
Q U Y  Đ ỊN H

VỂ BẢO TỔN VÀ QUẢN LÝ NG UổN LỢI THUỶ SẢN 

TRONG VỪNG ĐÁNH CÁ CHUNG VỊNH BẮC BỘ

Căn cứ Hiệp định hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ giữa Chính phủ nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân 
Trung Hoa ký tại Bắc Kinh ngày 25 tháng 12 năm 2000 (dưới đây gọi tắt là 
“Hiệp định”); để bảo tồn, quản lý và khai thác bền vững nguồn lợi thuỷ sản 
trong Vùng đánh cá chung Vịnh Bác Bộ (dưới đây gọi tắt là “Vùng đánh cá 
chung”), giữ gìn an ninh và trật tự hoạt động đánh bắt trong Vùng dánh cá 
chung, Uỷ ban liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt -  Trung (dưới dây gọi tát 
là "Ưỷ ban liên hợp nghề cá") ban hành bản Quy định này.

Điều 1

Bất kỳ người và tàu cá nào vào hoạt động đánh bắt trong Vùng dánh cá 
chung phải có Giấy phép đánh bắt thủy sản trong Vùng đánh cá chung (dưới 
day gọi tắt là “Giấy phép”), phải tuân thù Quy dinh này và các quy dịnh liên 
quan của Hiộp định.

Điều 2

Cơ quan chủ quản thực hiện Quy dịnh này của nước Cộng hoà xã hội chù 
nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà nhân dan Trung Hoa (sau day gọi tắt là 
“hai Bên”) làn lượt là Bộ Thuỷ sản nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
và Bộ Nông nghiệp nước Cộng hoà nhàn dan Trung Hoa (sau day gọi tắt là 
“Cơ quan chủ quản”).

Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Bộ Thuỷ sản nước Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cục Quản lý giám sát ngư chính ngư càng khu 
Nam Hải nước Cộng hoà nhan dân Trung Hoa (sau day gọi tắt là “Cơ quan 
thực thi”) chịu trách nhiệm tổ chức phối hợp thực hiện cụ thể Quy định này.

Thanh tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội biên 
phòng của phía Việt Nam và cơ quan Quản lý giám sát ngư chính ngư cảng, 
Công an biên phòng, Bộ đội hải quân của phía Trung Quốc (sau đây gọi tắt là 
“Cơ quan giám sát”) chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra các hoạt động nghề 
cá trong Vùng đánh cá chung và tiến hành xử lý các hoạt động đánh bắt trái 
quy định. Cơ quan làm đàu mối phối hợp liên lạc của phía Việt Nam là Cảnh 
sát biển, của phía Trung Quốc là cơ quan Quản lý giám sát ngư chính ngư cảng.



Điều 3

Cơ quan thực thi của hai bên căn cứ vào số lượng tàu cá hoạt động trong 
Vùng đánh cá chung do Uý ban liên hợp nghề cá xác định hàng năm, cấp 
Giấy phép cho tàu cá nước mình.

Hai Bên trao cho nhau sô' lượng tem chống làm giả phù hợp với số lượng 
tàu cá dã thống nhất. Khi cấp Giấy phép. Bên cấp phép phải dán tem chống 
làm giả do Bên kia trao vào vị trí quy định.

Giấy phép phải bao gồm những nội dung chính như sau: tên và số hiệu tàu 
cá, cảng đăng ký, quốc tịch tàu, số đăng ký tàu, nghề khai thác, tổng trọng 
lượng tàu (gồm trọng lượng tàu và trọng tải tàu), công suất máy chính, họ tôn 
thuyền trưởng và họ tên địa chi của chủ sở hữu tàu cá.

Giấy phép có giá trị 1 năm kê’ từ ngày ký cấp.

Mẫu Giấy phép do Uý ban liên hợp nghề cá quy định tại Phụ lục 1.

Điểu 4

Cơ quan thực thi của hai bên phải lập và trao dổi cho nhau sổ danh sách 
tàu cá của bên mình được nhận Giấy phép hàng nãm, thời gian và phương 
thức cụ thể do Uỷ ban liên hợp nghề cá quyết định trong phiên họp xác dinh 
số lượng tàu cá của mỏi bên được vào hoạt dộng dánh bắt trong Vùng đánh cá 
chung hàng hãm.

