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CHỈ THỊ
Về việc ngăn chặn nghề cào bay và các hoạt động khai thác thủy sản trái phép
tại tuyến bờ, tuyến lộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Trong thời gian qua, nghề lưới kéo có mắt lưới lớn, độ mở miệng lưới rộng và
cao, sử dụng tàu lắp máy công suất lớn (ngư dân gọi nghề cào bay) đã phát triển
nhanh trên địa bàn thành phố. Những người làm nghề cào bay vì lợi ích trước mắt đã
vi phạm pháp luật, đưa tàu khai thác ở tuyến lộng, tuyến bờ và khu vực cấm đánh bắt;
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn lợi thủy sản ven bờ, đến quá trình sinh sản,
sinh trưởng của các loài hải sản, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của một số
ngư dân nghèo làm các nghề thủ công, truyền thống ven bờ, gây bất bình trong cộng
đồng ngư dân.
Để ngăn chặn và chấm dứt tình trạng sử dụng nghề cào bay và các hoạt động
khai thác thủy sản trái phép tại tuyến bờ, tuyến lộng và khu vực cấm khai thác trên
địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Thủy sản tại Chỉ thị số
10/2005/CT-BTS ngày 8 tháng 12 năm 2005, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:
1. Giám đốc Sở Thủy sản Nông lâm có trách nhiệm:
a) Tập trung mở đợt cao điểm tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 10/2005/CTBTS ngày 8 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc ngăn chặn nghề
cào bay và các hoạt động khai thác thủy sản trái phép tại tuyến bờ, tuyến lộng và nội
dung Chỉ thị này.
b) Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, kiểm soát
và xử lý nghiêm đối với những tàu thuyền khai thác thủy sản, đặc biệt là tàu hoạt
động nghề cào bay hoạt động trái phép tại tuyến bờ, tuyến lộng và khu vực cấm khai
thác, sử dụng kích thước mắt lưới ở bộ phận chứa cá nhỏ hơn quy định của pháp luật.
Trước mắt mở đợt cao điểm từ nay đến hết tháng 5 năm 2006 và xử lý kiên quyết các
tàu cá có dấu hiệu vi phạm.
c) Điều tra, khảo soát lại toàn bộ các ngư dân sử dụng nghề cào bay hoạt động
trái phép ở tuyến bờ, tuyến lộng và các nghề đánh bắt bất hợp pháp khác trên địa bàn
thành phố để Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định phương án chuyển đổi
ngành nghề cho các đối tượng này.
d) Phối hợp với Báo Đà Nẵng, Đài phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng và các
cơ quan thống tấn báo chí đóng trên địa bàn thành phố tăng cường công tác tuyên
truyền, phổ biến cho ngư dân về tác hại của nghề cào bay và các hoạt động khai thác
thủy sản trái phép tại tuyến bờ, tuyến lộng và khu vực cấm khai thác.

2. Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông đường
thủy và Công an các địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong
việc xử lý các tình huống gây cản trở đối với cơ quan chức năng khi thi hành nhiệm
vụ.
3. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chỉ đạo các
Đồn Biên phòng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử phạt nghiêm đối với
những tàu thuyền khai thác thủy sản bằng nghề cào bay, hoạt động trái phép tại tuyến
bờ, tuyến lộng và khu vực cấm khai thác, sử dụng kích thước mắt lưới ở bộ phận
chứa cá nhỏ hơn quy định của pháp luật.
4. Chủ tịch UBND các quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà
và Ngũ Hành Sơn có trách nhiệm phối hợp với Sở Thủy sản - Nông lâm:
a) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo
dục Luật Thủy sản, Chỉ thị số 10/2005/CT-BTS ngày 8 tháng 12 năm 2005 của Bộ
trưởng Bộ Thủy sản và các quy định pháp luật về các tuyến cấm khai thác đối với các
loại tàu và nghề khai thác, các phương pháp cấm khai thác, các vùng cấm khai thác,
các loại thủy sản cấm khai thác, kích thước mắt lưới được phép sử dụng tại các bộ
phận chứa cá; đặc biệt là tàu hoạt động nghề cào bay để ngư dân địa phương hiểu rõ
và tránh vi phạm.
b) Quản lý tốt hoạt động nghề cào bay, các nghề khai thác thủy sản trong tuyến
bờ, tuyến lộng, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về các tuyến cấm
hoạt động, đối tượng khai thác…
5. Đề nghị Hội Nông dân thành phố và các tổ chức, đoàn thể có liên quan phối
hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong việc triển
khai thực hiện việc ngăn chặn nghề cào bay và các hoạt động khai thác thủy sản trái
phép tại tuyến bờ, tuyến lộng và khu vực cấm khai thác trên địa bàn thành phố.
Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực
hiện nghiêm túc./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Tuấn Anh

