ACTIVITY: Bathing
CASE: GSAF 2009.07.29
DATE: July 29, 2009
LOCATION: The incident took place in the
South China Sea at Quy Nhon Town, Binh
Dinh Province, Vietnam
13°46'0"N, 109°14'0"E.
NAME: Hoang Thi Thuy Hong
DESCRIPTION: She is a
female.

41-year-old

BACKGROUND
ENVIRONMENT: Vietnam is bordered by
Quy Nhon Town
Gulf of Tonkin in Northeast, the South China
Sea in Southeast, and Sea of Thailand in Southwest (extensions of the Pacific Ocean). Quy
Nhon Town is located at the northern end of Vietnam's 350 km "Beach Coast". Quy Nhon is
approximately 238 km north of Nha Trang and 303 km south of Danang. The town itself sits
on a sheltered beach, a strip of sand with a boardwalk running along the town frontage. The
water and sand here aren't particularly clean, but the town serves as a convenient base for
visits to other beaches on Vietnam's south-central coast.
DISTANCE FROM SHORE: 15 metres
TIME: Afternoon (17h30 / 5:30 pm)
NARRATIVE: Hoang Thi Thuy Hong was in the water with a friend named Hanh. The two
women were swimming parallel to shore when a big fish touched Ms. Hanh’s elbow and she
shouted they must return to shore. Before Ms. Hong was able to reach the beach, her left
foot was bitten, but she was able to free herself and reached the shore.
INJURY: Her left foot was bitten and tendons in her toes were injured (Tendons severed?).
TREATMENT: Her injury was sutured at the hospital.
CASE INVESTIGATOR: Christofer Johansson, Global Shark Accident File.
SPECIES: Not identified
NOTE: At 06h30 (can’t translate date), Master Nguyen Minh Tuan, of the University of Quy
Nhon was swimming and was opposite the Hotel Hai Au, when he was bitten by a 20 to 30
kg fish. He hit the fish and it swam away. He sustained lacerations more than 10 cm in
length. His injuries were repaired in a two-hour surgical procedure at Military Hospital 13.
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Cá dữ tấn công hàng loạt người tắm biển
Cập nhật lúc
,
Chỉ tính riêng ngày 9/01/2010 tại bãi tắm Quy Nhơn đã có tới 3 người bị cá dữ cắn trọng
thương. Chính quyền đã phải lên tiếng trọng thưởng cho ngư dân nào chủ động săn được
con cá này.
Những nạn nhân của cá dữ
Mấy ngày gần đây, trên các báo Thanh niên,
Tuổi trẻ, Vn Express,… liên tục đưa tin về các
trường hợp người dân đi tắm biển tại bãi biển
Quy Nhơn bị cá dữ cắn trọng thương.
Nạn nhân đầu tiên là ông Nguyễn Quang Huynh
(57 tuổi, ở 22 Võ Lai, TP Quy Nhơn). Ông Huynh
cho biết, ngày 18/07/09 ông đi tắm biển cùng 4
người bạn. Khi đang bơi cách bờ chừng 150m
thì ông bị cá ngoạm vào cẳng chân phải. Một
mảng cơ bằng bàn tay gần như bị rời ra, hở cả
xương. Ông Huynh đã được đưa đi cấp cứu tại
bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định trong tình
trạng máu chảy xối xả, toàn thân tê buốt, và vì
vết thương quá nghiêm trọng nên phải sau một
tháng điều trị ông Huynh mới được ra viện.
Từ giữa tháng 7/2009 đến nay đã có 9 người
tắm biển ở khu vực biển từ Công viên thiếu nhi
đến gần khu danh thắng quốc gia Ghềnh Ráng,
TP Quy Nhơn (Bình Định) bị cá dữ ngoạm chân,
tay gây thương tích nặng phải nhập viện điều trị.

Vết thương ở tay ông Tuân thể hiện rất rõ dấu của
một hàm cá mập. (Ảnh: Thanh Niên)
An unidentified fish suspected to be a shark on
Saturday attacked three people in the central
coastal province of Binh Dinh.

