Chia sẻ thông tin chống cướp biển và cướp có vũ trang đối với tàu biển tại Châu Á
Ngày 06/7/2017, tại văn phòng Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam –
ông Nguyễn Hoàng đã chủ trì, tổ chức buổi làm việc với nhóm đầu mối quốc gia Trung tâm chia sẻ thông
tin chống cướp biển và cướp có vũ trang đối với tàu biển tại Châu Á (ReCAAP - ISC) và Bộ Tư lệnh Cảnh
sát biển; tham dự buổi làm việc còn có đại diện Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, BCH Bộ đội Biên phòng
tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu và các chủ tàu Việt Nam hoạt động tuyến nước ngoài trong khu vực.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, BCH Bộ đội
Biên phòng tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu báo cáo về thực trạng tình hình, các giải pháp đấu tranh phòng chống
trộm cướp hiệu quả áp dụng tại cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời gian qua; phản
ánh của các chủ tàu Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế về tâm lý lo lắng, bất an khi bắt buộc phải đưa tàu
đến hoạt động tại các khu vực có nguy cơ cướp biển cao như vùng biển Sulu, Celebes của Philippines ...
và trao đổi về quan điểm, phương thức, giải pháp hữu hiệu để chia sẻ thông tin liên quan liên quan đến
nhiệm vụ chống cướp biển và cướp có vũ trang đối với tàu biển tại Châu Á với các thành viên nhóm đầu
mối quốc gia của ReCAAP - ISC … Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam - ông Nguyễn Hoàng đã lên
án mạnh mẽ hành vi bắt cóc và sát hại dã man, vô nhân tính của nhóm khủng bố Abu Sayyaf đối với hai
thuyền viên Việt Nam và cho rằng ReCaap–ISC cần phải có hành động, vai trò chủ động, tích cực và hiệu
quả hơn nữa trong công tác chống cướp biển, cướp có vũ trang đối với tàu biển; kịp thời có ý kiến đề xuất
đối với chính quyền Philippines sớm có những hành động hỗ trợ cần thiết đối với các thuyền viên Việt Nam
bị sát hại cũng như các thuyền viên Việt Nam hiện đang bị nhóm khủng bố Abu Sayyaf bắt giữ hiện nay.
Trên cơ sở ý kiến của Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam - ông Nguyễn Hoàng, ông MASAFUMI
KUROKI - Giám đốc điều hành xin ghi nhận và sẽ tổ chức nghiên cứu, thảo luận một cách thấu đáo;
đồng thời ReCaap–ISC sẽ kịp thời xem xét hình thức phù hợp để đề nghị chính quyền Philippines có
hành động hỗ trợ cần thiết đối với các thuyền viên Việt Nam nói riêng cũng như tàu, thuyền viên khác
hoạt động trên vùng biển Sulu, Celebes của Philippines.
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