Sổ danh sách tàu cá phủi bao gổm những nội dung sau đây: tên và số hiệu 
tàu, nghề khai thác, tổng trọng lượng tàu (gồm trọng lượng tàu và trọng tải 
tàu), công suất máy chính, số dăng ký tàu và số Giấy phép được cấp.

Điều 5

Người và tàu cá dược cấp phép khi hoạt động đánh bắt trone Vùng dánh 
cá chung phải mang theo tàu Giấy phép. Giấy đăng ký tàu cá, giấy tờ tuỳ thân 
cùa người trên tàu cá và tiên hành hoạt động dánh bắt theo nội dung ghi trong 
Giấy phép.

Tàu cá phải treo Quốc kỳ của nước mình và phải có dấu hiệu nhận biết 
theo quy dịnh của Uỷ ban liên hợp nghề cá. Cách thức cụ thể về làm dấu hiệu 
nhận biết dược quy dinh tại Phụ lục 2.

Điều 6

Tàu cá được cấp phép khi hoạt động đánh bắt trong Vùng đánh cá chung 
phải ghi Nhạt ký đánh bất trong Vùng đánh cá chung (dưới dây gọi tất là 
“Nhật ký đánh bắt”) theo mủu quy định của Uỷ ban liên hợp nghề cá (Phụ lục 
3). Nhạt ký dánh bắt hàng năm phải nộp cho Cơ quan thực thi của nươc mình.



Điều 7

Thực hiện quy chế tạm ngừng khai thác trong Vùng đánh cá chung. Nội 
dung và biện pháp cụ thể của quy chế dó do Uý ban liên hợp nghề cá quy 
định.

Điều 8

Cấm đánh bắt thuỷ sản bằng các plnrơng pháp như dùng chất nổ, chất dộc, 
xung diện và các loại ngư cụ, phương thức khai thác bị cấm sử dụng do Uỷ 
ban liên hợp nghề cá quy định.

Điều 9

Cấm dánh bắt các loài sinh vật hoang dã quý hiếm dưới nước có nguy cơ 
bị tuyệt chủng sau: cá voi, cá heo, bò biển, rùa biển và san hô.

Trong khi hoạt động đánh bắt bình thường, nếu vô ý bát phải các sinh vật 
nêu trên phải lập tức thả ngay xuống biển.

Điều 10

Hai Bên phái sử dụng các biện pháp chống ô nhiễm, bảo vệ và cài thiện 
môi trường sinh thái Vùng dánh cá chung.

Điều 11
»

Tàu cá dang đánh bắt hoặc đang di chuyển phải tuủn thù quy tắc tránh va 
giữa các tàu cá, không được làm ảnh hường hoạt động đánh bắt bình thường 
của các tàu cá khác.

Khi xảy ra tranh chấp hoặc sự cố gủy tổn thất trên biển giữa tàu cá của hai 
bên, thuyền trướng hai bên phải hiệp thương giải quyết, cấm dùng hành vi bất 
hợp pháp như đánh, bất giữ người, dập phá, cướp tài sản hoặc phá hoại tàu. 
Trong trường hợp không giải quyết dược tại chỗ, thuyền trưởng dương sự của 
hai bên phải điền vào “Giấy xác nhận sự cố trong Vùng đánh cá chung” theo 
mẫu quy định tại Phụ lục 4 và nộp cho Cơ quan thực thi của nước mình. Cơ 
quan thực thi hai bên sẽ phối hợp giải quyết hoặc chuyển cho Ưỷ ban liên hợp 
nghề cá giải quyết.

Điều 12

Nhân viên còng vụ của Cơ quan giám sát mỗi bên thực hiện việc kiểm tra, 
kiểm soát dối với người và tàu cá của hai Bên trong Vùng đánh cá chung 
thuộc vùng nước Bên mình.

Khi tiến hành kiểm tra, kiểm soát, nhân viên công vụ của Cơ quan giám 
sát môi bên phải mang sắc phục, phù hiệu và biển hiệu theo đúng quy định



của nước mình, sử dụng làu cỏim vụ có treo quốc kỳ cùa nước mình và có ký 
diíii hiệu chuyên dụng. Hai Bê'11 thông báo cho nhau mău sắc phục, phù hiệu 
và biển hiệu của nhàn viên cõng vụ có thám quyền, các ký dấu hiệu chuyên 
dụng của tàu công vụ của nước mình.

Điều 13

Khi liến hành kiếm tra. kiểm soát, nhân viên công vụ của Cơ quan giám 
sát mỏi bên pluii tôn trọng, không làm cản trờ hoạt dộng dánh bắt bình thường 
của người và tàu cá dã dược cấp Giấy phép, tránh kiểm tra và xử phạt trùng 
lặp.

