
Phụ lục 

NỘI DUNG TRẢ LỜI Ý KIẾN CỦA ĐỊA PHƢƠNG 

(Ban hành kèm theo công văn số            /TCTS-PCTTr  

ngày       tháng     năm 2019) 

 

I. NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN 

NGUỒN LỢI THỦY SẢN 

Câu số 1: Đề nghị xem xét bổ sung trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quy định bổ sung nghề, loài khai thác, thời gian cho phép khai thác với 

một số loài mang tính đặc thù tại địa phương sau khi được sự đồng ý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

Nội dung trả lời:  

- Khoản 4 Điều 13 Luật Thủy sản quy định: “4. Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tiêu chí và ban hành Danh mục 

nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản; Danh mục khu vực cấm khai 

thác thủy sản có thời hạn”. 

- Điểm a khoản 5 Điều 13 Luật Thủy sản quy định: 

 “5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây: 

a) Quy định bổ sung nghề, ngư cụ, khu vực cấm khai thác chưa có tên 

trong danh mục quy định tại khoản 4 Điều này phù hợp với thực tế hoạt 

động bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản trên địa bàn, sau khi được sự 

đồng ý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”. 

- Điều 14 Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hướng dẫn về tiêu chí 

xác định khu vực cấm có thời hạn. 

- Phụ lục III, ban hành kèm theo Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã 

ban hành Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn. Trong đó 

quy định về thời gian cấm khai thác đối với từng khu vực được xác định. 

Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên Ủy ban nhân cấp tỉnh sẽ 

ban hành quy định bổ sung Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản đối 

với từng thời gian cụ thể và đối với từng đối tượng thủy sản cụ thể trên địa 

bàn tỉnh sau khi có ý kiến đồng thuận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn.  

Câu số 2: Tại khoản c Phụ lục 6; tại khoản 5 Phụ lục 7 Thông tư 

02/2006/TT-BTS, Phụ lục sửa đổi Thông tư 62/2008/TT-BNN có quy định 

về thời gian cấm khai thác; kích thước tối thiểu cho phép khai thác cá nước 
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ngọt. Tuy nhiên, tại Nghị định 26/2019/NĐ-CP, Thông tư 19/2018/TT-

BNNPTNT không có quy định cụ thể nội dung trên. Do vậy, công tác quản 

lý nhà nước sắp tới sẽ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là công tác tuần tra và xử 

lý ngư dân đánh bắt, vận chuyển, tiêu thụ “cá con” từ các thủy vực tự nhiên. 

Đề nghị có hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện nội dung trên. 

Nội dung trả lời:  

Theo quy định tại Nhóm II, Phụ lục II Nghị định 26/2019/NĐ-CP quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, đã quy định 

kích thước tối thiểu cho phép khai thác và thời gian cấm khai thác với một 

số loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm được (trong đó có cả các loài thủy sản 

nước ngọt). Các loài thủy sản khác không có tên trong Danh mục loài thủy 

sản nguy cấp, quý, hiếm sẽ được bảo vệ trên cơ sở xác định khu vực cấm 

khai thác thủy sản (trong đó quy định cụ thể về đối tượng cấm khai thác, thời 

gian cấm khai thác). Tiêu chí xác định khu vực cấm khai thác thủy sản có 

thời hạn được quy định tại Điều 14, Thông tư số 19/2018/TT-BNNP và 

Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn được quy định tại Phụ 

lục III ban hành kèm theo Thông tư này. 

Như vậy, trong trường hợp tại địa phương cần bảo vệ các loài thủy sản 

không thuộc Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm được ban  hành 

theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP, không thuộc Phụ lục III - Danh mục khu 

vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn được ban hành kèm theo Thông tư số 

19/2018/TT-BNNPTNT được phân bố trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân cân 

cấp tỉnh căn cứ vào điểm a khoản 5 Điều 13 Luật Thủy sản để quy định bổ 

sung sau khi được sự đồng ý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Câu số 3: Ngư dân đặt chà trên sông, kênh, rạch để bắt cá tuy nhiên 

Luật Tài nguyên nước và Luật Đường thủy nội địa quy định cấm nhưng Luật 

Thủy sản số 18/2017/QH14 không quy định. Hiện nay, có tình trạng ngư dân 

đặt chà trên sông thực hiện dẫn dụ cá phục vụ mục đích bảo tồn (không khai 

thác), những ngư dân này có thể được phép thực hiện hay không?  

Nội dung trả lời:  

- Khoản 18 và 19 Điều 3 Luật Thủy sản quy định: 

 “18. Khai thác thủy sản là hoạt động đánh bắt hoặc hoạt động hậu cần 

đánh bắt nguồn lợi thủy sản. 

 19. Hoạt động hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản là hoạt động thăm 

dò, tìm kiếm, dẫn dụ, vận chuyển nguồn lợi thủy sản đánh bắt trong vùng 

nước tự nhiên”. 

- Điểm a và đ khoản 2 Điều 13 Luật Thủy sản quy định: 

“2. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm sau đây: 
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 a) Thực hiện bảo vệ và khai thác thủy sản theo quy định của Luật này 

và quy định khác của pháp luật có liên quan; 

 đ) Tuân theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có 

liên quan khi tiến hành hoạt động thủy sản hoặc có hoạt động ảnh hưởng 

trực tiếp đến môi trường sống, đường di cư, sinh sản của loài thủy sản”. 

căn cứ vào các quy định nêu trên thì hoạt động đặt chà trên sông, 

kênh, rạch để bắt cá, dẫn dụ cá để phục vụ bảo tồn là hoạt động khai thác 

thủy sản. Mặt khác, về nguyên tắc, tổ chức, cá nhân hoạt động thủy sản 

ngoài việc tuân thủ Luật Thủy sản còn phải tuân thủ các pháp luật khác có 

liên quan. 

 - Khoản 4 Điều  8 Luật Giao thông đường thủy sản quy định cấm: 

 “4. Đổ đất, đá, cát, sỏi hoặc chất thải khác, khai thác trái phép 

khoáng sản trong phạm vi luồng và hành lang bảo vệ luồng; đặt cố định ngư 

cụ, phương tiện khai thác, nuôi trồng thuỷ sản trên luồng”. 

 Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên thì ngư dân không được đặt 

chà trên sông (trong phạm vi luồng và hành lang bảo vệ luồng) thực hiện dẫn 

dụ cá. 

Câu số 4: Tại Điều 7 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ 

ban hành Danh mục và tiêu chí xác định loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm, 

gồm 02 nhóm (nhóm I và nhóm II) và quy định tại Phụ lục II. Theo đó, tại 

Điều 8 và Điều 9 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP quy định chế độ quản lý, 

khai thác loài thủy sản quý, hiếm, trong đó loài thuộc nhóm I chỉ được khai 

thác vì một trong các mục đích như: Bảo tồn, nghiên cứu khoa học, nghiên 

cứu tạo nguồn giống ban đầu, hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, tại Phụ lục VIII: 

Danh mục các loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam lại có tên 

một số loài thuộc Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm. Ví dụ như: 

các loài trai Tai tượng, một số loài Hải sâm (trang 3 - 4 Phụ lục II và 13-14 

Phụ lục VIII). 

Nội dung trả lời:  

Danh mục các loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam cho 

phép các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản, sản xuất giống thủy sản trong 

đó bao gồm các loài thủy sản bản địa, các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm, 

các loài thủy sản qua khảo nghiệm, kiểm nghiệm.  