Chỉ tính riêng ngày 9/01/2010 tại khu vực bãi tắm này đã có tới 3 người bị cá dữ cắn trọng thương.
Chiều 27/09/2009 cá dữ tấn công chị Huỳnh Thị Thúy Hồng (41 tuổi, ở khu vực 9, P.Ngô Mây, TP
Quy Nhơn), chị Hồng kể: “Khoảng 5h30, tôi cùng chị Hạnh nhà ở đường Võ Mười xuống tắm biển
(khu vực biển trước Công viên thiếu nhi). Khi 2 người đang bơi song song cách bờ khoảng 15m,
thì có một con cá to chạm vào khuỷu tay chị Hạnh. Chị Hạnh hốt hoảng la lớn gọi tôi bơi ngay vào
bờ. Chưa kịp xoay trở, tôi đã bị con cá đớp vào bàn chân trái, đau buốt vì máu ra nhiều. Tôi cố hết
sức vùng vẫy rút chân ra khỏi miệng con cá và gắng bơi vào bờ để vào bệnh viện khâu vết
thương. Bác sĩ bảo bị đứt gân ngón chân”.
Cũng theo nguồn tin đã đưa trên báo Thanh Niên, trước đó 1 ngày, cũng tại bãi tắm này có một
người đàn ông đã đụng phải con cá to khi đang tắm, nhưng chưa rõ là cá gì. Người đã từng đụng
con cá to đó chính là thầy giáo Mang Đức Hạnh, giáo viên Trung tâm Thí nghiệm thực hành
(trường ĐH Quy Nhơn). Thầy Hạnh sau đó vẫn đi tắm biển thường xuyên và đến chiều 9/01/2010
vừa qua thì trở thành một nạn nhân nữa của cá dữ.
Theo lời thầy Hạnh, khi mới xuống bơi được chừng 10m, bất ngờ thầy bị cá tấn công cánh tay
phải. Thương tích nặng nhất ở đoạn khuỷu tay. Sau khi được mổ cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa
tỉnh Bình Định, thầy Hạnh được chuyển ngay trong đêm vào khoa Chấn thương chỉnh hình, bệnh
viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị. “Khi cắn vào tay, lập tức con cá kéo tôi dìm xuống
nước, tôi phải dùng chân đạp vào thân con cá để giật tay ra. Da con cá này hơi trơn, nặng chừng
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35 - 40 kg. Tôi chắc chắn 100% đó là cá mập”. Tại bênh viện, thầy Hạnh còn cho biết thêm: “Cách
nay mấy tháng, trong một lần tắm tại đây tôi cũng đã vô tình đạp chân trúng vào mình con cá rất
to. Tôi có nói với mọi người rằng nơi này có cá mập, nhưng nhiều người nghĩ tôi hù dọa nên
không ai tin”.
Cũng trong ngày 9/1/2010, khi đang bơi cách bờ khoảng 100m ông Nguyễn Minh Tuân lại bị cá
cắn vào cánh tay trái, vết cắn có đường kính hơn 20 cm, phần cơ banh toác đã được khâu lại
nhiều mũi vòng quanh cẳng tay. Ông Tuân cho biết ông chỉ nhìn thấy phần lưng con cá có màu
xanh xám, dài gần 1m.
Dựa vào những vết cắn để lại cho nạn nhân, một số ngư dân có kinh nghiệm ở địa phương cho
biết, rất có thể thủ phạm là cá mập con. Bởi cá mập trưởng thành mỗi lần cắn là mất cả chân tay
chứ không chỉ là vết ngoặm.
Trọng thưởng người bắt được cá dữ
Trước tình trạng này, ông Thái Ngọc Bích, Chủ tịch UBND Thành phố Quy Nhơn cho biết, TP
đang gấp rút phối hợp với ngành chức năng để sớm tìm ra “thủ phạm”, giải quyết dứt điểm tình
hình, tránh ảnh hưởng đến môi trường sinh hoạt và hoạt động du lịch. Nếu ngư dân chủ động săn
bắt được con cá dữ này thì sẽ được chính quyền trọng thưởng”.