Khi nhân viên công vụ cùa Cơ quan giám sát mỗi bên phát hiện hành vi vi 
phạm hoặc có căn cứ hợp lý cho rằng tàu cá có dấu hiệu nghi ngờ đánh bắt 
trái phép hoặc khi cần thiết có thể lên tàu kiểm tra.

Khi lên tàu cá kiểm tra, nhân viên công vụ của Cơ quan giám sát phải lập 
Biẽn bản kiểm tra Vùng dánh cá chung (dưới day gọi tắt là “Biên bản kiểm 
tra”) theo mẫu quy định tại Phụ lục 5. Biên bản kiểm tra phải khách quan, 
chân thực, có chữ ký xác nhạn của nhân viên công vụ của Cư quan giám sát 
và thuyền trưởng tàu cá bị kiểm tra.

Điểu 14

Nhản viên công vụ cùa Cơ quan giám sát mỗi bên khi ừ vùng nước bên 
mình phát hiện thấy ờ vùng nước bèn kia có tàu cá vi phạm hoặc có dấu hiệu 
nghi ngờ vi phạm, phải thông báo ngay cho Cơ quan thực thi bên kia bằng các 
phương tiện thông tin hiện có. Cơ quan thực thi của bên nhạn được thông báo 
phải tiến hành xử lý ngay.

Điểu 15

• Trong quá trình kiếm tra. kiêm soát, nếu nhân viên công vụ của Cơ quan 
giám sát mỏi bèn phát hiện người và tàu cá vi phạm Quy định này ở vùng 
nước bên mình trong Vùng đánh cá chung thì phải xử lý theo Quy định này va 
phải thông báo cho Cơ quan thực thi bên mình biết. Trường hợp hành vi vi 
phạm tới mức độ phải xử phạt, cơ quan có quyền xử phạt của mỗi bèn căn cứ 
ĐỊều 20 của Quy định này tiến hành xử phạt và điền vào “Quyết định xử phạt 
trong Vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ", theo mău quy dịnh tại Phụ lục 6.

Điều 16

Nhân viên công vụ của Cơ quan giám sát mỗi bên căn cứ vào luật pháp 
của nước mình có quyén xử phạt những tàu cá chưa dược cấp Giấy phép mà 
vào đánh bắt trong vùng nước bên mình thuộc Vùng đánh cá chung hoặc tuy 
được cấp Giấy phép vào Vùng đánh cá chung nhưng có các hoạt dộng bất hợp 
pháp ngoài hoạt động đánh bắt.



M

Khi Cư quan giám sát hoặc cơ quan có quyền xử phạt cùa bên này tiến 
hành xử lý hành vi vi phạm cùa tàu cá và người của bên kia cẩn kịp thời báo 
cho cơ quan thực thi bên mình biết. Cơ quan thực thi bèn này phải thông báo 
cho cơ quan thực thi của bên kia biết Biên bán kiểm tra được nêu tại Điều 13 
của Quy định này hoặc nội dung chính tình hình vụ việc vi phạm của Biên 
bản kiểm tra trong vòng 72 tiếng sau khi vụ việc xúy ra, trường hợp phải tạm 
giữ tàu cá đưa về bến cảng xử lý phải thông báo trong vòng 48 tiếng; khi đưa 
ra quyết định xử phạt phải thông báo cho cơ quan thực thi của bên kia biết 
quyết định xử phạt trong vòng 72 tiếng.

Điều 18

Cơ quan giám sát của hai bên có thể tiến hành kiểm tra liên hợp trong 
Vùng đánh cá chung, có thể áp dụng phương thức cử nhản viên công vụ sang 
tàu công vụ của nhau hoặc kiểm tra liên hợp bàng tàu công vụ của cả hai bên. 
Khi kiểm tra liên hợp, nhítn viên công vụ của Cơ quan giám sát mỗi bên đưa 
ra quyết định xử lý đối với những vụ việc vi phạm tại vùng nước bên mình 
trong Vùng đánh cá chung. Cơ quan thực thi hai bên nghiên cứu đề xuất 
phương án kiếm tra liên hợp cụ thể và tổ chức thực hiện sau khi đươc sự đồng 
ý của Uỷ ban liên hợp nghề cá.

