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2. Cấm hoạt ñộng khai thác có thời hạn ñối với nghề lưới kéo ñôi (giã cào bay)
trong năm.
Cấm nghề lưới kéo ñôi công suất lớn hơn 150 CV/chiếc (ngư dân thường gọi là
nghề giã cào bay) hoạt ñộng khai thác thủy sản trong mùa sinh trưởng của các loài hải
sản từ ngày 01 tháng 4 ñến hết ngày 31 tháng 7 hàng năm trên vùng biển của tỉnh
Bình Thuận.
3. Cấm ñóng mới phát triển tàu cá làm nghề lưới kéo.
Không cho phép ñóng mới phát triển tàu cá ñể làm nghề lưới kéo (bao gồm cả
nghề lưới kéo ñơn và nghề lưới kéo ñôi); chỉ cho phép ñóng mới thay thế nhằm giữ
nguyên cường lực khai thác của nghề lưới kéo.
4. Cấp giấy phép khai thác thủy sản cho nghề lưới kéo.
a) Không cho phép tàu cá ñang hoạt ñộng nghề khác chuyển sang nghề lưới kéo;
b) Không cấp mới giấy phép khai thác thủy sản nghề lưới kéo.
5. Trách nhiệm của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các ñịa phương vùng biển.
a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện,
thị xã, thành phố vùng biển xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các
quy ñịnh tại Quyết ñịnh này;
- Chỉ ñạo Chi cục Thủy sản tổ chức triển khai thực hiện việc kiểm tra, kiểm
soát hoạt ñộng khai thác thủy sản nghề lưới kéo trên vùng biển của tỉnh; quản lý hoạt
ñộng ñóng mới tàu cá và cấp giấy phép khai thác thủy sản cho nghề lưới kéo ñúng
theo các quy ñịnh tại Quyết ñịnh này; lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính ñối
với các trường hợp vi phạm ñúng theo quy ñịnh của pháp luật;
- Theo dõi việc tổ chức triển khai thực hiện, tổng hợp tình hình và báo cáo kết
quả triển khai thực hiện theo ñịnh kỳ cho Ủy ban nhân dân tỉnh ñể theo dõi, chỉ ñạo.
b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố vùng biển:
- Phối hợp với các ñoàn thể ñịa phương tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo
dục ñể nâng cao nhận thức cho ngư dân nhằm thực hiện ñúng quy ñịnh của tỉnh về
quản lý hoạt ñộng của nghề lưới kéo;
- Chỉ ñạo các lực lượng chức năng của ñịa phương chủ ñộng phối hợp với lực
lượng thanh tra chuyên ngành thủy sản, lực lượng biên phòng, kiểm tra, kiểm soát,
theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