Các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm thuộc Phụ lục 2 Nghị định 

26/2019/NĐ-CP được quy định cấm khai thác hoặc khai thác có điều kiện. 

Nhưng nếu có tên trong Danh mục các loài được phép kinh doanh tại Việt 

Nam thì tổ chức, cá nhân vẫn được phép nuôi, sản xuất giống. Loài được 

nuôi, sản xuất giống phải đảm bảo về nguồn gốc hợp pháp như: (1) Nhập 

khẩu hợp pháp từ nước ngoài về Việt Nam; (2) là mẫu vật sau xử lý tịch thu 
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theo quy định của pháp luật; (3) là mẫu vật có nguồn gốc hợp pháp là kết 

quả của quá trình nghiên cứu tạo giống thành công và đưa vào sản xuất,…. 

Vì vậy, 2 Danh mục này không mâu thuẫn với nhau. Danh mục loài 

thủy sản nguy cấp, quý, hiếm để quy định việc khai thác trong tự nhiên, 

Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam để quản lý nuôi, 

sản xuất giống và nhập khẩu thủy sản. 

Ví dụ: Loài trai tai tượng không được khai thác từ tự nhiên nhưng 

được phép nuôi sinh trưởng, sinh sản nếu nhập khẩu giống và có nguồn gốc 

hợp pháp; hoặc Hải sâm bị cấm khai thác ngoài tự nhiên nhưng nếu sản xuất 

giống nhân tạo thành công thì được phép nuôi… 

Câu số 5: Tại phần II, Phụ lục II Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của 

Chính phủ có quy định Danh mục các loài thủy sản quý hiếm thuộc nhóm II 

và quy định kích thước tối thiểu được phép khai thác và thời gian cấm khai 

thác trong năm. Tuy nhiên, Danh mục này còn thiếu rất nhiều loài như một 

số loài ghẹ, nghêu lụa, sò lông, sò huyết… cần quy định kích thước tối thiểu 

được phép khai thác và thời gian cấm khai thác trong năm (tỉnh Kiên Giang 

đang thực hiện Chương trình kiểm soát và cấp giấy chứng nhận nguồn gốc 

xuất xứ đối với nhuyễn thể hai mảnh vỏ).  

Đề nghị điều chỉnh lại Danh mục các loài thủy sản nguy cấp, quý, 

hiếm và Danh mục các loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam cho 

phù hợp. 

Nội dung trả lời:  

Theo quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 7, Nghị định 26/2019/NĐ-CP, 

các loài ghẹ, nghêu lụa, sò lông, sò huyết không phải là các loài thủy sản 

nguy cấp, quý, hiếm. Vì vậy, không có quy định cấm khai thác hoặc điều 

kiện khai thác (thời gian và kích thước) đối với các loài này.  

Hiện nay, Luật Thủy sản không quy định kích thước tối thiểu được 

phép khai thác và thời gian cấm khai thác đối với các loài thủy sản không 

phải là loài nguy cấp, quý, hiếm, chỉ quy định điều kiện về kích cỡ đối với 

các loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm được phép khai thác.  

Vì vậy, các loài thủy sản không phải là loài nguy cấp, quý, hiếm được 

bảo vệ theo hình thức xác định khu vực cấm khai thác có thời hạn trong năm 

đối với các đối tượng này theo quy định tại Thông tư 19/2018/TT-

BNNPTNT. 

Trong trường hợp địa phương xác định cần phải cấm các loài thủy sản 

như đã nêu, cần điều tra, nghiên cứu để xác định công bố bổ sung các khu 

vực cấm khai thác có thời hạn đối với các khu vực có các loài nêu trên sinh 

sống, sinh sản theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 13 Luật Thủy sản, sau 

khi được sự đồng ý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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Loài ghẹ, nghêu lụa, sò lông, sò huyết không phải là các loài thủy sản 

nguy cấp, quý, hiếm nên Bộ sẽ không đề xuất điều chỉnh lại Danh mục các 

loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm để bổ sung các đối tượng này. 

Câu số 6: Địa phương chưa hiểu rõ quy định tại Điều 40 Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc 

Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã 

nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ khai thác tự 

nhiên mục đích là để làm gì? Trong khi đã có quy định về xác nhận nguyên 

liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác; riêng loài thủy sản nguy cấp, 

quý, hiếm thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài 

động vật, thực vật hoang dã nguy cấp khi xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất 

khẩu, nhập nội từ biển được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản 

lý thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn 

bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Đề nghị hướng dẫn 

rõ quy định của Điều này.  

Nội dung trả lời:  

- Việc xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước về 

buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và loài thủy 

sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ khai thác tự nhiên nhằm quản lý 

chặt chẽ các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm phù hợp với Quy định tại 

khoản 2 Điều 96 Luật Thủy sản quy định các loài thủy sản được mua bán, sơ 

chế, chế biến phải có hồ sơ nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và đáp ứng yêu cầu 

của Công ước Cites mà Việt Nam đã tham gia. 

Quy định xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai 

thác chỉ thực hiện khi có yêu cầu (khoản 1 Điều 61 Luật Thủy sản) vì vậy 

không đáp ứng được yêu cầu quản lý đối với các loài thủy sản nguy cấp, 

quý, hiếm. 

- Việc khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm được quản lý theo 

chuỗi: tổ chức, cá nhân khai thác phải có văn bản chấp thuận - khi thực hiện 

khai thác phải có báo cáo - khi khai thác về cảng phải có xác nhận nguồn 

gốc - khi thực hiện nghiên cứu, tạo giống, hợp tác quốc tế phải báo cáo đầy 

đủ. Đây là các bước để xác định các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có 

nguồn gốc từ tự nhiên, từ nuôi trồng để thực hiện theo quy định của Luật 

Thủy sản và các nội dung liên quan trong Nghị định 26/2019/NĐ-CP. 

Loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm thuộc Phụ lục của Công ước 

CITES ngoài việc thực hiện theo quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP 

còn phải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.  

Mặt khác, một số loài thủy sản có tên tại Phụ lục số X, Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP chỉ được xuất khẩu khi đáp ứng đủ điều kiện là “có nguồn 

gốc từ nuôi trồng” hoặc đảm bảo kích cỡ, khối lượng…Do đó, cần thiết phải 
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thực hiện xác nhận nguồn gốc từ khai thác, từ nuôi trồng đối với loài thủy 

sản nguy cấp, quý, hiếm. 

Câu số 7: Căn cứ Thông tư 62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008 về sửa 

đổi, bổ sung Thông tư 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006. Bình Thuận ban 

hành thông báo cấm khai thác có thời hạn các loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ 

mang tính đặc thù tại địa phương trên toàn vùng biển của tỉnh từ ngày 01/04 

- 31/07 hàng năm.  

Tuy nhiên, Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT “Hướng dẫn về bảo vệ 

và phát triển nguồn lợi thủy sản” đã thay thế Thông tư nêu trên và theo Điều 

7, Nghị định 26/2019/NĐ-CP được ban hành có quy định chế độ quản lý và 

bảo vệ một số loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm nhưng không quy định các 

loài nhuyễn thể nói trên và Rùa biển. Đề nghị bổ sung quy định chế độ quản 

lý và bảo vệ một số loài nhuyễn thể 2 mảnh vỏ như: Sò lông, Điệp, Dòm 

nâu, Bàn mai, Nghêu lụa,... và Rùa biển; đặc biệt quy định kích cỡ được 

phép khai thác với các loài để bảo đảm triển khai mùa, loài, vùng cấm khai 

thác tại các địa phương. 

