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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác quản lý, khai thác và bảo vệ san hô
trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi

San hô là các sinh vật biển (Anthozoa) tồn tại dưới dạng các thể polip nhỏ
giống hải quỳ, thường sống thành các quần thể gồm nhiều cá thể giống hệt nhau. Các
cá thể này tiết ra cacbonat canxi ñể tạo bộ xương cứng, xây nên các rạn san hô tại các
vùng biển nhiệt ñới. Rạn san hô là các hệ sinh thái biển cực kỳ ña dạng, là nơi sinh
sản, sinh trưởng và trú ngụ lý tưởng của hơn 4.000 loài cá, vô số loài thân mềm, giáp
xác và nhiều ñộng vật khác, san hô còn là lá chắn ñể bảo vệ bờ biển. San hô ñược sử
dụng rộng rãi, sản xuất vôi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và
ñời sống của con người.
Ở Quảng Ngãi, san hô phân bố tập trung chủ yếu ở vùng ven biển từ Sa Kỳ
ñến Dung Quất và xung quanh ñảo Lý Sơn tạo thành hệ sinh thái biển khá ñặc sắc.
Trong thời gian qua, một số ñịa phương ven biển, hải ñảo ñã triển khai công tác
tuyên truyền về tác hại của việc khai thác san hô biển. Tuy nhiên, hiện nay trên ñịa
bàn các huyện ven biển diễn ra tình trạng một số người dân vì lợi ích cá nhân ñã khai
thác, vận chuyển trái phép san hô, làm ảnh hưởng nghiêm trọng ñến môi trường biển,
cạn kiệt nguồn lợi thủy sản ven bờ, gây mất an ninh trật tự trên biển, ảnh hưởng rất
lớn ñến ñời sống của ngư dân ñánh bắt hải sản ven bờ, nhất là ngư dân nghèo không
có phương tiện sản xuất.
Thực hiện Nghị ñịnh số 31/2010/Nð-CP ngày 29/3/2010 của Chính phủ Quy
ñịnh về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. ðể quản lý, khai thác và
bảo vệ san hô trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi có hiệu quả, ñảm bảo phát triển kinh tế,
bảo vệ môi trường biển bền vững; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ thị:
1. Nghiêm cấm mọi hành vi khai thác, hủy hoại tàng trữ, vận chuyển, mua bán
trái phép các rạn ñá ngầm, san hô hoặc rạn san hô và hệ sinh cảnh khác dưới mọi
hình thức; trừ trường hợp ñược cấp có thẩm quyền cho phép theo quy ñịnh của pháp
luật và hành vi neo ñậu tàu cá trong trường hợp bất khả kháng.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính quyền ñịa
phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân Luật Thủy sản, Nghị ñịnh số
31/2010/Nð-CP ngày 29/3/2010 của Chính phủ Quy ñịnh về xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực thủy sản.

