá Bắc năm 2022 - 2023, đồng thời để 

chuẩn bị nguồn hàng hải sản phục vụ nhu cầu tiêu thụ sau Tết Nguyên đán. Do 

vậy, trong những ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 có nhiều tàu cá, ngư dân 

bám biển sản xuất trên khắp các vùng biển vừa làm kinh tế, vừa tham gia bảo vệ 

chủ quyền, an ninh biển đảo của Tổ quốc. Để động viên kịp thời tinh thần các hộ 

gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình có ngư dân tham gia bám biển 

khai thác hải sản trong dịp Tết Nguyên đán; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển chỉ đạo các cơ quan 

chuyên môn thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết và tình hình khai thác hải sản 

của ngư dân trên các vùng biển để kịp thời hỗ trợ ngư dân yên tâm sản xuất an 

toàn, hiệu quả. 

2. Tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần, vật chất cho các hộ ngư dân có 

hoàn cảnh khó khăn, ngư dân tham gia bám biển khai thác hải sản trong dịp Tết 

Nguyên đán. 
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3. Phối hợp các cơ quan, đoàn thể có liên quan tổ chức tốt lễ ra quân đầu 

năm, lễ cầu ngư khai thác hải sản sau Tết; tổ chức tuyên truyền, phản ánh và 

biểu dương kịp thời các ngư dân khai thác hải sản đạt hiệu quả trong dịp Tết 

Nguyên đán. 

4. Tổng hợp danh sách tàu cá, ngư dân tham gia bám biển khai thác hải 

sản trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 báo cáo về Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (qua Tổng cục Thuỷ sản theo địa chỉ Email: 

thangcomeon@gmail.com);  trước ngày 18/01/2023 và sau Tết Nguyên đán 

trước ngày 26/01/2023 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố ven biển./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (để p/h); 

- Công đoàn Ngành nông nghiệp Việt Nam (để p/h);  

- Hội nghề cá Việt Nam (để p/h); 

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố ven biển (để t/h); 

- Lưu: VT,  TCTS. 

     

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 
 
 

 

 

 

 
 

Phùng Đức Tiến 
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