Điểu 19

Khi nhân viên công vụ cùa Cơ quan giám sát hai bên yêu cầu kiểm tra tàu 
thì mọi ngươi trên tàu phải có trách nhiệm hợp tác, dừng tàu và chịu sự kiêm 
tra, xuất trình các loại giấy tờ quy định tại Điều 5 của Quy định này, tạo điều 
kiện thuận lợi và giúp đỡ nhân viên công vụ thực thi nhiệm vụ dổng thời hỗ 
trợ bảo đảm an toàn thân thể của nhân viên công vụ.

Nhân viên công vụ phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật liên 
quan và Quy định này, thực thi vãn minh công vụ và không được sừ dụng vũ 
lực trừ khi an toàn thân thổ của nhân viên còng vụ bị đe doạ.

Điều 20

Người và tàu cá dược cấp Giấy phép khi đánh bắt trong Vùng đánh cá 
chung có hành vi vi phạm Quy định này thì bị xử lý theo các quy định sau 
đây;

1. Khổng treo Quốc kỳ theo quy định thì buộc phải treo Quốc kỳ; nếu 
không mang Quốc kỳ theo quy định thì buộc phải quay về, đổng thời phạt từ 
400 nghìn đến 2 triệu đổng Việt Nam hoặc 200 đến 1.000 Nhàn dân tệ; nếu 
cố tình không treo Quốc kỳ thì phạt từ 1 triệu đến 5 triệu đổng Việt Nam hoặc 
500 đến 2.500 Nhân dAn tệ, đồng thời cưỡng chế tàu ra khỏi Vùng đánh cá 
chung. Trường hợp tái phạm hoặc cố tình không chịu nộp phạt và treo Quốc 
kỳ thì lập biên bản và cấm tàu cá đó đánh bát một tháng trong Vùng đánh cá

Điều 17



chung, đồng thời phải kịp thời thông báo cho Cư quan thực thi hai bên biết đổ 
cùng giám sát quản lý; nếu trong thời hạn cấm đánh bắt mà tàu cá đó vẫn vào 
Vùng đánh cá chung đánh bắt sẽ bị lạm giữ Giấy phép và kịp thời thông báo 
cho cư quan tlurc thi hai bên.

2. Tàu cá có dấu hiệu nhạn biết nhưng không đúng theo Quy dinh này, Cư 
quan giám sát sẽ luỳ mức dọ vi phạm tiến hành đánh dấu Giấy phép và buộc 
phải rời khỏi Vùng đánh cá chung; tàu cá không có dấu hiệu nhạn biết thì 
ngoài các hình phạt như trên còn bị phạt từ 2 triệu đến 10 triệu đổng Việt 
Nam hoặc 1.000 đến 5.000 Nhan dân tệ. Nếu tàu cá không chấp hành cấc 
hình phạt và tiếp tục tiến hành các hoạt động đánh bắt thì Cơ quan giám sát*  
ngoài việc áp dụng các hình phạt nêu trên còn tạm giữ Giấy phép và thông 
báo cho cơ quan thực thi hai bên.

3. Tàu cá không dem theo Giấy phép, sẽ bị phạt 50 triệu đồng Việt Nam 
hoặc 25.000 Nhàn dàn tệ và buộc phải rời khỏi Vùng đánh cá chung. Nếu tái 
phạm trong thời gian Giấy phép có hiệu lực sẽ bị phạt 70 triệu đồng Việt Nam 
hoặc 35.000 Nhân dân tệ và buộc phải rời khỏi Vùng đánh cá chung.

Tàu cá không đem theo Giấy dăng ký tàu, sẽ bị phạt 20 triệu đồng Việt 
Nam hoặc 10.000 Nhân dan tộ và buộc phải rời khỏi Vùng đánh cá chung.

Tàu cá không ghi Nhật ký đánh bắt sẽ bị phạt 1 triệu dồng Việt Nam hoặc 
500 Nhàn dàn tệ.

Người di trên tàu không mang theo giấy tờ tuỳ thản sẽ bị phạt 400 nghìn 
dồng Việt Nam hoặc 200 Nhân dân tệ; trường hợp tái phạm sẽ bị phạt 800 
nghìn đồng Việt Nam hoặc 400 Nhân dủn tệ. Bản mẫu giấy tờ tuy thân cùa 
thuyền viên dược quy dinh tại khoán này do cơ quan thực thi hai bên thông 
báo cho nhau dể tạo thuận lợi cho Cơ quan giám sát kiểm tra. Nếu một bên 
thay đổi mẫu giấy tờ tuỳ thân cùa thuyền viên cần kịp thời thông báo cho cơ 
quan thực thi bên kia.

