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Hội nghề cá phản đối Trung Quốc đánh 
đập, cướp tài sản ngư dân 

Cho rằng hành động cướp tài sản, đánh đập ngư dân Việt Nam của Trung Quốc là 

vô nhân tính, Hội nghề cá đã có công văn phản đối và đề nghị các cơ quan chức 

năng của Việt Nam có phản ứng trước hành động trên. 

Ngày 15/6, Hội nghề cá Việt Nam có công văn gửi các cơ quan 
chức năng phản đối phía Trung Quốc cướp tài sản, phá hỏng tàu 
của ngư dân Việt Nam. Trong công văn của Hội nêu rõ, trong thời 
gian qua Trung Quốc liên tục có những hành động cản trở ngư dân 
Việt Nam đánh bắt hải sản trên vùng biển chủ quyền. 

Cụ thể, chiều 10/6, tàu cá QNg 90657 của thuyền trưởng Nguyễn 
Văn Phú (Bình Sơn, Quảng Ngãi) đang neo đậu trong khu vực quần 
đảo Hoàng Sa thì bị 4 tàu của Trung Quốc tấn công, đánh đập, 
cướp toàn bộ số hải sản đánh bắt được cùng ngư cụ trên tàu. Ước 
tính thiệt hại hơn 500 triệu đồng, chưa kể 200 triệu đồng chi phí 
chuyến đi. 

Trước đó, vào ngày 7/6, tàu cá QNg 95193 của anh Nguyễn Trung 
Kiên ( tỉnh Quảng Ngãi) đang hoạt động trên vùng biển Hoàng Sa 
cũng bị tàu Trung Quốc tấn công, rượt đuổi và dùng vòi rồng xịt làm 
hư hỏng tàu. Khi hai ngư dân ra trước mũi tàu xin dừng xịt nước thì 
tàu Trung Quốc chuyển hướng vòi rồng rồi xịt thẳng vào ngư dân 
khiến anh Bùi Tấn Đoàn và Cao Xuân Lý bị thương nặng. 

 

Một tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc tấn công, cướp hải sản. Ảnh: Trí 



Tín. 

"Đây là hành động ngang ngược, vô nhân tính của phía Trung Quốc 
đối với ngư dân Việt Nam, những người đang đánh bắt bình thường 
trên vùng biển chủ quyền của mình. Hội yêu cầu phía Trung Quốc 
dừng ngay hành động trên và bồi thường thiệt hại cho ngư dân Việt 
Nam", ông Hoàng Đình Yên, Tổng thư ký Hội nghề cá Việt Nam cho 
biết. Theo ông Yên, cùng với việc phản đối, Hội cũng đề nghị các 
cơ quan chức năng của Việt Nam cần có sự phản ứng trước những 
hành động trên của Trung Quốc. 

Hội cũng khuyến cáo ngư dân khi ra khơi nên đi thành tổ, đội để hỗ 
trợ nhau, đồng thời, nắm bắt thông tin kịp thời báo cho lực lượng 
chấp pháp như cảnh sát biển, kiểm ngư. 

Thanh Hòa 

Nguồn: http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/hoi-nghe-ca-phan-doi-trung-quoc-danh-dap-

cuop-tai-san-ngu-dan-3234641.html 
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