Ngoài ra UBND tỉnh Bình Định cũng đã nhờ đến Viện Hải dương học tại Nha Trang hỗ trợ, để
xác định chính xác loài cũng như số lượng cá dữ, để đưa ra hướng giải quyết hiệu quả.
Tuy nhiên theo ông Võ Văn Quang, Phó phòng động vật có xương sống, Viện Hải dương học Nha
Trang, nếu chỉ căn cứ vào một vài chi tiết nhỏ rất khó khẳng định chính xác được loài. Bởi vì,
phương tiện tối tân nhất hiện nay chúng ta có là máy định vị ba chiều, nhưng loại máy này chỉ
phát hiện ra các đàn cá, còn cá thể đơn lẻ là rất khó khăn.
Personal data mass attack the beach (Google translation)
Updated at
Only Date 9/01/2010 at Quy Nhon beach there were three people were seriously wounded fish
bite data. Authorities have voiced rewarded for fishermen who have been actively hunting fish.
The victims of predatory
During recent days, the newspapers Youth, Youth, Vn Express, ... repeatedly reported on the
case of people go swimming at the beach Quy Nhon was mortally wounded fish bite data.
The first victim was Nguyen Quang Huynh (57, 22 in Mixed Martial Arts, Quy Nhon). Mr. Huynh
said, dated 18/7/09 he went swimming with 4 friends. When you are swimming about 150m from
shore, he was carrying a fish in right leg. An array of muscles in the hand is almost loose, exposed
bone. Mr. Huynh was taken to emergency hospital in the province of Binh Dinh in torrential
bleeding condition, frostbitten body, and because of serious injuries should be after a month of
treatment he was discharged new Parent.
From mid 7/2009 now has 9 people bathing in the sea area near Children's Park scenic national
parks Ghenh Rang, Quy Nhon (Binh Dinh) are predatory grab limb injury heavy hospitalized
treatment.
Only Date 9/01/2010 at area beaches had to bite three people were seriously wounded fish data.
Afternoon 27/09/2009 predatory attack Ms. Huynh Thi Thuy Hong (41, in the region 9, P.Ngo May,
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Quy Nhon), Ms. Hong said: "Around 5:30, my house with her Hanh Vo Ten down to the beach
(beach front park area for children). When two people swim parallel to the shore about 15 meters,
it has a big fish Happy touched her elbow. Ms. Hanh called me frantically shouting swim to shore.
No time to turn around, I got the fish bite on left foot, sharp pain as much blood. I tried my best foot
struggled to withdraw from the fish's mouth and tried to swim ashore to the hospital for sutures.
The doctor told ruptured tendon toes ".
According to sources put the Thanh Nien newspaper, one day earlier, also at the beach with a man
who ran into the shower big fish, but the fish is not clear what. Who has hit it big fish Virtue Bring
teacher, teacher Center Laboratory Practice (University of Quy Nhon). Mr. Hanh then still go
swimming regularly and last until 9/01/2010 way it became a victim of predatory.
According to Mr. Happy, the new pool is about 10 meters down, suddenly attacked him was fishing
right arm. The most serious injuries in the elbow segment. After emergency surgery at the Hospital
of Binh Dinh Province, Mr. Hanh was transferred overnight to the Orthopaedic department, Cho
Ray Hospital (Vietnam) to continue treatment. "When you bite into his hand, pulling me away fish
immersion, I had to use pedal to the body of the fish to jerk his hand. Fish skin slippery, heavy
Chun
35-40 kg. I am 100% sure it was a shark. "At the hospital, the teacher said, adding: "a few months
ago, in a bath at this time I accidentally hit my foot very big fish. I have told everyone that this place
has a shark, but many people think I should not scare anyone believe ".