Nội dung trả lời:  

- Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn về bảo vệ và phát 

triển nguồn lợi thủy sản, trong đó thực hiện bảo vệ nguồn lợi thủy sản thông 

qua khu vực cấm khai thác, thời gian cấm khai thác, loài thủy sản được bảo 

vệ, ngư cụ cấm khai thác được áp dụng chung cho 63 tỉnh/thành phố vì vậy 

không thể bao quát hết được tất cả các loài cần bảo vệ của các địa phương. 

Trong trường hợp từng địa phương xác định cần phải cấm các loài 

thủy sản như đã nêu, cần điều tra, nghiên cứu để xác định công bố bổ sung 

các khu vưc cấm khai thác có thời hạn đối với các khu vực có các loài nêu 

trên sinh sống, sinh sản thì sẽ công bố bổ sung và áp dụng trên địa quản lý 

theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 13 Luật Thủy sản, sau khi được sự 

đồng ý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 Đối với rùa biển: Hiện nay các loài rùa biển tại Việt Nam có tên trong 

Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Vì vậy chế độ quản 

lý và các quy định liên quan đến rùa biển được thực hiện theo Nghị định số 

160/2013/NĐ-CP và các văn bản liên quan đến bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại 

Luật Thủy sản, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP và Thông tư số 19/2018/TT-

BNNPTNT. 

Câu số 8: Tại điểm b khoản 2 Điều 50 của Luật Thủy sản quy định 

việc cấp Giấy phép khai thác đối với tàu cá có nghề khai thác không thuộc 

danh mục nghề cấm khai thác: Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 

15/11/2018 “Hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản” có đưa 

ra các danh mục đối với các nghề cấm nhưng chưa định nghĩa nghề cấm. Đề 

nghị hướng dẫn, bổ sung các mục nghề cấm để địa phương thực hiện. 
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Nội dung trả lời:  

Tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 

15/11/2018 đã quy định về “Tiêu chí xác định nghề, ngư cụ cấm sử dụng 

khai thác thủy sản” và điểm c khoản 1 Điều 16 Thông tư này quy định:  

Trách nhiệm của Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan như “Rà soát, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quy định bổ sung nghề, ngư cụ, khu vực cấm khai thác thủy sản 

chưa có tên trong Danh mục quy định tại khoản 2 Điều 13 và khoản 2 Điều 

14 Thông tư này” trên địa bàn tỉnh quản lý. 

Do đó, căn cứ vào điểm a khoản 5 Điều 13 Luật Thủy sản, điểm c 

khoản 1 Điều 16 Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh công bố bổ sung nghề cấm, ngư cụ cấm khai thác, vùng cấm khai thác 

để phù hợp với tính hình thực tiễn của địa phương sau khi được sự đồng ý 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Câu số 9: Theo Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT quy định cấm 

nghề lồng xếp tại vùng ven bờ và vùng nội địa. Như vậy nghề này vẫn được 

khai thác tại vùng lộng và vùng khơi. Vậy đề nghị quy định về kích thước 

mắt lưới cho loại nghề này. 

Nội dung trả lời:  

Tại Điểm c Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 15/11/2018 quy định trách nhiệm của Cơ quan quản lý nhà nước về 

thủy sản cấp tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan như: “Rà soát, tổng 

hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định bổ sung nghề, ngư cụ, khu vực 

cấm khai thác thủy sản chưa có tên trong Danh mục quy định tại khoản 2 

Điều 13 và khoản 2 Điều 14 Thông tư này”.  

Để quy định kích cỡ ngư cụ cho phép khai thác cần có đánh giá, 

nghiên cứu thực tiễn để đảm bảo tính khả thi trên thực tế. Vì vậy, trong thời 

gian tới Tổng cục Thủy sản sẽ rà soát, đánh giá, nghiên cứu để có đề xuất 

quy định bổ sung phù hợp thực tiễn và yêu cầu quản lý.  

Câu số 10: Theo Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT quy định cấm 

nghề te. Tuy nhiên, ngư dân tỉnh Nam Định sử dụng cà kheo để khai thác 

gần bờ thu bắt moi/ruốc là nghề lâu năm. Vậy đề nghị xem xét, đánh giá lại 

hoặc có hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn về nghề này? 

Nội dung trả lời: 

Trong quá trình xây dựng Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT đa số 

các tỉnh đã đồng ý và không có ý kiến đối với nội dung cấm nghề Te vì nghề 

này có nguy cơ gây hại và hủy diệt nguồn lợi thủy sản, nghề này có thể bắt 

các loài thủy sản còn non. 
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Vì vậy, để có cơ sở đưa nghề này ra khỏi danh mục cấm đề nghị Chi 

cục Thủy sản địa phương thực hiện rà soát, đánh giá để bổ sung cơ sở thực 

tiễn đối với nghề Te tại địa phương theo tiêu chí xác định nghề, ngư cụ cấm 

sử dụng khai thác thủy sản quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 

19/2018/TT-BNNPTNT. Trường hợp có cơ sở để đánh giá nghề này không 

gây nguy hại, hủy diệt nguồn lợi thủy sản, môi trường sống của của loài thủy 

sản, Tổng cục Thủy sản sẽ trình Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đưa ra khỏi danh 

mục nghề cấm quy định tại Phụ lục II của Thông tư này. 

Câu số 11: Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT 

quy định về đánh dấu ngư cụ khai thác thủy sản tại ngư trường còn thiếu một 

số nghề mà ngư cụ cũng trải dài trên biển trên 200m như: nghề bẫy bạch 

tuộc bằng vỏ ốc, nghề rập ghẹ…vì các nghề này thường xảy ra tranh chấp 

ngư trường trên biển. Đề nghị chỉnh sửa lại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 

19/2018/TT-BNNPTNT như sau: Các nghề sử dụng ngư cụ được liên kết 

thành giàn có chiều dài từ 200m trở lên phải đánh dấu ngư cụ hoạt động trên 

biển theo quy định của Quy tắc phòng ngừa tàu thuyền đâm va trên biển; đối 

với các nghề sử dụng ngư cụ riêng lẽ thì mỗi ngư cụ phải được đánh dấu 

hoạt động trên biển theo quy định của Quy tắc phòng ngừa tàu thuyền đâm 

va trên biển. 

Nội dung trả lời:  

Tổng cục Thủy sản đánh giá cao ý kiến góp ý đối với quy định về 

đánh dấu ngư cụ được quy định khoản 1 Điều 12 Thông tư số 19/2018/TT-

BNNPTNT. Sau một thời gian triển khai thực hiện Thông tư, Tổng cục Thủy 

sản sẽ nghiên cứu để đề xuất sửa khoản 1 Điều 12 của Thông tư số 

19/2018/TT-BNNPTNT cho phù hợp với tình hình thực tiễn. 

