
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẦM HÀ 

 

Số:1125/UBND-NN 
V/v Tăng cường đảm bảo an  

toàn tàu cá và ngư dân khi hoạt 

 động trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đầm Hà, ngày 16  tháng 5 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Phòng Nông nghiệp & PTNT;  

- Công an huyện;  

- Trạm kiểm soát biên phòng Đầm Hà; 

- Trung tâm Truyền thông và Văn hóa; 

- UBND các xã Tân Bình, Đầm Hà, Tân Lập, Đại Bình 

 và thị trấn Đầm Hà. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3000 ngày 12/5/2022 về việc 

tăng cường đảm bảo an toàn tàu cá và ngư dân khi hoạt động trên vùng biển Vịnh 

Bắc Bộ. Theo đó, thông tin Bộ Nông nghiệp Trung Quốc thực hiện tạm ngừng đánh 

cá có thời hạn từ 12 giờ ngày 01/5/2022 đến 12 giờ ngày 16/8/2022 đối với toàn bộ 

các nghề trừ nghề câu trên các vùng biển trong đó có những vùng biển thuộc chủ 

quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên biển Đông. Ủy ban nhân dân huyện yêu 

cầu các cơ quan liên quan, UBND các xã ven biển thực hiện một số nội dung sau: 

1. Giao phòng Nông nghiệp & PTNT; Trung tâm Truyền thông và Văn hóa; 

Trạm kiểm soát Biên phòng Đầm Hà; UBND các xã, thị trấn có liên quan: 

- Thông báo cho ngư dân hoạt động khai thác thủy sản trên biển biết về việc 

tạm dừng đánh cá có thời hạn của phía Trung Quốc và khẳng định việc Trung Quốc 

tạm ngừng đánh cá đối với những khu vực thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, 

quyền tài phán của Việt Nam trên biển Đông là không có giá trị. 

- Động viên ngư dân yên tâm bám biển sản xuất bình thường trong phạm vi 

vùng biển của Việt Nam và hướng dẫn ngư dân tổ chức thành đoàn, đội để hỗ trợ 

nhau trên biển; Cảnh giác, đề phòng lực lượng chấp pháp phía Trung Quốc bắt giữ, 

xử lý, đâm va gây thiệt hại về tài sản; Kịp thời thông cho cơ quan chức năng về các 

hành vi vi phạm của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam. 

2. Trạm Kiểm soát Biên phòng Đầm Hà, Công an huyện; Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn có quản lý tàu cá: 

Rà soát, nắm chắc tình hình sản xuất của ngư dân, quản lý chặt chẽ việc xuất 

bến của tàu cá tại địa phương; Hướng dẫn cho ngư dân báo cáo ngay với các cơ 

quan chức năng khi có tình huống phát sinh trên biển để được hỗ trợ kịp thời (Cục 

kiểm ngư, số điện thoại: 024-62737323). 



Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan liên quan; Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn có quản lý tàu cá nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo UBND huyện (b/c); 

-  Lưu. 
  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Anh Cường 
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