Nhm tng cng công tác qun lý m bo an toàn cho tàu cá và thuyn viên trên a bàn phng, cn c Ngh nh
s 66/N-CP ngày 19 tháng 5 nm 2005 ca Chính ph v m bo an toàn cho ngi và tàu cá hot ng thy sn;
sáng ngày 22/02/2019, UBND - Hi Nông dân phng Thun Phc phi hp Trung tâm Phi hp tìm kim cu
nn hàng hi khu vc II t chc tp hun các quy nh v an toàn hàng hi, tìm kim cu nn và s cp cu y t trên bin
cho ch tàu và thuyn viên trên a bàn phng.
n d bui tp hun có ông Nguyn Hu Thnh - Phó giám c Trung Trung tâm Phi hp tìm kim cu nn hàng hi
khu vc II, ông Phm Ngc Anh - i din Chi cc Thy sn thành ph à Nng, bà Bùi Th Kim Hoa - Trng phòng
Kinh t qun Hi Châu, ông Phan Vn Trí - Ch tch Hi Nông dân qun Hi Châu. V phí a phng có i din
Thng trc ng y - HND - UBND - UBMT phng, i din BCH Hi Nông dân phng, Chi hi trng các Chi hi
Nông dân cùng 62 ng dân.
Sau phát biu khai mc ca bà Lê Th Hà - Phó ch ch tch UBND phng và trao tng áo phao cho ng dân,
i din cán b Trung tâm trin khai tp hun cho bà con ng dân. Ông H Xuân Phong - Trng phòng Phi hp
cu nn ph bin các quy nh an toàn hàng hi i vi phng tin ánh bt xa b và gn b, cách thông tin liên lc và
ni dung bn tin báo nn khi gp s c, kinh nghim trong công tác phòng chng bão, cháy n, an ninh hàng
hi và an toàn lao ng khi ang khai thác ánh bt trên bin. Bác s Trn Ngc Quang - Báo cáo viên ca
Trung tâm - hng dn, thc hành s cp cu trc khi c cu h và trc khi a nn nhân lên b.
Bui tp hun không ch trang b kin thc m bo an toàn cho ch tàu và thuyn viên khi hot ng trên bin, hn
ch xy ra nhng tai nn áng tic, mà còn nâng cao ý thc, xây dng vn hoá giao thông ng thy. Qua ó ng
hành cùng vi ch phng tin tip tc bám thuyn bám bin, thêm t tin vn khi, va ánh bt hi sn, va góp phn
khng nh ch quyn biên gii, hi o thiêng liêng ca T quc Vit Nam.
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