Câu số 12: Phụ lục II Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ban hành 

Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản quy định cấm nghề 

lồng xếp (lờ dây, lờ bát quái…) hoạt động ở vùng biển ven bờ, vùng nội địa, 

tuy nhiên không quy định kích thước mắt lưới của nghề này. Bên cạnh đó, 

quy định về kích thước mắt lưới tại bộ phận tập trung cá của một số nghề 

khai thác thủy sản sử dụng tên gọi còn chưa phù hợp (ví dụ nghề lưới kéo 

cá), nghề lưới kéo là nghề khai thác chủ động, không có tính chọn lọc, vì vậy 

không thể sử dụng tên gọi theo đối tượng khai thác mà nên phân theo kết cấu 

ngư cụ hoặc nguyên lý hoạt động; còn thiếu nhiều nghề chưa quy định kích 

thước mắt lưới, trong khi đó tại Điều 7 Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT 

quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản 

lại yêu cầu rất chi tiết về nghề cũng như ngư cụ khai thác: Lưới rê (rê nổi, rê 

đáy, rê khác), lưới kéo (kéo đơn, kéo đôi), lưới vây (vây ngày, vây ánh sáng, 

vây khác)…sự chưa đồng nhất giữa 02 Thông tư này gây khó khăn trong 

công tác cấp giấy phép khai thác thủy sản cũng như quản lý về bảo vệ và 

phát triển nguồn lợi thủy sản tại địa phương.  
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Nội dung trả lời:  

Tại Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT quy định nghề cấm nên phải 

quy định theo đối tượng khai thác vì lưới kéo cá thì bị cấm còn lưới kéo moi, 

ruốc thì không bị cấm để đảm bảo sinh kế của người dân còn quy định tại 

Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT là để thống kê theo loại tàu nên phân 

loại thành lưới kéo đơn và lưới kéo đôi để thuận lợi cho việc thống kê và 

quản lý. Việc cấp phép khai thác phải căn cứ vào cả hai yếu tố nêu trên như:  

nghề không bị cấm và loại tàu (đơn, đôi) để phục vụ việc thống kê.  

Như vậy, không có sự mâu thuẫn giữa quy định của hai Thông tư này. 

Tuy nhiên, để đảm bảo thuận lợi trong quá trình thực hiện, Tổng cục Thủy 

sản sẽ thực hiện rà soát, nghiên cứu về vấn đề này để sau một thời gian triển 

khai thực hiện sẽ đề xuất điều chỉnh, sửa đổi Thông tư nếu yêu cầu thực tiễn 

cần phải sửa đổi, bổ sung. 

Câu số 13: Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 02/2018/TT- 

BNNPTNT quy định “Cấm đóng mới, nhập khẩu, thuê tàu trần, cải hoán 

hoặc chuyển sang các nghề: nghề kết hợp ánh sáng hoạt động tại tuyến bờ và 

tuyến lộng; nghề te, xiệp, xịch, đáy trong sông, đáy biển, nghề lưới kéo; tàu 

lắp máy chính dưới 30 sức ngựa làm các nghề khác hoặc các nghề cấm phát 

triển do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định đã được sự đồng ý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn”. Tuy nhiên tại danh mục nghề, ngư cụ cấm 

sử dụng khai thác thủy sản ban hành kèm theo Thông tư số 19/2018/TT-

BNNPTNT chỉ cấm các nghề nêu trên hoạt động tại vùng ven bờ và  vùng 

nội địa. Đề nghị cho biết các nghề nêu trên có được đóng mới, cải hoán để 

hoạt động tại vùng lộng và vùng khơi không. Thông tư số 02/2018/TT- 

BNNPTNT còn hiệu lực thi hành không khi các căn cứ pháp lý để ban hành 

Thông tư này hết hiệu lực thi hành.  

Nội dung trả lời:  

- Theo quy định tại khoản 4, Điều 154 Luật Ban hành Văn bản quy 

phạm pháp luật thì Thông tư số 02/2018/TT- BNNPTNT đã hết hiệu lực thi 

hành. 

Tại Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT chỉ cấm các nghề nêu trên 

hoạt động tại vùng ven bờ và vùng nội địa. Do đó, các nghề  này vẫn được 

hoạt động tại vùng lộng và vùng khơi. 

- Việc cấp văn bản chấp thuận cho đóng mới, cải hoán tàu cá đối với 

các nghề này phải căn cứ vào hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản đã 

được xác định. 

Câu số 14: Điều 60 Luật Thủy sản quy định khai thác thủy sản có 

kích thước nhỏ hơn quy định là hành vi khai thác bất hợp pháp, nhưng 

Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT chưa quy định kích thước tối thiểu cho 
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từng loài khai thác. Đề nghị bổ sung kích thước tối thiểu loài thủy sản được 

phép khai thác. 

Nội dung trả lời:  

Kích thước tối thiểu của loài thủy sản được phép khai thác chỉ quy 

định đối với các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm II, Phụ lục II 

của Nghị định 26/2019/NĐ-CP. Những hành vi khai thác các loài thuộc 

Nhóm II của các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm không đáp ứng được yêu 

cầu về kích thước khai thác là hành vi vi phạm về khai thác bất hợp pháp.  

Các loài thủy sản không phải là loài nguy cấp, quý, hiếm được bảo vệ 

bởi quy định về kích thước mắt lưới, xác định khu vực cấm khai thác có thời 

hạn trong năm đối với các đối tượng này (Thông tư số 19/2018/TT-

BNNPTNT). Trong trường hợp địa phương xác định cần phải cấm các loài 

thủy sản như đã nêu, cần điều tra, nghiên cứu để xác định công bố bổ sung 

các khu vực cấm khai thác có thời hạn đối với các khu vực có các loài nêu 

trên sinh sống, sinh sản hoặc ngư cụ có kích thước mắt lưới phù hợp theo 

quy định tại điểm a khoản 5 Điều 13 Luật Thủy sản, sau khi được sự đồng ý 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Câu số 15: Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT quy định về ngư cụ 

cấm khai thác theo vùng biển, kích thước mắt lưới tối thiểu phần tập trung cá 

của một số ngư cụ. Đề nghị bổ sung kích cỡ mắt lưới cho một số nghề không 

cấm như: Nghề Lồng xếp (bát quái) khai thác vùng lộng, khơi khi cấp giấy 

phép khai thác thủy sản. Nghề lưới chụp tại Thông tư 02/2006/TT-BTS quy 

định kích cỡ mắt lưới không nhỏ hơn 30 mm, trong Thông tư 19/2018/TT-

BNNPTNT quy định kích cỡ mắt lưới không nhỏ hơn 40 mm và  có hiệu lực 

từ 01/01/2019 như vậy rất khó khăn cho ngư dân để chuyển đổi vì giá trị đầu 

tư mới rất cao, cần có thời gian chuyển tiếp để ngư dân chuyển đổi dần. 

Nội dung trả lời:  

Tổng cục Thủy sản đánh giá cao ý kiến của địa phương về nội dung 

này, trong quá trình triển khai thực hiện Tổng cục sẽ tiếp tục tiến hành đánh 

giá, theo dõi việc thực hiện để kiến nghị đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm phù 

hợp với tình hình thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và đảm 

bảo được mục tiêu bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. 

II. NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN: 

Câu số 1: Quy định về điều kiện cơ sở nuôi (Điều 38 Luật thủy sản): 

Ngoài việc đáp ứng điều kiện nuôi, đăng ký nuôi đối với đối tượng chủ lực 

và lồng bè, cơ sở nuôi còn phải đáp ứng điều kiện về môi trường, thú y, an 

toàn thực phẩm… Đề nghị Tổng cục Thủy sản hướng dẫn việc quản lý thống 

nhất đối với việc kiểm tra các điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và 

đăng ký nuôi để tránh chồng chéo trong việc kiểm tra các cơ sở. 
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Nội dung trả lời:  

- Điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản được quy định tại khoản 1 Điều 

38 của Luật Thủy sản và quy định chi tiết tại Điều 34 của Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP. Việc kiểm tra điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản thực hiện 

theo Mẫu số 24.NT Phụ lục III của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. Việc đăng 

ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực được thực 

hiện theo Điều 36 Nghị định 26/2019/NĐ-CP. 

