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There are no translations available.
Khoảng vào lúc 20h15 ngày 7/3/2016 trong quá trình tuần tra kiểm soát các phương tiện khai
thác thủy sản, Đội tuần tra ban quản lý Khu bảo tồn biển phối hợp cùng với lực lượng Đồn Biên
phòng Cù Lao Chàm và Công an xã Tân hiệp phát hiện 1 phương tiện tàu đánh cá mang biển
số QNa 02519TS (công suất 65 CV) của ông Nguyễn Văn Ca (sinh năm 1975), hiện trú tại Tây
Sơn Đông- xã Duy Hải- huyện Duy Xuyên- tỉnh Quảng Nam đang khai thác bằng nghề lưới vây
kết hợp ánh sáng trong vùng cấm khu Bảo tồn biển tại khu vực dưới Hòn Dài- Cù Lao Chàm.

Hình 1 Phương tiện đang khái thác lưới vây tại khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm

Vào lúc 17h00 ngày 14/3/2016 cũng trong quá trình tuần tra kiểm soát các phương tiện khai
thác thuỷ sản, Đội tuần tra Ban quản lý Khu bảo tồn biển phối hợp cùng với lực lượng Đồn Biên
phòng Cù Lao Chàm và Công an xã Tân Hiệp phát hiện 1 phương tiện tàu đánh cá mang biển
số QNa 02663TS của ông Lê Thanh Tân (sinh năm 1977), hiện trú tại xã Duy Hải huyện Duy
Xuyên tỉnh Quảng Nam đang khai thác bằng lờ trong vùng cấm tại khu vực dưới Hòn Dài – Cù
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Lao Chàm.

Hình 2. Phương tiện khai thác bằng lờ được đưa về cầu Cảng để xử lý

Với tinh thần quyết liệt, lực lượng tuần tra ngay lập tức áp sát phương tiện và yêu cầu chủ
phương tiện ông Nguyễn Văn Ca và ông Lê Thanh Tân dừng ngay hành vi vi phạm của mình và
yêu cầu đưa phương tiện về cơ quan chức năng để giải quyết.

Lưới vây là một giải lưới có dạng gần giống hình chữ nhật, thường được sử dụng để baovây đàn
cá nổi đang di chuyển hoặc tập trung dưới nguồn sáng hoặc chà. Tùy theo kích cỡ tàu thuyền
và đối tượng khai thác, lưới vây thường có chiều dài từ 300-1500m và chiều cao từ 45-150m.
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Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm và tác
động nặng nề đối với hệ sinh thái biển. Với hành vi trên và chiếu theo quy định xử phạt hành
chính đối với khai thác thuỷ sản, theo nghị định 103 trong quy chế xử lý vi phạm, xử phạt các
chủ phương tiện:

Ông Nguyễn Văn Ca vi phạm điểm c, khoản 5, điều 10 theo Nghị định 103/2013/NĐ- CP
12/9/2013 quy định xử phạt hành chính trong hoạt động thủy sản với mức phạt 3.000.000 đồng.

Ông Lê Thanh Tân vi phạm tại điểm b, khoản I, điều 8 Nghị định 103/2013/NĐ- CP, khai thác
sai vùng, sai tuyến, sai nội dung trong giấy phép bị xử lý với mức phạt 5.000.000 đồng.

Đồng thời qua vụ việc trên cho thấy mặc dù đã được quản lý chặt chẽ, nhưng tình trạng vi phạm
vẫn thường xuyên xảy ra của các bộ phận ngư dân từ nơi khác đến đã làm ảnh hưởng đến môi
trường biển, hệ sinh thái biển tại khu dữ trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm- Hội An. Trong
thời gian đến cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hơn nữa đối với các phương
tiện khai thác thủy sản cũng như những hành vi tác động xấu đến môi trường biển tại nơi đây.
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