4. Đánh bắt trái với nghề nghiệp hoặc vi phạm thời gian đánh bắt đã dược 
ghi trong Giấy phép sẽ bị phạt từ 10 triệu đến 60 triệu đổng Việt Nam hoạc từ 
5.000 đến 30.000 Nhản dan tệ, đồng thời buộc phải rời khòi Vùng đánh cá 
chung. Trường hợp tái phạm thì ngoài mức phạt nêu trên còn bị tịch thu sản 
phẩm khai thác, ngư cụ, tạm giữ Giấy phép.

Nếu công suất máy chính cùa tàu cá không phù hợp với đãng ký trong 
Giấy phép thì đánh dấu Giấy phép, buộc phủi rời khỏi Vùng dánh cá chung và 
thông báo cho Cơ quan thực thi bên kia. Bên kia cần phải tiến hành kiểm tra 
pháp định lại công suất máy chính của tàu, nếu xác định công suất máy chính 
của tàu không phù hợp với dăng ký trong Giấy phép phải truy cứu trách 
nhiệm dối với những cá nhân liên quan theo luật pháp nước mình và thông 
báo cho Cơ quan thực thi bên kia biết kết quả kiểm tra pháp định, kết quả xử 
lý; nếu tái phạm sẽ bị phạt từ 30 triệu đến 70 triệu đổng Việt Nam hoặc từ



15.000 đến 35.000 Nhàn díln lệ, tịch thu sán pliẩm khai thác, ngư cụ, tạm giữ 
Giấy phép và buộc phái lòi khỏi Vùng đánh cá chung.

5. Vi phạm quy chế tạm ngừng khai thác Vùng đánh cá chung do Uý ban 
liên hợp nghề cá quy định sẽ bị phạt từ 10 triệu đến 80 triệu đồng Việt Nam 
hoặc từ 5.000 đến 40.000 Nhân dân tệ, tạm giữ Giấy phép và buộc phải rời 
khỏi Vùng đánh cá chung. Trường hợp tái phạm sẽ bị phạt từ 20 triệu dến 150 
triệu đồng Việt Nam hoặc từ 10.000 đến 75.000 Nhan dủn tệ, tạm giữ Giấy 
phép, tịch thu sản phám khai thác, ngư cụ và buộc phải rời khỏi Vùng đánh cá 
chung.

6. Sử dụng chất nổ, chất độc, xung diện, các loại ngư cụ và phương thức 
khai thác đã bị Ưỷ ban liên hợp nghề cá cấm sử dụng sẽ bị phạt từ 20 triệu 
đến 100 triệu dồng Việt Nam hoặc từ 10.000 đến 50.000 Nhan dân tệ, tịch thu 
sản phẩm khai thác, ngư cụ và công cụ dùng dể thực hiện các hành vi vi phạm 
trên, tạm giữ Giấy phép và bị buộc phải rời khỏi Vùng đánh cá chung thuộc 
phần biển cùa nước sờ tại. Trường hợp tái phạm sẽ bị phạt từ 40 triệu đến 150

-  triệu đổng Việt Nam hoặc từ 20.000 đến 75.000 Nhân dân tệ, tạm giữ Giấy 
phép, tịch thu sản phẩm khai thác, ngư cụ, cồng cụ dùng để thực hiện các 
hành vi vi phạm trẽn, buộc phải rời khỏi Vùng đánh cá chung và thuyền 
trưởng còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo luật pháp của nước SỪ 
tại đổng thời kịp thời thông báo cho Cơ quan thực thi hai bên.

7. Cố ý vi phạm Điều 9 của Quy định này về việc cấm dánh bát các loài 
sinh vật hoang dã quý hiếm dưới nước có nguy cơ tuyệt chùng sẽ bị phạt từ 10 
triệu đến 30 ‘triệu dồng Việt Nam hoặc từ 5.000 đến 15.000 Nhan dân tệ, tịch 
thu sinh vật hoang dã quý hiếm dưới nước có nguy cơ tuyệt chủng đã dánh 
băt, tạm giữ Giấy phép và buộc phải rời khỏi Vùng đánh cá chung thuộc phần 
biển nước sở tại; nếu tái phạm thì ngoài các hình phạt trên sẽ bị tịch thu ngư 
cụ và thuyền trưởng còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo luật phap

J của nước sờ tại đồng thời kịp thời thông báo cho Cơ quan thực thi hai Bên.