- Để thống nhất trong công tác kiểm tra các điều kiện trong nuôi trồng 

thủy sản, đơn vị chủ trì kiểm tra có thể tham mưu thành lập đoàn kiểm tra  

gồm các thành phần (nuôi trồng thủy sản, thú y, an toàn thực phẩm…) để 

tránh phiền hà cho cơ sở nuôi trồng thủy sản. 

Câu số 2: Thủ tục đăng ký đối tượng thủy sản nuôi chủ lực: Khi nộp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê nhưng chưa chuyển mục 

đích sang đất nuôi trồng thủy sản có được cấp giấy xác nhận đăng ký nuôi 

trồng thủy sản chủ lực hay không. Đối với hợp đồng thuê quyền sử dụng đất 

thì người nuôi nộp bản chính, bản sao công chứng hay cần phải xác nhận của 

chính quyền địa phương tại khu vực cơ sở nuôi?  

Nội dung trả lời: 

- Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 36 Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký phải có “Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất khi được giao, cho thuê đất để nuôi trồng thủy sản hoặc ...”. Mặt khác, 

tại điểm a, khoản 2 Điều 42 Luật thủy sản 2017 quy định quyền và nghĩa vụ 

của tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản quy định “Sử dụng diện tích đất, 

khu vực biển được giao đúng mục đích, ranh giới để nuôi trồng thủy sản và 

bảo vệ các công trình phục vụ chung cho nuôi trồng thủy sản”, Vì vậy khi 

nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê nhưng chưa chuyển 

mục đích sang đất nuôi trồng thủy sản là không hợp lệ.  

- Tại điểm a, b khoản 1 Điều 4 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP, hồ sơ 

đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng nuôi chủ lực quy định: 

+ “nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính: Các thành phần hồ sơ 

phải là bản chính hoặc bản sao chứng thực hoặc bản chụp có đóng dấu của 

cơ sở”. 

+ “Trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng: Các thành phần hồ 

sơ phải được scan, chụp từ bản chính”. 

Câu số 3: Thủ tục đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè: Khi nộp hồ sơ 

một trong các loại giấy kèm theo tại điểm b khoản 2 Điều 36 Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP là một trong các loại giấy “…thuê quyền sử dụng đất, khu 

vực biển để nuôi trồng thủy sản”. Tuy nhiên vùng Đồng bằng Sông Cửu 

Long có nghề nuôi cá bè truyền thống phát triển từ lâu nhưng không cấp 
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giấy cho thuê mặt nước để nuôi trồng thủy sản như hình thức nuôi biển, vì 

vậy đề nghị có hướng dẫn loại giấy cụ thể cần phải nộp để được xác nhận 

đăng ký nuôi lồng bè đối với các tỉnh nội đồng.  

Nội dung trả lời:  

- Tại Điều 43 Luật thủy sản 2017 quy định: “Việc giao, cho thuê, thu 

hồi đất để nuôi trồng thủy sản thực hiện theo quy định của pháp luật về đất 

đai”.  

- Theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 163 Luật Đất đai 2013, cụ 

thể: “Nhà nước giao cho tổ chức để quản lý kết hợp sử dụng, khai thác đất 

có mặt nước chuyên dùng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc phi nông 

nghiệp kết hợp với nuôi trồng và khai thác thủy sản”; “Nhà nước cho thuê 

đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối thu tiền thuê đất hàng năm đối với tổ chức 

kinh tế, hộ gia đình, cá nhân để nuôi trồng thủy sản”. Vì vậy, đối với loại 

giấy nêu trên địa phương thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật đất 

đai hiện hành.  

Câu số 4: Tại Điều 33 Luật Thủy sản quy định điều kiện đối với Cơ 

sở mua bán thức ăn thủy sản; tuy nhiên trong Phụ lục III - Các biểu mẫu 

trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

chưa có Biên bản kiểm tra điều kiện mua bán thức ăn thủy sản, sản phẩm xử 

lý môi trường, đề nghị hướng dẫn, bổ sung. 

Nội dung trả lời: 

- Cơ sở mua bán, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi 

trường trong nuôi trồng thủy sản không thuộc đối tượng bắt buộc phải cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện vì vậy không phải kiểm tra đánh giá điều kiện 

cơ sở như trình tự kiểm tra cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất nên 

không cần ban hành Biểu mẫu hướng dẫn. 

- Để quản lý điều kiện của cơ sở mua bán, nhập khẩu, ăn thủy sản, sản 

phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản. Cơ quan quản lý nhà nước 

về thủy sản cấp tỉnh có thể thực hiện kiểm tra các điều kiện quy định tại Luật 

và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP đối với cơ sở mua bán, nhập khẩu thức ăn 

thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thực 

hiện đồng thời với hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm lưu thông trên 

thị trường theo quy định hoặc thông qua hoạt động thanh tra. Trường hợp 

thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra phát hiện cơ sở vi phạm điều kiện  

mua bán, nhập khẩu, ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi 

trồng thủy sản thì tiến hành lập Biên bản và xử lý vi phạm hành chính để xử 

lý vi phạm hành chính theo quy định. 

Câu số 5: Đối với quản lý cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản: 
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- Quy định về điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng (Điều 24 Luật 

Thủy sản) và kiểm tra điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản 

(Điều 20 Nghị định 26/2019/NĐ-CP): Hiện trạng đặc thù của An Giang nói 

riêng và các tỉnh Đồng bằng Sông cửu Long nói chung với truyền thống sản 

xuất, ương dưỡng giống đã được xã hội hóa trở thành 1 nghề truyền thống từ 

lâu đời, ngoài các cơ sở sản xuất, ương dưỡng quy mô lớn, còn có loại hình 

ương dưỡng quy mô hộ gia đình với nhiều đối tượng thủy sản nội địa đa 

dạng như: lóc, lươn, rô phi, ếch… Đối với những đối tượng này quy mô rất 

nhỏ, có thể ương trên bồn, bể. Vì vậy, cần phải có hướng dẫn cụ thể về biện 

pháp quản lý. 

- Hiện nay các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản chưa được 

tiếp cận nhiều về khái niệm đảm bảo an toàn sinh học cho trại giống, vì vậy 

đề nghị xây dựng hướng dẫn an toàn sinh học cho trại giống thủy sản và hỗ 

trợ xây dựng thí điểm hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn sinh 

học.  

Nội dung trả lời: 

Theo Luật Đầu tư năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2016): Kinh 

doanh giống là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. 

Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành luật quy định: cơ sở 

sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản phải đáp ứng quy định về điều kiện sản 

xuất, ương dưỡng. 

Tuy nhiên, để có thời gian chuẩn bị cho các cơ sở áp dụng các điều 

kiện sản xuất, ương dưỡng theo quy định, tại khoản 5, 6 Điều 73 Nghị định 

số 26/2019/NĐ-CP quy định: 

  “5. Cơ sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản các đối tượng chủ lực, 

cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng 

thủy sản đã hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực tiếp tục được 

hoạt động và phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện trước ngày 01/01/2020”. 

