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V/v tiếp tục tăng cường các biện 
pháp quản lý, bảo vệ rạn san hô 
Hòn Yến 

 

 

Kính gửi: UBND xã An Hòa Hải 
 

Ngày 26/4/2022, UBND huyện đã ban hành Công văn số 915/UBND về việc 
chỉ đạo tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rạn san hô Hòn Yến.  Tuy nhiên, 
hiện nay vẫn còn tình trạng một số du khách khi đến tham quan, du lịch, chụp 

ảnh… có hành vi gây nguy hại cho danh thắng, quần thể rạn san hô Hòn Yến. 
Để bảo tồn quần thể rạn san hô Hòn Yến nhằm phát huy giá trị của danh 

thắng Hòn Yến, nâng cao nhận thức của người dân địa phương và du khách, đảm 
bảo các mục đích mà Dự án tăng cường năng lực cộng đồng trong bảo tồn quần 

thể rạn san hô Hòn Yến đề ra, UBND huyện yêu cầu UBND xã An Hòa Hải, các 
đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện nội dung sau: 

1. UBND xã An Hòa Hải: 
- Bố trí nguồn kinh phí của địa phương, lập các Biển báo: Cấm dẫm, đạp 

lên san hô; Khu vực bảo tồn cấm vào; Cấm vứt rác… tại khu vực rạn san hô để 
tuyên truyền trực quan cho du khách nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ rạn san hô 

tại Hòn Yến. 
- Phân công lực lượng địa phương, các thành viên Tổ hợp tác quản lý và bảo 

vệ rạn san hô Hòn Yến tăng cường tuần tra, túc trực tại khu vực Hòn Yến để kịp 
thời nhắc nhở, ngăn chặn các hành vi dẫm, đạp, bẻ gãy… gây hủy hoại rạn san hô. 

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh, các đơn vị có liên quan và địa phương tăng 
cường công tác tuyên truyền, vận động bảo vệ môi trường, bảo vệ danh lam thắng 

cảnh và quần thể rạn san hô Hòn Yến; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các 
nhiệm vụ đã được giao tại Công văn số 915/UBND ngày 26/4/2022 của UBND 

huyện. Trong đó, tập trung: chỉ đạo Tổ hợp tác quản lý và bảo vệ rạn san hô Hòn 
Yến tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ rạn san hô Hòn Yến theo 

Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản của Tổ đã được UBND huyện 
phê duyệt tại Quyết định số 3485/QĐ-UBND ngày 10/9/2021; tiếp tục quản lý, 

bảo quản hệ thống phao, cọc mốc phân giới khoanh vùng bảo vệ rạn san hô đã 
được UBND huyện bàn giao vào tháng 12/2021. 

UBND huyện yêu cầu UBND xã An Hòa Hải, các đơn vị có liên quan 
nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Hội Nông dân tỉnh; 
- Sở Văn hóa TT&DL tỉnh; 
- Thường trực Huyện ủy; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Hội Nông dân huyện; 
- Các đơn vị: NN&PTNT, TN&MT, VH&TT,  
  TTVHTT&TT huyện, Đồn Biên phòng An Hải; 
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT, NN&PTNT.     

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

Nguyễn Văn Hoàng 
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