TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
*
Số 05-CV/TU
V/v tăng cường kiểm tra, xử lý
các thuyền nghề giã cào bay
hoạt động sai tuyến

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thiết, ngày 27 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy
(các địa phương có biển).
Thời gian qua, mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh đã tăng cường
tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý các thuyền nghề giã cào bay trong và ngoài
tỉnh hoạt động sai tuyến, gây thiệt hại về phương tiện đánh bắt, ngư lưới cụ và
đe dọa đến an toàn tính mạng của ngư dân hoạt động trên biển. Tuy nhiên, đến
nay, tình trạng trên vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là trên vùng biển thị xã
La Gi, gây bức xúc trong ngư dân địa phương.
Để khắc phục tình trạng trên; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị:
1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn
thể chính trị - xã hội tỉnh, Hội Nghề cá tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố có biển và các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh tăng cường
công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành các quy
định về pháp luật trong khai thác thủy sản cho ngư dân, nhất là ngư dân hành
nghề giã cào bay. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với các
địa phương tăng cường làm tốt công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, kịp thời
phát hiện, xử lý nghiêm minh các thuyền nghề giã cào bay trong và ngoài tỉnh
hoạt động sai tuyến, gây thiệt hại về tài sản, tính mạng của ngư dân khi đánh bắt
trên biển.
2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền
thông chỉ đạo Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ
quan báo chí của địa phương đứng chân trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác
thông tin, tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, đăng các bài viết
biểu dương những gương “người tốt, việc tốt” trong công tác bảo vệ và phát
triển nguồn lợi thủy sản; kịp thời phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về
bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nhất là hành vi của những thuyền hành nghề giã cào
bay hoạt động sai tuyến, gây thiệt hại về tài sản và tính mạng đối với ngư dân.
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2. Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy (các địa phương có biển)
thường xuyên lãnh đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, nâng
cao ý thức chấp hành pháp luật trong khai thác thủy sản đối với ngư dân địa
phương; đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp
chặt chẽ với các lực lượng chức năng của tỉnh kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử
lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nhất là
hành vi của những thuyền hành nghề giã cào bay hoạt động sai tuyến./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Báo Bình Thuận; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Hội Nghề cá tỉnh;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
(đã ký, đóng dấu)

Nguyễn Ngọc Hai

