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“ - Sở Nông nghiệp và PTNT: Chỉ ñạo Chi cục Thủy sản phối hợp với các ñơn vị
trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ
chức thực hiện quản lý hoạt ñộng nghề cá, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ñấu tranh ngăn
chặn tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự trên biển và tăng cường
tuyên truyền vận ñộng chủ tàu cá, thuyền trưởng của ñịa phương không vi phạm vùng
biển nước ngoài ñánh bắt hải sản trái phép. Trọng tâm là kiểm tra, xử lý tình trạng sử
dụng chất nổ, chất ñộc, xung ñiện, xiếc máy, giã cào hoạt ñộng khai thác thuỷ sản trái
phép và các nghề cấm khác.”
7. Bổ sung Khoản 3 vào ðiều 7:
“3. Phối hợp xử lý và thống nhất nội dung phát ngôn các vụ việc có yếu tố nước
ngoài.”
8. ðiều 8, sửa ñổi, bổ sung như sau:
“ðiều 8. Phối hợp xây dựng lực lượng và phối hợp trong công tác phòng, chống
thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên ñịa bàn tỉnh.
Khi một trong các cơ quan, ñơn vị phối hợp tổ chức hội nghị, tập huấn có nội
dung liên quan thì thông báo, trao ñổi, tạo ñiều kiện cho các cơ quan, ñơn vị phối hợp
cử cán bộ tham gia nhằm nâng cao trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ và tham gia ñào
tạo khi có yêu cầu.
Các cơ quan, ñơn vị phối hợp thường xuyên trao ñổi tài liệu, thông tin khoa học
và hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện, ñịa ñiểm ñào tạo bồi dưỡng, cơ sở nghiên cứu
khoa học.
Các Bên phối hợp tham mưu cho chính quyền ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh tuyên
truyền, giáo dục cho nhân dân phòng, chống thiên tai; phối hợp hướng dẫn, sắp xếp
cho các tàu vào khu vực neo ñậu, tránh trú bão và áp thấp nhiệt ñới an toàn; tổ chức
kiểm tra, nhắc nhở người dân khai thác thủy sản tại ñịa phương thực hiện nghiêm các
quy ñịnh về hoạt ñộng trong mùa mưa bão.
Khi có thiên tai, tai nạn xảy ra, lực lượng nào phát hiện nắm ñược thông tin
chính xác, có người, tàu cá, phương tiện thủy gặp nạn trên vùng biển quản lý phải chủ
ñộng triên khai lực lượng, phương tiện ñể có phương án phối hợp.
Khi có bão, áp thấp nhiệt ñới các Bên trao ñổi thông tin, thông báo, kêu gọi kiểm
ñếm tàu thuyền của ngư dân ñang hoạt ñộng trên biển biết ñể vào nơi tránh, trú an
toàn.”
9. ðiểm 1, ðiều 10, sửa ñổi, bổ sung:

