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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -Tự do -  Hụnli phúc

............ ngày..........tháng......năm  200

đóng dấu

Số:...................QĐ/XP ~ ~

QUYẾT ĐỊNH
XỬ PHẠT VI PHẠM TRONG VÙNG ĐÁNH CÁ CHUNG VỊNH BẮC BỘ

Căn cứ Biên ban kiểm tra sỏ' ... ngày ... tháng ... năm và khoán ... Điều 20 
Quy định về bảo tồn và quan lý nguồn lợi thuỷ san Vùng đánh cá chung Vịnh 
Bác Bộ;

Nhân viên xử phạt................................ cấp bậc................. chức vụ...........................

Tên, số hiệu tàu kiểm tra.................................................................................................!

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Xử phạt đối với:

Thuyền trưởng:.........................................Quốc tịch....................................................
Tên, số hiệu tàu bị phạt.....................................
Thời gian vi phạm....... phút..... giờ...........ngày.........tháng năm....
Vị trí vi phạm...........vĩ độ Bắc................. kinh độ Đông

Hình thức xử phạt:
1/ Buộc rời khỏi vùng đánh cá chung.
2/ Tịch thu sản phẩm đánh bắt......kg.
3 / Tịch thu lưới, ngư cụ........... c h iế c ,....... tấm........mét, lồng......... cái.
4 / Tịch thu ....kg  thuốc nổ, ... chiếc ngòi nổ, ....gram thuốc độc, ....m  dây 
d iệ n ,........ chiếc máy xung diện..
5/ Phạt tiền:................Nhân dân tệ h o ặ c ...............Việt Nam đổng.

. 6/ Tạm giữ giấy phép đánh bắt số:...................
7/ Cấm đánh bắt 1 tháng.
-8/ Giao cho các cơ quan chủ quàn khác của nước mình xử lý.

Điều 2. Quyết dịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thuyền trưởng ký tên NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

Ghi chú: - Quyết định xử phạt này dược làm thành 3 bản, 1 bàn do cơ quan quyết định xử 
phạt giữ, 1 bản giao cho người bị xử phạt, 1 bản giao cho Cơ quan thực thi bên minh.

- Bủn mẫu chính thức của Quyết định xử phạt sẽ do Cơ quan thực thi hai bê! 
thông báo cho nhau để lưu hồ sơ.