8. Cản trớ, chống dối, trốn tránh việc kiểm tra cùa nhan viên công vu 
thuộc Cơ quan giám sát sẽ bị xử phạt nặng theo các hành vi vi phạm cụ thể. 
Cố ý gây thiệt hại đối với nhân viên công vụ và tàu thuyền của Cơ quan giám 
sát, người vi phạm phải bổi thường. Người nào làm chết hoặc gây thương tích 
nạng đối với nhân viên công vụ phải bị truy cứu trách nhiệm theo luật pháp 
nước sở tại. Trường hợp không chấp hành quyết định xử phạt sẽ bị cưỡng chế 
chấp hành.

9. Đổng thời có nhiều hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt theo từng hành vi 
nhưng tổng số tiền các hình phạt bàng tiền mặt không vượt quá 150 triệu 
đổng Việt Nam hoặc 75.000 Nhan dan tệ.

10. Nếu tàu cá vi phạm mà không chịu sự kiểm tra và bỏ chạy, Cơ quan 
giám sát lập biên bản ghi tên, số hiệu tàu và kịp thời thông báo cho Cơ quan



thực thi bên kia. Sau khi kiếm tra xác định đúng hành vi vi phạm, sẽ tịch thu 
Giấy phép trong Vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ năm đó của tàu vi phạm. 
Trường hạp vi phạm nghiêm trọng có thể đề nghị Cơ quan thực thi bèn kia 
huỷ bỏ tư cách đánh bắt trong Vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ của tàu vi 
phạm từ 1 đến 2 năm. Bên xử lý kịp thời thông báo kết quả xử lý cho bên kia.

Điều 21

Khi việc xử phạt theo các quy định tại Điều 20 không thể thực hiện được 
tại chỗ, có thế lạm giữ tàu cá đưa về bến càng xử lý.

Cơ quan giám sát và nhân viên công vụ của hai bên cần phải đối xử nhân 
đạo đối với thuyền viên của tàu bị tạm giữ, bảo đảm an toàn thiết bị và tài sản 
trên tàu.

Khi tàu cá và thuyền viên bị tạm giữ có một trong những điêu kiện sau thì 
cđn phải được phóng thích nhanh chóng:

1. Đã nộp đủ tiền phạt và bổi thường các tổn thất gây ra theo các quy định 
liên quan của Điều 20 và nộp các chi phí theo quy định hiện hành về tàu cá và 
thuyền viên trong thời gian bị tạm giữ.

2. Có đám bảo thích đáng bàng tiền hoặc các đảm bảo khác được Cơ quan 
thực thi hai bèn chấp nhận. Nội dung và hình thức đảm bào cụ thể do cơ quan 
thực thi hai bên thoá thuận quy dinh.

Đièu 22«
Cơ quan thực thi mỗi bên sau khi nhận được thông báo của Cơ quan thực 

thi bên kia theo quy định tại Điều 17 của Quy định này thì phải tiến hành điều 
tra đối với tàu cá vi phạm. Đối với trường hợp vụ việc đúng với sự thực, có thể 
tiến hành xử lý tiếp theo luật pháp, quy định nước mình. Trong trường hợp có 
nghi vấn về việc xử phạt của bên kia thì có thể yêu cầu Cơ quan thực thi bên 
kia giải thích.

Trường hợp tổ chức hoặc cá nhân bị xử phạt cho rằng việc xử phạt không 
thoả đáng thì có quyền thông qua Cơ quan thực thi phía bèn mình để khiếu nại 
với Cơ quan thực thi phía bên kia hoặc Uý ban liên hợp nghề cá.

Điều 23

Các Phụ lục kèm theo là bộ phận cấu thành không thể tách rời cùa Quy 
định này.

Điều 24

Uỷ ban liên hợp nghề cá có thể tiến hành sửa đổi và bổ sung Quy định 
này và các Phụ lục kèm theo.



Điều 25

Trường hợp hai Bên có bất đồng về cách hiểu Quy định này và các Phụ 
lục, Uỷ ban liên hợp nghề cá sẽ chịu trách nhiệm giải thích.

Điều 26

Quy định này được thi hành kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực.

Quy định này được ký tại Bắc Kinh ngày 29 tháng 04 năm 2004, thành 2 
bản, bằng tiếng Việt và tiếng Trung, cả hai văn bản đều có giá trị như nhau.

THAY MẶT
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