Also on 09.01.2010, while swimming about 100 meters from shore Nguyen Minh Tuan fish were
biting into his left arm, bites than 20 cm in diameter, was accelerated basis balls stitched nose
around much forearm. Mr. Obey said he only saw the back fish with blue-gray, almost 1m long.
Based on the bite to the victim, some fishermen have experience in local said, most likely culprit is
the shark. By shark bites per adult is lost limbs, not just grab marks.
Reward the fish catch data
Before this situation, Thai Ngoc Bich, Chairman of Quy Nhon City, said TP is urgently coordinate
with relevant agencies to soon find a "culprit", to settle a situation, avoid affecting living
environment and tourism activities. If fishermen are actively hunting this beast will be rewarded
government ".
Also Binh Dinh province has also thanks to the Institute of Oceanography in Nha Trang support, to
determine the exact number of fish species as well as data, to offer effective solutions.
However, according to Mr. Vo Van Quang, Deputy Head of vertebrate animals, Nha Trang Institute
of Oceanography, if only based on a few more difficult confirm the exact species. Because most
modern means we now have the three-dimensional positioning machine, but the machine just
discovered the fish, while single instance is very difficult.
SOURCE: VietnamNet, Thursday January 13, 2010,
http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/201001/Ca-du-tan-cong-hang-loat-nguoi-tam-bien-889345/
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Cá dữ tấn công người đi tắm biển
Hầu hết những người bị cá cắn tại bờ biển Quy Nhơn (Bình Định) đều xác định là loại cá này chỉ
nặng khoảng 20 đến 30kg và nó chỉ tấn công khi bị con người giẫm phải. Nhiều ngư dân cho rằng
loại cá này tấn công người là để tự vệ hoặc nhầm tưởng các chi của con người vẫy đạp trong
nước là con mồi nên đớp phải. Theo các ngư dân thì loại cá nhám này chính là "thủ phạm".
Trong vòng một năm trở lại đây, tình trạng người đi tắm tại bờ biển Quy Nhơn (Bình Định) bị cá
dữ tấn công ngày càng phổ biến. Trong khi các cơ quan chức năng vào cuộc nhưng chưa xác
định được đây là loại cá gì thì người dân TP Quy Nhơn đã rầm rộ lên kế hoạch tìm bắt loại cá này
vì cho rằng đây là cá mập (?). Nhưng chừng nào các cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp
đối phó hữu hiệu thì tính mạng người đi tắm biển còn nguy hiểm.
Bị tấn công khi giẫm phải cá
Gần một tuần được điều trị bởi các y, bác sỹ của Bệnh viện Quân y 13 (Quy Nhơn), tình trạng
sức khỏe của Thạc sĩ Nguyễn Minh Tuân, công tác tại Đại học Quy Nhơn, đã dần bình phục. Thời
điểm ông Tuân bị cá dữ tấn công vào khoảng 6h30' ngày 9/1.
Ông Tuân kể lại: "Khi bơi ra cách bờ khoảng 100m, tôi bơi lên phía khách sạn Hải Âu 500m rồi
bơi ngược lại khoảng 30m thì đạp phải con cá nên bị nó tấn công. Con cá này nặng khoảng 20
đến 30kg, có màu xám và nơi tôi giẫm trúng con cá có da nham nhám. Sau khi tấn công, con cá
này lại bơi đi đâu mất". Khi bị cá tấn công, ông Tuân kêu cứu thì có một ngư dân tên Toán đang
đánh cá gần đó đến cứu và đưa vào bệnh viện kịp thời. Tại Bệnh viện Quân y 13 (Quy Nhơn),
ông Tuân được các bác sĩ phẫu thuật trong gần 2 giờ đồng hồ để cầm máu, khâu vết thương, vết
dài nhất hơn 10cm.
Ngoài trường hợp ông Tuân, tại bãi biển TP Quy Nhơn đoạn từ
phường Hải Cảng đến phường Ghềnh Ráng, còn có hàng chục
người khác bị cá dữ tấn công khi đi tắm biển trong năm 2009 và đầu
năm 2010. Trong đó, khu vực người đi tắm biển bị cá tấn công nhiều
nhất là vùng biển ở phường Ghềnh Ráng, gần các khách sạn Hải
Âu, Hoàng Yến…
Ngày 10/1, ông Mang Đức Hạnh, một giảng viên khác của Trường
Đại học Quy Nhơn, cũng bị cá tấn công khuỷu tay, đứt động mạch,
đứt gân khi tắm tại vùng biển này phải chuyển vào Bệnh viện Chợ
Rẫy, TP Hồ Chí Minh, điều trị.
Trước đó, ngày 18/7/2009, ông Nguyễn Quang Huynh (56 tuổi, trú
22 Võ Lai, Quy Nhơn) tắm biển bơi cách bờ 150m, bị cá tấn công
làm toạc bắp chân. Ngày 29/7/2009, chị Hoàng Thị Thúy Hồng (41
tuổi, trú KV 9, phường Ngô Mây, Quy Nhơn) cùng một người bạn
tên Hạnh cũng bị cá tấn công khi đi tắm biển mặc dù chỉ bơi cách
bờ có 15m…

Thạc sỹ Nguyễn Minh Tuân
đang điều trị tại Bệnh viện
Quân y 13. Master Nguyen
Hầu hết những người bị cá cắn đều xác định là loại cá này chỉ nặng Minh Tuan was treated at
khoảng 20 đến 30kg và nó chỉ tấn công khi bị con người giẫm phải. the 13 Military Hospital.
Nhiều ngư dân cho rằng loại cá này tấn công người là để tự vệ hoặc
nhầm tưởng các chi của con người vẫy đạp trong nước là con mồi nên đớp phải.
Bác sĩ Đặng Thị Ngọc Hạnh, Khoa Ngoại Bệnh viện Quân y 13, cho biết: "Từ tháng 7/2009 đến
đầu năm 2010 đã có 5 trường hợp bị cá cắn khi đi tắm biển phải nhập viện. Ngoài ra còn có
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khoảng 10 trường hợp khác bị cá cắn vào ngón tay, ngón chân... khi đi tắm biển nên chỉ đến bệnh
viện băng bó rồi ra về".
Cá nhám là thủ phạm?
Những ngư dân tại phường Trần Phú (Quy Nhơn) khẳng định rằng, thỉnh thoảng họ vẫn câu được
những con cá nhám, một loại cá có họ hàng với cá mập, nặng khoảng 20 đến 30kg, tại vùng biển
phường Ghềnh Ráng. Theo các ngư dân thì loại cá nhám này chính là "thủ phạm" của những vụ
tấn công người đi tắm tại vùng biển Quy Nhơn. Vào mùa biển động, loại cá nhám này thường vào
khu vực ghềnh, đá tại bờ biển phường Ghềnh Ráng để sinh đẻ.
Việc loài cá này xuất hiện ở các bãi tắm là để tìm thức ăn do người dân thả chất thải ra biển tại
khu vực này. Ông Trịnh Văn Thắng (trú KV 2, phường Quang Trung), chuyên làm nghề đánh bắt
cá tại vùng biển Quy Nhơn) cho biết: "Tôi đã chứng kiến nhiều vụ cá cắn người nhưng không biết
đó là loài cá gì. Tuy nhiên, chúng chỉ xuất hiện gần bờ vào những lúc có thời tiết xấu, nước đục và
có mưa. Những năm trước chúng cũng thỉnh thoảng cắn người đi tắm biển nhưng không có nhiều
như hai năm gần đây".
Trong khi đó, hai ngày qua (ngày 12 và 13/1), các chuyên gia về cá ở Viện Hải dương học Nha
Trang đã đến TP Quy Nhơn để tiếp xúc các nạn nhân, ngư dân và các cơ quan chức năng tỉnh
Bình Định để xác định loại cá gây ra hàng loạt vụ tấn công người.