6. Cơ sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản không thuộc đối tượng 

chủ lực, cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường trong 

nuôi trồng thủy sản đã hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực tiếp 

tục được hoạt động và phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện trước ngày 01/01/2021”. 

Hệ thống kiểm soát chất lượng và an toàn sinh học trong sản xuất 

giống do cơ sở tự xây dựng phù hợp với đối tượng giống trong sản xuất, 

gồm các nội dung kiểm soát đã được quy định và hướng dẫn trong Nghị định 

số 26/2019/NĐ-CP, gồm: Nước phục vụ sản xuất, ương dưỡng; giống thủy 

sản trong quá trình sản xuất; vệ sinh, thu gom và xử lý nước thải, chất thải; 

tiêu hủy xác động vật thủy sản chết hoặc nhiễm các bệnh phải tiêu hủy; kiểm 
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soát giống thủy sản thoát ra môi trường bên ngoài, động vật gây hại xâm 

nhập vào cơ sở; thức ăn, thuốc, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy 

sản.  

Câu số 6: Tại điểm b khoản 4 Điều 15 Thông tư số 26/2018/TT-

BNNPTNT quy định “Thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà 

nước về thủy sản cấp tỉnh về việc sử dụng giống bố mẹ để quản lý, giám sát 

thời hạn sử dụng”. Đề nghị bổ sung chế tài xử phạt vào Nghị định xử lý vi 

phạm hành chính nếu cơ sở không gửi thông báo cho cơ quan quản lý. 

Nội dung trả lời: 

Tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản đã quy định hành vi này, cụ thể như 

sau: 

“Điều 10. Vi phạm quy định về sản xuất, ƣơng dƣỡng, khảo 

nghiệm giống thủy sản 

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi vi phạm sau: 

a) Không báo cáo trong quá trình sản xuất, ương dưỡng giống thủy 

sản theo quy định; 

b) Không thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước về 

thủy sản cấp tỉnh về việc sử dụng giống thủy sản bố mẹ” 

Câu số 7: Tại Điều 6 Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT quy định 

việc kiểm tra chất lượng giống thủy sản trong sản xuất, ương dưỡng; Tuy 

nhiên, Thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

không có biểu mẫu biên bản kiểm tra; đề nghị hướng dẫn, bổ sung.  

Nội dung trả lời: 

Kiểm tra chất lượng giống thủy sản trong sản xuất, dưỡng giống thuỷ 

sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về Chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa và tại khoản 6 Điều 6 Thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT quy định: 

Trình tự và thủ tục kiểm tra chất lượng giống thủy sản trong sản xuất, ương 

dưỡng thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa. 

Câu số 8: Luật Thủy sản và Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT: 

Chưa quy định về trình tự thủ tục nhập khẩu giống thủy sản có tên trong 

danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam; kiểm tra chất 

lượng giống thủy sản nhập khẩu trong danh mục loài thủy sản được phép 

kinh doanh tại Việt Nam được thực hiện như nào, do cơ quan nào quản lý? 

(Nghị định hướng dẫn Luật Thủy sản - chỉ có quy định về trình tự thủ tục 

nhập khẩu giống thủy sản ngoài danh mục). 
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Nội dung trả lời:  

- Về quy định trình tự thủ tục nhập khẩu giống thủy sản có tên trong 

danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam: 

 Tại khoản 2 Điều 27 Luật Thuỷ sản quy định “Tổ chức, cá nhân 

được nhập khẩu giống thủy sản có tên trong Danh mục loài thủy sản được 

phép kinh doanh tại Việt Nam”. Do đó, tổ chức, cá nhân nhập khẩu giống 

thủy sản có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại 

Việt Nam sẽ không phải xin phép nhập khẩu nên không quy định trình tự 

thủ tục nhập khẩu giống thủy sản. Vì vậy khi nhập khẩu thì tổ chức, cá 

nhân phải thực hiện theo pháp luật về hải quan và quy định về kiểm dịch 

thủy sản.- Về kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu trong danh mục 

loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam: 

+ Theo quy định tại Phụ lục của Thông tư số 14/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 29/10/2018 ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây 

mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, giống thủy sản nhập khẩu được kiểm tra chất lượng theo phương 

thức “sau thông quan” tức là kiểm tra trong quá trình sản xuất, ương dưỡng 

giống thủy sản. 

+ Về cơ quan kiểm tra, căn cứ kiểm tra, nội dung kiểm tra…được quy 

định cụ thể tại Điều 6, Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 

15/11/2018 quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm 

xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. 

Câu số 9: Các sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản tại 

Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 trùng với Thông tư số 

13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 như các sản phẩm: BKC, các hợp 

chất Iodine, Chlorin.... Như vậy, cơ quan chức năng sẽ thực hiện theo Thông 

tư nào? Khi cả 2 đều có hiệu lực (ngoại trừ Saponin từ hạt bã trà và rotenon). 

Đề nghị hướng dẫn thực hiện vấn đề này. 

Nội dung trả lời: 

Các sản phẩm có chứa hóa chất như: BKC, các hợp chất Iodine, 

Chlorin.... được quản lý theo quy định của pháp luật về Thú y và của pháp 

luật về Thủy sản với các mục đích sử dụng khác nhau nên cơ quan quản lý 

sẽ căn cứ vào mục đích sử dụng để áp dụng văn bản phù hợp, cụ thể: 

- Nếu sản phẩm được sử dụng vào mục đích phòng, trị bệnh, tiêu độc, 

khử trùng sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về Thú y: Trước khi lưu 

thông trên thị trường phải được Cục Thú y cấp Giấy chứng nhận lưu hành và 

được thực hiện theo Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016. 
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-  Nếu sản phẩm sử dụng vào mục đích xử lý môi trường nuôi trồng 

thủy sản sẽ  thực hiện theo quy định của pháp luật về Thủy sản: Trước khi 

lưu thông trên thị trường phải có mã số xác nhận đã cung gửi thông tin sản 

phẩm về Tổng cục Thủy sản và việc gửi thông tin được thực hiện theo 

Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018. 

Vì vậy, trong trường hợp kiểm tra, nếu cơ sở không cung cấp được 

thông tin về sản phẩm theo quy định thì sản phẩm đó không đủ điều kiện lưu 

thông trê thị trường. 

Câu số 10: Đề nghị bổ sung cơ sở ương dưỡng giống thủy sản bố mẹ 

vào Mẫu số 01.NT Phụ lục II Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. 

Nội dung trả lời: 

Tại phần ghi chú của Mẫu số 01.NT Phụ lục II Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP đã quy định: 

“Ghi chú: (*) Gửi Tổng cục Thuỷ sản nếu cơ sở đăng ký kiểm tra là 

cơ sở sản xuất giống thủy sản bố mẹ; gửi Cơ quan quản lý nhà nước về thủy 

sản cấp tỉnh nếu cơ sở đăng ký kiểm tra là cơ sở sản xuất, ương dưỡng 

giống thuỷ sản (trừ giống thuỷ sản bố mẹ).” 

Do đó, nếu đơn được gửi về Tổng cục Thủy sản là đơn đề nghị cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ 

sản bố mẹ. Còn đơn gửi về quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh là 

đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cho cơ sở sản xuất, ương 

dưỡng giống thuỷ sản (trừ giống thuỷ sản bố mẹ). 

