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Đề xuất về công viên biển trong vùng 

sinh học biển Hawkesbury Shelf  

Chính phủ NSW đang đề xuất một công viên biển mới trong vùng Newcastle-Sydney-Wollongong 

để bảo tồn đa dạng sinh học biển và nâng cao các lợi ích xã hội, văn hóa và kinh tế cho cộng đồng. 

Công viên biển trong đề xuất này được mô tả trong một 

bài thảo luận về việc các mối đe dọa trước tiên đối với 

môi trường biển và lợi ích cộng đồng trong vùng sinh 

học biển Hawkesbury Shelf sẽ được quản lý ra sao. 

Công viên biển được đề xuất gồm có 25 địa điểm kể cả 

10 khu bảo tồn thủy sinh hiện có, 14 địa điểm mới và 

việc gia tăng phần mở rộng biển của Công viên Quốc gia 

Bouddi (Bảng 1 và bản đồ ở trang sau). 

Bảng 1: Các địa điểm trong công viên biển được đề 

xuất 

Các địa điểm (từ Bắc xuống Nam) 
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Cabbage Tree Bay North Harbour 

Chowder Bay Camp Cove 

Nielsen Park Bronte-Coogee 
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Boat Harbour Shiprock 

Cabbage Tree Creek Các Rặng san hô Nhân tạo 

Ngoài khơi 

Công viên Hoàng gia Quốc 

gia 

Five Islands 

Các Khu vực Gian triều 

Được Bảo vệ 

CÁC ĐỊA ĐIỂM SẼ ĐƯỢC QUẢN 

LÝ RA SAO? 

25 địa điểm này sẽ được quản lý theo một kế hoạch quản 

lý duy nhất, được soạn thảo theo Đạo luật Quản lý Vùng 

Biển năm 2014. Dự thảo các mục tiêu quản lý cho từng 

địa điểm trong 25 địa điểm này được nêu trong Phần 2 

của bài thảo luận. Các mục tiêu này giúp giải thích lý do 

tại sao địa điểm được chọn, các mối đe dọa mà địa điểm 

này đang cố gắng giải quyết và địa điểm này được mong 

đợi nâng cao các lợi ích cho cộng đồng như thế nào. 

Các khu vực sẽ được dùng để quản lý từng địa điểm 

trong công viên biển được đề nghị. Ba loại khu vực được 

đề nghị - khu trú ẩn, khu bảo tồn và khu mục đích đặc 

biệt. Thông tin về những gì mà quý vị có thể và không 

thể làm tại mỗi địa điểm được nêu trong một bảng trong 

Phần 2 của bài thảo luận. 

Các khu vực, mục tiêu và quy tắc quản lý tại mỗi địa 

điểm có thể thay đổi tùy theo ý kiến phản hồi của cộng 

đồng và kết quả của công viên biển chung cuộc. 
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Bảng 2: các loại khu vực được đề nghị 

LOẠI KHU 

VỰC 

MÔ TẢ 

Khu trú ẩn 

 

Tăng cường đa dạng sinh học tại địa 

điểm và cũng mang lại nhiều lợi ích 

về môi trường, xã hội, kinh tế và 

văn hóa khác nhau tùy theo các mục 

tiêu của địa điểm đó. Nhiều loại 

sinh hoạt có thể được thực hiện 

trong các loại khu vực này kể cả lặn 

dùng bình dưỡng khí, bơi với ống 

thở, bơi lội và đi thuyền. Đánh bắt 

cá và các sinh hoạt thu lượm khác bị 

hạn chế trừ khi được cho phép, ví 

dụ để nghiên cứu và giám sát hoặc 

dùng trong nền văn hóa dân Bản 

địa. 

Khu bảo tồn 

 

Tăng cường một số khía cạnh đa 

dạng sinh học tại địa điểm đồng thời 

cũng mang lại các lợi ích kinh tế 

phù hợp với sự phát triển bền vững 

về mặt sinh thái, nhất là dùng trong 

nền văn hóa dân Bản địa và việc 

đánh bắt tôm hùm và bào ngư theo 

kỹ nghệ và cho việc giải trí. 

Khu mục đích 

đặc biệt 

 

Giải quyết một mối đe dọa cụ thể 

hoặc cải thiện việc sử dụng cụ thể 

nào tại địa điểm. Ví dụ, chỉ để cung 

cấp việc câu cá giải trí hoặc lặn 

dùng bình dưỡng khí tại một địa 

điểm (để giảm nguy cơ xung đột xã 

hội), hoặc bảo vệ các loài sinh vật 

vùng gian triều để giải quyết các 

nguy cơ vừa phải do việc dùng tay 

thu lượm giải trí. 

AI CÓ THỂ BỊ ĐỀ XUẤT NÀY ẢNH 

HƯỞNG? 

Đề xuất này có thể ảnh hưởng đến một số người câu cá 

giải trí, người đi thuyền và ngư dân thương mại tại 25 địa 

điểm này. 

 

Chúng tôi sẽ làm việc với các nhóm bị ảnh hưởng này để 

giảm thiểu các tác động nếu được và thảo luận về các 

khả năng bù đắp và / hoặc trao đổi có thể cần làm. 

CÁC BƯỚC TIẾP THEO LÀ GÌ? 

Ý kiến phản hồi của quý vị sẽ cung cấp chi tiết cho đề 

xuất công viên biển chung cuộc để Chính phủ NSW xem 

xét.  

 

Các quy tắc quản lý hiện nay sẽ vẫn được duy trì và 

không một đề xuất nào sẽ được thực hiện trước khi 

Chính phủ NSW công bố kết quả tham vấn về công viên 

biển được đề xuất.  

 

TÌM HIỂU THÊM  

Thông tin về địa điểm đã được dịch sang bảy ngôn ngữ 

và có tại Trang mạng Vùng Biển và thông qua các tổ 

chức sau: Đa Văn Hóa NSW, Phụ nữ Á châu tại Nơi làm 

việc, Trung tâm Tài nguyên Di dân Cộng đồng và Hội 

Hồi giáo Lebanon. 

 

Một loạt các tài liệu (bằng tiếng Anh) cũng có tại trang 

mạng vùng biển https://www.marine.nsw.gov.au, Các tài 

liệu này gồm có: 

• Bài Thảo luận 

o Phần 1 - Tóm tắt, bối cảnh và cách tiếp 

cận của quản trị 

o Phần 2 – Các đề xuất về địa điểm 

• Một bản đồ tương tác cho thấy vị trí của các 

địa điểm và các sinh hoạt được cho phép.  

Các buổi thông tin, nhằm giúp cộng đồng hiểu về đề xuất 

này và cách gửi ý kiến phản hồi, sẽ được tổ chức trong 

vùng trong thời gian tham vấn. Quý vị coi trang mạng 

vùng biển để biết thêm chi tiết. 

QUÝ VỊ CHO BIẾT Ý KIẾN 

Chúng tôi muốn biết quan điểm của quý vị về 25 địa 

điểm này và những thay đổi về quản lý được đề xuất cho 

mỗi địa điểm. 

 

Các tổ chức sau: Phụ nữ Á châu tại Nơi làm việc, Trung 

tâm Tài Nguyên Di dân Cộng đồng và Hội Hồi giáo 

Lebanon có thể giúp quý vị cung cấp ý kiến phản hồi. 

 

Quý vị có thể trực tiếp cung cấp phản hồi của mình: 

• trực tuyến tại www.marine.nsw.gov.au, hoặc 

• gởi theo đường bưu điện tới: 

Góp ý – Tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học 

biển trong vùng sinh học biển Hawkesbury 

Shelf – Bài thảo luận 
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