TS Võ Sỹ Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang, cho biết: "Các chuyên gia vẫn
đang tiếp tục tiếp xúc với những nạn nhân bị cá cắn và những ngư dân ở TP Quy Nhơn để thu
thập dữ liệu nhưng chưa thể đưa ra kết luận về loại cá này. Chúng tôi cần phải có nhiều thời gian
và nhiều dữ liệu mới có thể đưa ra kết luận được".
Tăng cường tuần tra, kiểm soát tại bãi biển
Tình trạng người đi tắm biển liên tục bị cá tấn công khiến người dân địa phương tỏ ra hoang
mang, đặc biệt là những người có thói quen đi tắm biển thường xuyên. Trước tình trạng này, Chi
cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bình Định đã điều bo-bo và các lực lượng chuyên ngành tuần tra tại
khu vực biển có cá dữ để đề phòng, ứng cứu trước mắt đối với trường hợp xảy ra cá cắn người
tiếp diễn.
Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, cho biết: Tình trạng này sẽ có tác
động xấu đến tình hình xã hội và ngành Du lịch của địa phương. Trước mắt chúng tôi đã tăng
cường tuyên truyền, cảnh báo cho người dân địa phương, những người đi tắm biển biết về tình
trạng này. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng đã tăng cường khảo sát, thu thập thông tin, xác
định xem là loại cá tấn công người là cá gì, chỉ có một con hay nhiều con. Nếu thấy cá xuất hiện thì
huy động người dân câu hoặc dùng lưới cào bắt ngay. Chúng tôi cũng sẽ tổ chức gặp mặt các ngư
dân ở phường Trần Phú, Hải Cảng có kinh nghiệm lâu năm trong việc đánh bắt cá để bàn biện
pháp đối phó với loại cá này.
Ông Phan Trọng Hổ, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định cho biết: Chúng tôi đang chờ kết
luận từ Viện Hải dương học Nha Trang để xem loại cá tấn công người thuộc nhóm, họ nào mới có
thể đưa ra biện pháp đối phó. Mặc dù đã xin chủ trương của tỉnh là sẽ trọng thưởng cho người dân
nào đánh bắt được cá dữ nhưng chưa xác định được mức thưởng là bao nhiêu. Phải biết được
loài cá, mức độ hung dữ của nó như thế nào thì mới đưa ra mức thưởng thỏa đáng được.
Predatory attack the day at the beach
Most of the fish were biting at the coast of Quy Nhon (Binh Dinh) are identified as such fish
weighing 20 to 30 kg and it only attacks the human being trampled. Many fishermen believe that
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this type attack is mistaken for self-defense or human limbs waving in the water bike is prey to
bite right. According to the type of shark fishermen This is the "culprit".
Over the years, the state of the coast bathing in Quy Nhon (Binh Dinh) predatory attacks are
increasingly common. While the authorities in an unidentified but this is the kind of fish, the
people of Quy Nhon City has aggressive plans to catching fish because that is shark (?). But as
long as the authorities there is no effective countermeasures, the lives of people go swimming
dangerous.
Attacked while stepping on fish
Nearly a week being treated by medical doctors 13 Military Hospital (Quy Nhon), the health
status of Master Nguyen Minh Tuan, working at the University of Quy Nhon, was recovering.
Compliance moment he was predatory attack about 6:30 am on 9/1.
Compliance He said: "When swimming out from shore about 100 meters, I swam up the Seagull
Hotel 500m and 30m swimming around the pedal backwards to fish it should be attacked. This
fish weighing 20 to 30 kg, with gray and where I stepped winning fish have bumpy skin. After the
attack, the fish swim go lost. "When the fish was attacked, he Compliance cry, you're a fisherman
named Math fishing nearby and taken to the hospital in time. At the 13 Military Hospital (Quy
Nhon), Mr. Obey the surgeon for nearly 2 hours to stop the bleeding, suture wounds, the longest
over 10cm.
In addition to his case Compliance, Quy Nhon City Beach section from ward to ward Ghenh
Rang Harbor, there are dozens of other predatory attack when swimming in 2009 and early 2010.
