Ngày ngày 8/6, ti tnh Qung Ngãi, Tng liên oàn Lao ng Vit Nam ã t chc s kt 2 nm thành lp thí im mô
hình Nghip oàn ngh cá.
Tuy mi ra i, nhng mô hình Nghip oàn ngh cá ã thc s là ni gn kt ng dân vng tin vn khi bám bin, c bit
là i vi ng dân ang tham gia khai thác ti ng trng Hoàng Sa và Trng Sa ca t quc.
Là a phng u tiên ca c nc và ca tnh Qung Ngãi c chn thí im mô hình nghip oàn ngh cá, huyn o Lý
Sn có gn 200 phng tin tàu cá, vi gn 2.000 ng dân ang hành ngh ti vùng bin Hoàng Sa và Trng Sa.
Thng kê ca huyn Lý Sn cho thy, ch trong vòng 5 nm qua, toàn huyn ã có gn 70 tàu cá gp tai nn ri
ro trên bin do nhân tai và thiên tai, làm nhiu ng dân thit mng và thit hi v tài sn hàng chc t ng.

Vic thành lp Nghip oàn ngh cá xã An Hi, mô hình thí im u tiên ca c nc ã nhn c s ng tình hng ng ca
ông o ng dân trong huyn. Sau gn 2 nm thành lp ban u ch vi 22 tàu cá vi 261 ng dân t nguyn vit n
ng kí tham gia, thì nay s lng này ã tng lên gn 58 tàu cá vi 687 ng dân tham gia.
T khi nghip oàn ngh cá An Hi thành lp n nay ã có 27 ng dân và ch tàu cá gp tai nn ri ro trên bin
nhn c s quan tâm h tr ca nhân dân c nc, thông qua Qu tm lòng vàng ca Tng liên oàn lao ng Vit
Nam, vi tng s tin h tr c tính gn 8 t ng.
Ông Nguyn Quc Chinh, ch tch nghip oàn ngh cá xã An Hi (Lý Sn) cho bit, sau 2 nm thành lp và i
vào hot ng, nghip oàn ngh cá An Hi ln mnh không ngng, nghip oàn va là ni gn kt ng dân yên tâm
vn khi bám bin, va là ch da mi khi ng dân gp tai nn ri ro khi ang hành ngh trên bin, do vy nghip oàn
ã thc s là ngôi nhà chung ng thi cng phát huy sc mnh ca mình tp hp và ng viên ng dân vng tin vn
khi bám bin, va làm kinh t va góp phn khng nh ch quyn.
Còn ng dân Lê Tân, 60 tui, mt ch tàu cá thôn Tây xã An Hi, ang hành ngh ti ng trng Hoàng Sa
chia s, gn 30 bám bin, bám ng trng, nhiu ln gp tai nn ri ro trên bin do nhân tai và thiên tai, làm ông
thit hi 2 con tàu cá, tr giá hàng t ng.
“Nu không có nghip oàn ngh cá, không có s h tr thit thc ca Qu tm lòng vàng Tng liên oàn lao ng Vit
Nam thì tôi và nhiu ng dân khác không th óng tàu, mua mi ng c tip tc vn khi bám bin, bám ng trng.
Do ó nghip oàn ngh cá nh chic phao cu sinh i vi ng dân. Vi vic làm thit thc ó, Nghip oàn ngh cá ã

nhn c s tin yêu ca bà con ng dân chúng tôi” Ng dân Lê Tân bc bch.
V tàu cá QNg 96382 TS, ca ng dân Bùi Vn Phi, xã An Hi ( huyn o Lý Sn) khi ang tham gia khai
thác hi sn ti ng trng Hoàng Sa, b phía Trung Quc vô c bn cháy ca bin, sau khi thoát nn tr v, ng dân
Bùi Vn Phi và các lao ng i trên tàu c Tng liên oàn lao ng Vit Nam trao h tr 30 triu ng cùng hàng trm
triu ng ng h ca nhân dân c nc, ng dân Phi sa cha tàu thuyn, sm li ng c tip tc vn khi.
Ông ng Ngc Tùng, y viên TW ng, Ch tch Tng liên oàn lao ng Vit Nam cho bit: Tính n thi im này, tng
s tin mà Qu Tm lòng vàng Tng liên oàn lao ng Vit Nam nhn c t lòng ho tâm óng góp ca các tp th cá
nhân, công chc, viên chc, ngi lao ng trong c nc là trên 37 t ng. Trong ó, Qu ã h tr cho ng dân, ch
tàu 6 tnh min Trung b nn khi ánh bt trên bin mua sm phng tin, ng li c gn 13,4 t ng.
Riêng tnh Qung Ngãi t ngày thành lp nghip oàn ngh cá An Hi n nay, a phng này ã có 6 nghip oàn
thuc 6 huyn trong tnh c thành lp, vi trên 2.000 oàn viên thuc 355 phng tin tàu cá ang tham gia ánh
2 ng trng Hoàng Sa và Trng Sa.
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