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Dear SPGM Permit Holder: 
 
The NOAA Fisheries Shrimp ELB (electronic logbook) Program would like to thank you for participating in this important data 
collection. We will soon be sending you a new SD card to replace the SD card that is currently installed in your device. The 
information recorded on the SD card and returned to NOAA Fisheries is critical for the management of the Gulf of Mexico 
shrimp fishery. We ask that you insert the new SD card and return the current SD card as soon as practicable, but in any event 
no later than three months from the date of this letter. 
 
Amendment 13 to the Fishery Management Plan for the Shrimp Fishery of the Gulf of Mexico United States Waters (GMFMC 
2005) established the requirement for the ELB program.  Amendment 13 and the regulations implementing that amendment 
require a Gulf of Mexico permitted commercial shrimp fishing vessel to carry an ELB, if selected by the Science and Research 
Director (SRD): 

 
§ 622.51 Recordkeeping and reporting: 

(a) Commercial vessel owners and operators 
(2) Electronic logbook reporting. The owner or operator of a vessel for which a Federal commercial vessel 
permit for Gulf shrimp has been issued and who is selected by the SRD must participate in the NMFS-
sponsored electronic logbook reporting program as directed by the SRD. In addition, such owner or operator 
must provide information regarding the size and number of shrimp trawls deployed and the type of bycatch 
reduction device (BRD) and turtle excluder device used, as directed by the SRD. Compliance with the reporting 
requirements of this paragraph (a)(2) is required for permit renewal 

 
Compliance with this reporting program requires the ELB be powered on at all times while the vessel is in operation. In 
addition, when requested, the SD card MUST be returned to NOAA Fisheries. As noted above, renewal of your SPGM permit 
requires that your reporting of ELB data is current.   
 
Please note also that compliance with the ELB program is mandatory; failure to comply with the requirements of the program 
in any way, including by not having your ELB powered on at all times when the vessel is in operation or not returning the SD 
card as requested can result not only in the non-renewal of your permit, but also potential law enforcement action and civil 
penalties. 
 
Please let us know if you have any questions and concerns. Contact Rebecca Smith via email at rebecca.smith@noaa.gov. 
Thank you for your cooperation, without which, collection of this critical information would not be possible. 

 
Sincerely, 

 
 

Clay Porch, Director 
Southeast Fisheries Science Center 
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Kính Gửi Chủ Giấy Phép SPGM: 
 
Ty Ngư-Nghiệp NOAA trong Chương Trình ELB (sổ nhật ký điện tử di động) cảm tạ quí vị đã tham gia trong việc thu thập dữ liệu 
quan trọng này. Không bao lâu chúng tôi sẽ gửi thẻ SD mới để quí-vị đổi thẻ SD hiện đang ngắn trong hệ thống điện tử trên tàu.  
Thông tin được ghi trong thẻ SD và gửi lại cho Ty Ngư-Nghiệp NOAA rất là quan trọng đối với việc quản lý nghành đánh bắt tôm 
trong Vịnh Mể-Tây-Cơ.  Chúng tôi yêu cầu bạn ngắn thẻ SD mới vào và gửi lại thẻ SD cũ càng sớm càng tốt, nhưng trong mọi trường 
hợp không trể hơn ba tháng kể từ ngày được ghi trên bức thư này. 
 
Bản Sửa Đổi 13 của Kế Hoạch Quản Lý nghề đánh bắt tôm của Vùng biển Hoa-Kỳ trong Vịnh Mể-Tây-Cơ (GMFMC 2005) đã thành 
lập điều yêu cầu cho chương trình ELB.  Bản Sửa Đổi 13 và các quy định đang thực hiện điều yêu càu cải-biến là tàu có giấy phép 
đánh tôm thương mại trong Vịnh Mể-Tây-Cơ phải mang hệ-thống ELB, nếu được Giám đốc Khoa học và Nghiên cứu (SRD) tuyển 
chọn: 

 
§ 622.51 Lưu trữ hồ sơ và báo cáo: 

 (a) Chủ nhân và gười điều hành tàu Thương Mại 
 
(2) Báo cáo lộ-trình điện tử.  Chủ nhân hoặc người điều hành của tàu đã được có giấy phép đánh tôm thương mại 
Liên-Bang trong Vịnh và khi bạn được SRD lựa chọn phải tham gia vào chương trình báo cáo lộ-trình điện tử do Ty-
Nghư-Nghiệp tài trợ cho trương trình báo cáo lộ-trình điện tử theo chỉ dẫn của SRD.  Ngoài ra, chủ nhân hoặc 
người điều hành chuyến đánh tôm phải cung cấp chi-tiếc về kích thước và con số lưới sử-dụng cho mổi lần thã giàng 
lưới đánh tôm và cho biết loại Bộ-Phận Lộc-Cá (BRD) và Bộ-Phận Lộc-Rùa (TED) được sử dụng, theo chỉ dẫn của 
SRD.  Sự giữ đúng theo điều yêu cầu cho việc báo cáo trong đoạn (a)(2) này để bạn được tiếp tục gia hạn giấy phép 

 
Sự tuân thủ theo chương trình báo cáo này điều yêu cầu là luôn được bật điện lên cho ELB trong khi tàu đang hoạt động. Ngoài ra, 
khi được yêu cầu, thẻ SD PHẢI gửi lại cho Ty Ngư-Nghiệp NOAA.  Như đã lưu ý ở trên, để được tiếp tục gia hạn giấy phép SPGM 
là điều yêu cầu việc báo cáo dữ liệu ELB của bạn phải được hiện thời.  

 
Cũng xin lưu ý rằng việc tuân thủ theo chương trình ELB là điều bắt-buộc; việc không tuân thủ theo các yêu cầu của chương trình 
theo bất kỳ lý do nào, bao gồm việc không bật điện lên cho ELB khi tàu đang hoạt động hoặc không gửi lại thẻ SD theo yêu cầu 
không những có thể dẫn đến việc bạn không thể tiếp tục gia hạn giấy phép, nhưng cũng có thể đưa đến hành động thực thi pháp luật 
và các hình phạt dân sự. 

 
Vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi và thắc mắc nào.  Liên hệ với Rebecca Smith qua email tại 
rebecca.smith@noaa.gov.  Cảm ơn sự hợp tác của bạn, nếu không có điều này, việc thu thập dữ-liệu quan trọng này sẽ không thể 
thực hiện được. 

 
       Trân trọng, 

 
Giám Đốc Clay Porch 
 
Trung tâm Khoa học Thủy sản Đông Nam Bộ 
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