In particular, the area people go swimming fish being attacked most waters in the ward Ghenh
Rang, hotels near Seagull, canaries …
On 10/1, Mr. Mang Duc Hanh, a different faculty of the University of Quy Nhon, fish were also
attacked elbow, arterial rupture, tendon rupture when bathing in the sea to move to Cho Ray
Hospital, Ho Chi Minh City Ho Chi Minh, treatment.
Previously, on 07/18/2009, Nguyen Quang Huynh (56, 22 permanent Mixed Martial Arts, Quy
Nhon) swimming pool 150m from shore, fish attacked as being torn calf. On 29/07/2009, Hoang
Thi Thuy Hong (41, resident KV 9, Ngo May Ward, Quy Nhon) with a friend named Hanh was
attacked when fish swimming pool although only 15 meters from shore …
Most of the fish were biting are identified as such fish weighing 20 to 30 kg and it only attacks the
human being trampled. Many fishermen believe that this type attack is mistaken for self-defense
or human limbs waving in the water bike is prey to bite right.
Dr. Dang Thi Ngoc Hanh, Department of Foreign Military Hospital 13, said: "From 7/2009 to early
2010 there were 5 cases of swimming fish bite when hospitalized. In addition, there are about 10
other cases are fish biting fingers, toes ... you go to the beach so just go to the hospital
bandaged and then leave. "
Sharks are the culprits?
Fishermen at Tran Phu Ward (Quy Nhon) confirmed that, sometimes they still question the shark
is a fish is related to sharks, weighing 20 to 30 kg, in waters Ghenh Rang wards. According to the
type of shark fishermen This is the "culprit" of the attacks who took a bath in the waters of Quy
Nhon. In the northeast monsoon season, this kind of sharks in the area often rough, rocky coast
to ward Ghenh Rang birth.
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The fish appeared at the beach is to find food waste because people drop into the sea in this area.
Trinh Van Thang (KV 2 resident, Quang Trung), which specializes in making fishing waters in Quy
Nhon) said: "I've seen many cases the fish bite, but do not know what species it is. However, they
only appear near the shore in times of bad weather, the water is cloudy and rainy. the previous
year we also occasionally bite people go swimming but there is not much like the last two years. "
Meanwhile, two days (days 12 and 13/1), experts on fish in Nha Trang Institute of Oceanography
have to Quy Nhon City to contact the victim, fishermen and authorities Binh to determine the mass
of fish caused the attack.
Dr. Vo Sy Tuan, Deputy Director of the Institute of Oceanography, Nha Trang, said: "The experts
are continuing contact with the victim and the fishermen fish bite in Quy Nhon to crawl but not can
draw conclusions about this fish. We need to have more time and more data can be concluded. "
Increased patrols, controlled at the beach
Bad day at the beach who constantly attack fish that locals expressed bewilderment, especially
those who have the habit of bathing regularly. Before this situation, Protection of fisheries
resources Binh Dinh that bo-bo and specialized forces patrol in the area of marine fish to prevent
evil, immediate rescue for individual case continues to bite people.
Nguyen Ngoc Son, Deputy Chairman of Quy Nhon, said: This situation will have negative impact
on the social situation and the local tourism industry. In the immediate future we have to
strengthen propaganda, warning local people who go swimming about this situation. In addition,
the local government has also increased the survey, gather information, determine the type of
personal attack is nothing personal, only one child or several children. If you see the fish appear to
mobilize the people arrested or nets scratch. We will also organize meetings with fishermen in
Tran Phu Ward, the Port has long experience in the fishing to discuss measures to deal with this
type of fishing.
Mr. Phan Trong Ho, Deputy Director of the Department of Agriculture and Rural Development Binh
Dinh province, said: We are awaiting the conclusion of the Institute of Oceanography, Nha Trang
to see the fish attack the group, they do can make countermeasures . Despite applying the policy
of the province will be rewarded for people to catch any fish but the data has not been determined
how much bonus. Must know the species, its aggression levels how the new bonus offer is
satisfactory.
SOURCE: CandOnline, January 15, 2010,
http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2010/1/125157.cand
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