Nhằm nâng cao kiến thức pháp luật của ngư dân, giúp ngư dân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và
Nhà nước, các quy định pháp luật của Việt Nam liên quan đến hoạt động nghề cá trên biển, đồng thời nắm
vững các quy định của quốc gia có biển lân cận, giảm thiểu và tiến tới không để tình trạng ngư dân bị nước
ngoài bắt giữ, xử phạt trong thời gian tới;

Trong 02 ngày 25 và 26/9/2018, UBND phường An Hải Bắc và UBND phường Thọ Quang phối hợp với
Chi cục Thủy sản Thành phố và Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức tập huấn tuyên truyền biển đảo, Luật
Thủy sản và các văn bản liên quan đến hoạt động nghề cá cho thuyền trưởng, máy trưởng và ngư dân có tàu
công suất trên 90CV.

Quang cảnh buổi tập huấn tại phường Thọ Quang

Tại buổi tập huấn, hơn 70 ngư dân phường Thọ Quang và 100 ngư dân phường An Hải Bắc đã được tuyên
truyền, phổ biến các nội dung chính của Công ước luật biển 1982, Luật biển Việt Nam, Luật Thủy sản số
18/2017/QH14, Chỉ thị số 45/CT -TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách
để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và
không theo quy định” và các văn bản pháp luật khác liên quan đến hoạt động nghề cá như: quy định về khai
thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong mùa mưa
bão; công tác phối hợp giữa các ngành, các địa phương trong kiểm tra, kiểm soát các hoạt động liên quan
đến nghề cá trên biển, đồng thời ngăn chặn, xua đuổi, bắt giữ, xử lý nghiêm các các tàu cá nước ngoài xâm
phạm vùng biển Việt Nam…

Buổi tập huấn bước đầu đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cho bà con ngư dân về chấp
hành pháp luật trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản; nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức về bảo vệ, giữ
gìn chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc./.
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