Lồng ghép tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong công tác tuần tra, kiểm soát tại Khu bảo
Thứ hai, 30 Tháng 3 2020 09:34

Tại Cù Lao Chàm, mùa vụ chính khai thác thủy sản bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 9 Dương
lịch hàng năm; trong thời gian này lực lượng tuần tra kiểm soát trên biển gặp không ít khó khăn
vì phạm vi hoạt động rộng, số lượng phương tiện rất nhiều và đến từ nhiều nơi, mật độ khai thác
dày đặc, tỉ lệ vi phạm cao. Tuy nhiên, cán bộ tuần tra của Khu bảo tồn biển cùng với chiến sĩ
Đồn biên phòng Cù Lao Chàm, công an xã Tân Hiệp đã không ngại khó khăn, nguy cơ lây
nhiễm dịch bệnh, quyết tâm tăng cường công tác tuần tra. Hành động này không chỉ gìn giữ
được nguồn lợi thủy sản mà còn góp phần cùng địa phương phòng chống việc lây nhiễm của
đại dịch Covid-19 trong cộng đồng dân cư xã đảo Tân Hiệp – vũng lõi Khu dự trữ sinh quyển
thế giới Cù Lao Chàm – Hội An

Kể từ tháng 3 năm 2020, BQL Khu Bảo tồn biển phối hợp với Đồn Biên Phòng Cù Lao Chàm và
chính quyền địa phương tăng cường thực hiện các đợt tuần tra, kiểm soát trong phạm vi Khu
bảo tồn biển Cù Lao Chàm. Khác với những chuyến tuần tra trước đây, bên cạnh việc kiểm tra
thủ tục hành chính, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản của chủ phương tiện theo các qui
định, lực lượng chức năng còn kết hợp tuyên truyền chủ trương phòng chống đại dịch Covid –
19 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Thành phố Hội an đến các chủ phương tiện khi họ có
mặt tại vùng biển Cù Lao Chàm.
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Hình 1 - 2: Kiểm tra thủ tục hành chính các phương tiện khai thác thủy sản củahuyện Núi
Thành. Ảnh: Minh Lương

Trong chuyến tuần tra ngày 20/3/2020, lực lượng tuần tra đã tiếp cận 12 phương tiện khai thác
đến từ địa phương khác đang neo đậu tại vùng biển Cù Lao Chàm. Các phương tiện chủ yếu là
nghề lặn của huyện Núi Thành (04 phương tiện), nghề mành chụp, pha xúc của Duy Xuyên (06
phương tiện). Theo đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra thủ tục hành chính; hướng dẫn, truyền
thông các quy định về khai thác thủy sản sai quy định - bất hợp pháp tại vùng biển Cù Lao
Chàm; đặc biệt quán triệt các chủ phương tiện và thuyền viên thực hiện nghiêm các quy định
và hướng dẫn của UBND xã Tân Hiệp về các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân xã đảo
trong mùa dịch Covid-19, chính yếu là nghiêm cấm giao dịch, buôn bán, tiếp xúc với người dân
địa phương trong mùa dịch.

Hình 3 - 4: Các phương tiện khai thác thủy đến từ địa phương khác đã được truyền thông về
phòng chống dịch Covid-19 tại vùng biển Cù Lao Chàm .Ảnh: Minh Lương
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Hình 5 - 6: Lực lượng chức năng tiếp cận để kiểm tra kết hợp với truyền thông về phòng chống
dịch Covid-19 tại Cù Lao Chàm. Ảnh: Minh Lương

Sau khi được tuyên truyền, các chủ phương tiện cam kết thực hiện nghiêm các quy định của
Khu bảo tồn về khai thác thủy sản đúng pháp luật đồng thời tuân thủ nghiêm các biện pháp
phòng chống đại dịch. Theo qui định bổ sung, trong thời gian phòng chống dịch bệnh
Covid-19, lực lượng chức năng tạm giữ tất cả các giấy tờ có liên quan cho đến khi các phương
tiện rời khỏi vùng biển Cù Lao Chàm./.

Minh Lương, Ngọc Diên - BQL Khu BTB CLC
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