
BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
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                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    

Số:            /QĐ-BNN-TCTS Hà Nội, ngày     tháng     năm 
 

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc công bố Danh sách cảng cá chỉ định  

có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của 

Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;  

Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định ghi, nộp báo 

cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc 

thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác 

nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác; 

Xét báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành 

phố: Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Phú Yên và Khánh 

Hòa; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố đợt I năm 2020 Danh sách 11 cảng cá chỉ định có đủ hệ 

thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác - Danh sách ban hành kèm 

theo Quyết định này. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Các Quyết định: số 866/QĐ-BNN-TCTS ngày 18/3/2019, số 988/QĐ-

BNN-TCTS ngày 26/3/2019, số 1276/QĐ-BNN-TCTS ngày 19/4/2019 và số 

3621/QĐ-BNN-TCTS ngày 18/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn về việc công bố Danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác 

nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác hết hiệu lực từ ngày 01/10/2020. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c); 

- UBND các tỉnh, thành phố ven biển; 

- Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố ven biển; 

- TT Thông tin Thủy sản (đăng Website); 

- Lưu: VT, TCTS. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Phùng Đức Tiến 
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