Vì vậy, không cần thiết bổ sung cơ sở ương dưỡng giống thủy sản bố 

mẹ vào Mẫu số 01.NT Phụ lục II Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. 

Câu số 11: Tại Điều 4 Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT cần quy 

định chi tiết về thành lập đoàn kiểm tra điều kiện mua bán, nhập khẩu thức 

ăn, sản phẩm xử lý môi trường; kiểm tra chất lượng thức ăn, sản phẩm xử lý 

môi trường. 

Nội dung trả lời: 

- Cơ sở mua bán, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi 

trường trong nuôi trồng thủy sản không thuộc đối tượng bắt buộc phải cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện vì vậy không phải thực hiện kiểm tra đánh giá 

điều kiện cơ sở như trình tự, thủ tục kiểm tra cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất cho cơ sở nên không cần ban hành Biểu mẫu hướng dẫn. 

- Để quản lý điều kiện của cơ sở mua bán, nhập khẩu, ăn thủy sản, sản 

phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản. Cơ quan quản lý nhà nước 

về thủy sản cấp tỉnh có thể thực hiện kiểm tra các điều kiện quy định tại Luật 

và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP đối với cơ sở mua bán, nhập khẩu thức ăn 
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thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thực 

hiện đồng thời với hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm lưu thông trên 

thị trường theo quy định hoặc thông qua hoạt động thanh tra.  

- Qua họạt động thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện cơ sở vi phạm điều 

kiện  mua bán, nhập khẩu, ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường trong 

nuôi trồng thủy sản thì tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính và xử lý 

vi phạm hành chính để xử lý vi phạm hành chính theo quy định. 

Việc thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện theo quy định của 

pháp luật về thanh tra, kiểm tra. 

Câu số 12: Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT cần 

quy định chi tiết nội dung kiểm tra điều kiện mua bán, nhập khẩu thức ăn, 

sản phẩm xử lý môi trường. 

Nội dung trả lời: 

Tại Điều 33 của Luật Thủy sản đã quy định cụ thể về điều kiện của cơ 

sở điều kiện mua bán, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi 

trường nuôi trồng thủy sản. Do đó, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP không quy 

định chi tiết các điều kiện này. Tổng cục Thủy sản đã và sẽ tiếp tục tổ chức 

các lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra điều kiện cơ sở, trong đó có 

cơ sở mua bán, nhập khẩu thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường. 

Câu số 13: Bổ sung biểu mẫu kiểm tra cơ sở mua bán, nhập khẩu thức 

ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. 

Nội dung trả lời: 

Cơ sở mua bán, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi 

trường  nuôi trồng thủy sản không thuộc đối tượng bắt buộc phải cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện; vì vậy không phải kiểm tra đánh giá như trình tự 

kiểm tra cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất nên không cần ban hành 

Biểu mẫu hướng dẫn. 

- Để quản lý điều kiện của cơ sở mua bán, nhập khẩu, ăn thủy sản, sản 

phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản. Cơ quan quản lý nhà nước 

về thủy sản cấp tỉnh có thể thực hiện kiểm tra các điều kiện quy định tại Luật 

và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP đối với cơ sở mua bán, nhập khẩu thức ăn 

thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thực 

hiện đồng thời với hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm lưu thông trên 

thị trường theo quy định hoặc thông qua hoạt động thanh tra.  

- Qua họạt động thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện cơ sở vi phạm điều 

kiện  mua bán, nhập khẩu, ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường trong 

nuôi trồng thủy sản thì tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính và xử lý 

vi phạm hành chính để xử lý vi phạm hành chính theo quy định. 
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Câu số 14: Tại biểu mẫu số 26.NT Đơn đăng ký nuôi trồng thủy sản 

lồng bè/đối tượng thủy sản nuôi chủ lực cần quy định rõ sơ đồ khu vực nuôi. 

Nội dung trả lời: 

Theo điểm c khoản 2 Điều 36 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP, sơ đồ 

khu vực nuôi là một thành phần hồ sơ phải gửi kèm trong hồ sơ đăng ký 

nuôi trồng thủy sản lồng bè/đối tượng thủy sản nuôi chủ lực. Do đó, không 

cần bổ sung vào biểu mẫu số 26.NT Đơn đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng 

bè/đối tượng thủy sản nuôi chủ lực được ban hành kèm theo Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP. 

Câu số 15: Hiện nay các quận, huyện đang lập quy hoạch chi tiết nuôi 

trồng thủy sản. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện đang gặp một số 

vướng mắc về tỷ lệ bản đồ, thẩm quyền phê duyệt quy hoạch vì theo khoản 2 

Điều 23 Luật Thủy sản 2003: “Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch phát triển 

nuôi trồng thủy sản của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được phê 

duyệt và theo sự chỉ đạo của UBND cấp tỉnh, UBND cấp dưới xây dựng quy 

hoạch chi tiết các vùng nuôi trồng thủy sản trong phạm vi quản lý của mình 

để trình HĐND cùng cấp thông qua và báo cáo UBND cấp trên trực tiếp”. 

Nhưng Luật Thủy sản 2017 không quy định nội dung, phê duyệt quy hoạch 

nuôi trồng thủy sản. Đề nghị: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

hướng dẫn địa phương cách làm cụ thể để giải quyết vướng mắc liên quan 

đến lập quy hoạch chi tiết nuôi trồng thủy sản tại địa phương để địa phương 

có căn cứ công nhận kết quả quy hoạch chi tiết nuôi trồng thủy sản đang 

được thực hiện. 

Nội dung trả lời: 

- Việc lập quy hoạch và trình phê duyệt quy hoạch phải thực hiện theo 

pháp luật về quy hoạch (Luật quy hoạch năm 2017 và văn bản hướng dẫn thi 

hành Luật Quy hoạch). 

- Theo quy định tại Luật Quy hoạch năm 2017 và nghị định số 

37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019, thì không có quy định lập “quy hoạch chi 

tiết vùng nuôi trồng thủy sản”. 

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Quy hoạch năm 2017, Quy 

hoạch tỉnh gồm các nội dung sau “Phương hướng phát triển ngành quan 

trọng trên địa bàn; phương án tổ chức lãnh thổ khu vực nông thôn, phát 

triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung,…..”. Các tỉnh xác định nội 

dung phù hợp về nuôi trồng thủy sản tại Quy hoạch tỉnh, thực hiện theo điểm 

c khoản 4 Điều 16 Luật Quy hoạch “Các cơ quan, tổ chức liên quan, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện đề xuất nội dung đưa vào quy hoạch thuộc lĩnh vực phụ 

trách và gửi cơ quan lập quy hoạch”.  

- Căn cứ quy hoạch tỉnh, thành phố và các quy định hiện hành, địa 

phương có thể xem xét đưa nội dung quy hoạch chi tiết nuôi trồng thủy sản 
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của các quận, huyện trên địa bàn vào quy hoạch có liên quan, bao gồm: Quy 

hoạch sử dụng đất cấp huyện (được quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật số 

35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến 

quy hoạch; Phụ lục II Luật Quy hoạch); Quy hoạch xây dựng vùng liên 

huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện,... 

