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QUYET D!NH
Quy dlnh Mi tirçrng thüy san nuôi chü lire

Chuyn:..1QJ(j. sl\TI'
Can ci Luçt tá chi-c GhInh phz ngày 19 tháng 6 nãm 2015,
Can ci Lut Thñy san ngày 21 tháng 11 nám 2017;
Theo dê nghj cza Bó tru&ng Bó Nóng nghip và Phát triên nóng thón;
Thz z'tthng ChInh phi ban hành Quyé't djnh quy djnh di tuc/ng thty san
nuói chz ltc.
Diu 1. Phm vi diu chinh và dEi tu'qng áp dting
1. Phm vi diu chinh: Quyt djnh nay quy djnh chi tit khoãn 4 Diu 38
Lust Thüy san, quy djnh dôi tuçlng thüy san nuôi chü lirc.
2. Di tuqng áp dung: Quyt djnh nay áp diing di vâi t chirc, cá nhân
có lien quan den hoat dng kinh doanh dôi tl.rçmg thUy san nuôi chü hrc trén
lãnh thô Viêt Nam.
Diu 2. Tiêu chI xác dnh di ttrçrng thüy san nuôi chü bye
Dôi tuçlng thüy san nuôi cht hrc phái dáp ng các tiêu chI sau:
1. Thuc Danh miic loài thüy san di.rçic phép kinh doanh t.i Vit Nam.
2. Tao ra nhiu vic lam và thu nhp cao cho ng1.ri lao dng; phát huy
hiu qua tài nguyen, diêu kin tir nhiên cüa dat mróc và có khá näng thIch üng
vOi biên dôi khI hâu.
3. Co nang su.t và hiu qua san xu.t cao; có khã näng thu hut d.0 tii
tao ra vüng san xuât hang hóa t.p trung quy mô ion, irng diing cong ngh cao.
4. Tao san phAm có giá trj gia tang cao; có khâ náng cnh tranh vOi di
tuçng thüy san cüa quôc gia khác trên thj truOng ni dja và xuât khau, trong
do giá trj xuât khâu t8i thiêu dt 100 triu USD/näm.
Diu 3. Danh miic di tuçrng thüy san nuôi cliii hrc
1. Tom sü (Penaeus monodon Fabricus, 1798).
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2. Tom the chân trâng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931).
3. Ca tra (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878).
Diu 4. T chwc thuc hiên
1. B Nông nghip vâ Phát triên nông thôn có trách nhim:
a) Thirc hin cong tác quãn 1' nhà nuóc, xây dirng, chi do thrc hin
chiên li.rçyc, kê hoch, dé an phát triên dOi tuçlng thüy san nuôi chü hrc trong
pham vi cã nithc;
b) Djnh huóng phát trin di tixçmg thüy san nuôi chü 1irc d tIch hop
vào h thông quy hoach ngành quOc gia, quy hoch vüng và quy hoach tinh;
c) Quãn 1 thông tin cp nht v phát trin san xut các di tizçmg thüy
san nuôi chü 1irc trén c sâ d 1iu quOc gia ye thüy san;
d) Djnh k' hng näm tng hop, báo cáo Thu t1xrng Chinh phü kt qua
phát triên dOi tixqng thüy san nuôi chü 1rc;
d) Can cir tInh hInh thirc t và yêu cu phát trin, B Nông nghip và
Phát triên nông thôn dé xuât Thu tithng ChInh phü diêu chinh quy djnh ye dOi
ti.rçlng thUy san nuôi thu 1irc.
2. Uy ban nhân dan cp tinh có trách nhiêm:
a) Thrc hin Cong tác quân 1 nhà nuâc; xây dimg, chi dao thrc hiên
chiên luqc, kê hoach, ctê an phát triên dOi trcmg thüy san nuôi chñ lirc tai
dja phixong;
b) Djnh hi.r&ng phát trin di tuçlng thüy san nuôi chü lirc trong quy
hoch si'I diing dat cap huyn;
c) Cp nht thông tin v phát triên san xuât các dôi tuçing thüy san nuôi
chü 1irc trén co si dir 1iu quôc gia ye thüy san;
d) Djnh k' h.ng näm báo cáo B Nông nghip và Phát trin nông thôn
kêt qua san xuât các dôi tisçlng thüy san nuôi chU Fçrc.
3. To chirc, cá nhân kinh doanh d,i tuçing thüy san nuôi chU lirc:
a) Thirc hin däng k nuOi thüy san theo quy djnh hin hãnh;
b) Duqc hu&ng các chInh sách theo quy djnh cüa pháp 1ut; duçic Co
quan cO thm quyén cung cap thông tin ye kt qua quan trãc cãnh báo môi
tnrmg, tInh hInh phát triên dôi tuçmg thüy san nuôi chü hrc khi có dé nghj.
Diu 5. IMu khoãn thi hành
1. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành tü ngày 30 tháng 01 nàm 2019.

3
2. Bô truông, Thu tru&ng cci quan ngang b, Thu trithng cci quan thuc
ChInh phñ, Chü tjch Uy ban nhân dan cap tinh và cci quan, to chüc, Ca nhan
có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!.
No'inhân:
- Ban BI thi.r Trung ixong Dáng;
- Thil ti.ràng, các Phó Thu tiiâng ChInh phü;
- Các b, cy quan ngang b, co quan thuc ChInh phil;
- HDND, UBND các tinh, thành phô tnjc thuc trung uong'c
- Van phông Trung isong và các Ban cüa Dáng;
- Van phông Tong BI thu;
- Van phông Chu tjch nithc;
- Hi dông dan tc và các Uy ban ca Quôc hOi;
- Van phong Quôc hi;
-Tôaánnhândânticao;
- Viên kim sat nhân dan tôi cao;
•..
- Kiêm toán nhà rnrâc;
- Uy ban Giám sat tài chInh Quôc gia;
- Ngan hang ChInh sách xa hi;
- Ngân hang Phát trién Vit Narn;
- liJy ban trung ucing Mat trn To quôc Via Nam;
- Co quan trung uang cüa cac doãn th;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trç 1 1Tg, TGD Cong TTDT,
Cic, dn vi tnrc thuc, Cong báo;
cac
- Luu: VT, NN (2b).KNgO5
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