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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 XÃ LỘC VĨNH 

 
Số: 48 /BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lộc Vĩnh, ngày 22 tháng 6 năm 2020 

 
BÁO CÁO 

Về việc người dân phản ánh trên trang Hue-S 

 

   

Ngày 16/6/2020 UBND xã nhận được nội dung phản ánh trên Hue-S “Tình 
trạng hủy hoại môi trường thủy hải sản, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn chết người do rà điện 
diễn ra thường xuyên tại sông Bù Lu, thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú 
Lộc. Đặc biệt đã có trường hợp là công dân của thôn Cảnh Dương đã tử vong vào 
ngày 06/5/2020 do rà điện chích cá trên sông. Sự việc rà điện dẫn đến chết người 
nhưng chính quyền địa phương lơ là trong công tác quản lý, xử phạt làm gia tăng tình 
trạng rà điện trên diện rộng với sự tham gia của nhiều người dân. Kiến nghị UBND xã 
Lộc Vĩnh cần có biện pháp mạnh ngăn ngừa, đấu tranh xử phạt mạnh răn đe các đối 
tượng trên tránh tái diễn. Hình ảnh được chụp vào lúc 08h55’ hôm nay, tại sông Bù 
Lu, thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc”. 

Qua kiểm tra, xác minh UBND xã Lộc Vĩnh báo cáo như sau:  

Trong thời gian qua UBND xã Lộc Vĩnh đã chỉ đạo Công an xã, Ban Chỉ huy 
Quân sự xã thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây 
tuyên truyền, tuần tra xử lý. Cụ thể: 

 Vụ 01: Vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 03 năm 2020 tại khu vực hồ 
Bầu Lát thuộc thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, tổ 
công tác trong lúc thực hiện nhiệm vụ, phát hiện ông Phạm Văn Vinh (1992), 
HKTT: thôn An Bàng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đang có 
hành vi sử dụng công cụ kích điện (tự chế) để khai thác thủy sản (không sử dụng 
tàu cá). Tổ công tác yêu cầu ông Phạm Văn Vinh chấm dứt hành vi, đồng thời đưa 
người cùng tang vật, phương tiện là xe mô tô hiệu Sirius BKS 75K1- 169.54 về 
Đồn BPCK cảng Chân Mây để làm việc sau đó ra quyết định xử phạt VPHC: 
3.000.000 đồng (Ba triệu đồng chẵn); Hình thức phaṭ bổ sung: Tịch thu tang vật vi 
phạm hành chính là 01 bộ kích điện (tự chế), 01 bình Ắc quy nhãn hiệu Dongnai, 
loại 12V - 30 AH, N30 do Việt Nam sản xuất.  

Vụ 02: Vào lúc 16 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 03 năm 2020 tại khu vực hồ Bầu 
Lát thuộc thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, tổ công 
tác trong lúc thực hiện nhiệm vụ, phát hiện ông Cao Chương (1989), HKTT: thôn 
Tam Vị, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đang có hành vi sử dụng 
công cụ kích điện (tự chế) để khai thác thủy sản (không sử dụng tàu cá). Tang vật, 
phương tiện vi phạm hành chính gồm: 01 bộ kích (tự chế) ,01 bình Ắc quy nhãn hiệu 
Dongnai, loại 12V - 30 AH, N30 do Việt Nam sản xuất, 01 xe máy Hiệu Air Blade 
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của Honda, BKS: 75K1-254.71 màu xe xanh đen. Tổ công tác yêu cầu ông Cao 
Chương chấm dứt hành vi, đồng thời đưa người cùng tang vật, phương tiện về Đồn 
BPCK cảng Chân Mây để làm việc sau đó ra quyết định xử phạt 3.000.000 đồng; 
hình thức xử phạt bổ sung: tịch thu 01 bộ kích (tự chế), 01 bình Ắc quy nhãn hiệu 
Dongnai, loại 12V - 30 AH, N30 do Việt Nam sản xuất (Quy điṇh taị: Khoản 01, 
Điều 28, Nghi ̣điṇh số: 42/2019/NĐ-CP, ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy điṇh xử 
phaṭ VPHC trong liñh vưc̣ thủy sản). 

Vụ 03: Vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 04 năm 2020 tại khu vực 
ruộng lúa Cù Dù thuộc thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa 
Thiên Huế, tổ công tác trong lúc thực hiện nhiệm vụ, phát hiện ông Nguyễn Đình 
Khánh (1997), HKTT: thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên 
Huế đang có hành vi sử dụng công cụ kích điện (tự chế) để khai thác thủy sản 
(không sử dụng tàu cá), tang vật thu được là: 01 bộ kích điện (tự chế), 01 bình ắc 
quy nhãn hiệu Dongnai, loại 12V - 30 AH, N30 do Việt Nam sản xuất. Tổ công tác 
yêu cầu ông Nguyễn Đình Khánh chấm dứt hành vi, đồng thời đưa người cùng tang 
vật, phương tiện là xe mô tô hiệu Yamaha Exciter BKS 75K1- 399.31 về Đồn 
BPCK cảng Chân Mây để làm việc sau đó ra quyết định xử phạt 3.000.000 đồng; 
hình thức xử phạt bổ sung: tịch thu 01 bộ kích (tự chế) ,01 bình Ắc quy  nhãn hiệu 
Dongnai, loại 12V - 30 AH, N30 do Việt Nam sản xuất (Quy điṇh taị: Khoản 01, 
Điều 28, Nghi ̣điṇh số: 42/2019/NĐ-CP, ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy điṇh xử 
phaṭ VPHC trong liñh vưc̣ thủy sản). 

Hình ảnh phản ánh trên Hue-S: “Hình ảnh được chụp vào lúc 08h55’ hôm nay, 
tại sông Bù Lu, thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc”, là không đúng thực 
tế vì sông Bù Lu không có suối thác đá như hình ảnh đã phản ánh. 

 Vậy, UBND xã Lộc Vĩnh xin báo cáo UBND huyện được rõ/. 

 

Nơi nhận: 
- UBND huyện (để b/c); 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Công Minh 
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