- Đối với các quy hoạch cấp quận, huyện đã phê duyệt quy hoạch chi 

tiết nuôi trồng thủy sản trước ngày 01/01/2019 (trước thời điểm Luật Thủy 

sản, Luật Quy hoạch có hiệu lực) tiếp tục được thực hiện và thực hiện theo 

Điều 59 Luật Quy hoạch. Đối với các địa phương đang thực hiện lập, thẩm 

định quy hoạch, chưa được phê duyệt quy hoạch trước ngày 01/01/2019 thì 

thực hiện rà soát, tổng hợp, đề xuất tích hợp vào các quy hoạch tỉnh, huyện 

theo đúng Luật Quy hoạch. 

- Tỷ lệ bản đồ quy hoạch từ 1:10.000 đến 1:100.000 được quy định tại 

mục IX Phụ lục I Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019. 

Câu số 16: Đề nghị hướng dẫn công bố hợp quy theo quy định cho 

giống thủy sản, công bố sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương 

ứng theo quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa (quy định tại: điểm b khoản 1 Điều 23, điểm a khoản 2 Điều 

26 Luật Thủy sản). 

Nội dung trả lời: 

Việc hướng dẫn công bố hợp quy theo quy định cho giống thủy sản, 

công bố sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được thực hiện theo 

quy định tại  các văn bản sau: 

 - Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy 

và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/01/2013. 

- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh 

giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 15/5/2017. 

Câu số 17: Điểm a khoản 4 Điều 21 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP: 

Khi cơ quan tiến hành kiểm tra điều kiện theo mẫu số 03.NT phụ lục III ban 

hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP, cơ sở đáp ứng điều kiện thì 

tiến hành cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, trong phụ lục III, chưa hướng dẫn 

cụ thể là cơ sở đủ điều kiện khi tất cả các chỉ tiêu đánh giá đều đạt hay tỷ lệ 

đạt/không đạt ở mức độ nào là đáp ứng được yêu cầu để đủ điều kiện cấp 

giấy chứng nhận. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-28-2012-tt-bkhcn-quy-dinh-cong-bo-hop-chuan-cong-bo-hop-quy-phuong-thuc-165233.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-02-2017-tt-bkhcn-sua-doi-thong-tu-28-2012-tt-bkhcn-cong-bo-hop-chuan-hop-quy-350642.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-28-2012-tt-bkhcn-quy-dinh-cong-bo-hop-chuan-cong-bo-hop-quy-phuong-thuc-165233.aspx
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Nội dung trả lời: 

Theo quy định tại Điều 24 Luật Thủy sản quy định: “Tổ chức, cá nhân 

sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện khi đáp ứng các điều kiện sau đây”. Như vậy, cơ sở phải đáp ứng 

toàn bộ các điều kiện được quy định tại Luật và được quy định chi tiết tại 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP thì mới được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện. 

Câu số 18: Khoản 6 Điều 21 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP có quy 

định “Thời gian kiểm tra duy trì điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống 

thủy sản là 12 tháng; trường hợp cơ sở đã được tổ chức đánh giá, cấp giấy 

chứng nhận hệ thống phù hợp tiêu chuẩn, thời gian kiểm tra duy trì điều kiện 

là 24 tháng”. 

Vậy Giấy chứng nhận hệ thống phù hợp tiêu chuẩn như trong quy 

định này có đồng nhất với giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất ương 

dưỡng giống thủy sản không? Nếu đồng nhất thì có phù hợp với nội dung 

(thời gian kiểm tra duy trì điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy 

sản là 12 tháng) không? nếu không thì đó là loại giấy như thế nào, trình tự, 

thủ tục cấp? 

Nội dung trả lời: 

1. Giấy chứng nhận hệ thống phù hợp tiêu chuẩn được quy định tại 

khoản 6 Điều 21 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP không đồng nhất với Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất ương dưỡng giống thủy sản. 

2. Giấy chứng nhận hệ thống phù hợp tiêu chuẩn là do các tổ chức 

chứng nhận sự phù hợp tiến hành đánh giá và cấp theo yêu cầu của cơ sở. 

Câu số 19: Điều 36 Nghị định 26/2019/NĐ-CP: Thuật ngữ “lồng bè” 

có được hiểu là bao gồm cả “giàn bè” để nuôi nhuyễn thể hay không? 

Nội dung trả lời: Về mặt chuyên môn, nuôi trồng thủy sản bằng lồng 

bè có bao gồm “giàn bè” để nuôi nhuyễn thể. 

Câu số 20:  ề đ ng    nu i trồng thủy sản lồng bè. 

1. Tại khoản 2 Điều 36 của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP quy định về 

đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực như 

sau: 

"2. Hồ sơ đăng ký bao gồm: 

a) Đơn đăng ký theo Mẫu số 26.NT Phụ lục III; 

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được giao, cho thuê đất để 

nuôi trồng thủy sản hoặc giấy phép hoạt động nuôi trồng thủy sản trong 

phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện hoặc quyết định giao khu vực 
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biển hoặc hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy 

sản; 

c) Sơ đồ mặt bằng vị trí ao/lồng nuôi có xác nhận của chủ cơ sở". 

Như vậy khi tổ chức, cá nhân có đủ các yêu cầu trên thì Bộ phận một 

cửa sẽ tiếp nhận hồ sơ, nếu thiếu 1 trong 3 điều kiện trên xem như hồ sơ 

không hợp lệ. Trường hợp nuôi bè trên sông thì sẽ không đáp ứng được quy 

định tại điểm b khoản 2 Điều 36 lý do: Hộ nuôi bè không có "Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất khi được giao, cho thuê đất để nuôi trồng thủy sản 

hoặc giấy phép hoạt động nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công 

trình thủy lợi, thủy điện hoặc quyết định giao khu vực biển hoặc hợp đồng 

thuê quyền sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản". 

2. Theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 10 của Luật Đất đai 2013: "i. 

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng" là nhóm đất phi 

nông nghiệp. 

- Theo quy định khoản 1 Điều 4 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT như 

sau: 

"Điều 4. Giao, cho thuê đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất 

có mặt nước ven biển. 

1. Đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển chưa sử dụng được Ủy 

ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao, cho thuê; đất có mặt nước ven biển 

chưa sử dụng được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho thuê để sử 

dụng vào mục đích nào thì chế độ sử dụng đất được thực hiện theo quy định 

của pháp luật về đất đai đối với mục đích đó". 

3. Hiện nay nuôi bè trên sông chưa có Ủy ban nhân dân cấp có thẩm 

quyền nào cấp chứng nhận quyền sử dụng đất khi được giao, cho thuê mặt 

nước sông để nuôi trồng thủy sản mà chỉ có Chi cục Đường thủy phía Nam 

và được cấp phép neo đậu trên sông (hoạt động neo đậu bè trên sông khi 

thủy triều thấp nhất vẫn đảm bảo độ sâu 4- 6m từ  mặt nước và cách xa bãi 

bồi ven sông).  

Đề nghị hướng dẫn cụ thể về thủ tục cấp đăng ký nuôi bè trên sông để 

đơn vị thực hiện tốt việc triển khai Luật Thủy sản và tuyên truyền hướng dẫn 

người dân thực hiện đúng qui định của pháp luật. 

Nội dung trả lời:  

Theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 163 Luật Đất đai 2013, cụ 

thể: “Nhà nước giao cho tổ chức để quản lý kết hợp sử dụng, khai thác đất 

có mặt nước chuyên dùng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc phi nông 

nghiệp kết hợp với nuôi trồng và khai thác thủy sản”; “Nhà nước cho thuê 

đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối thu tiền thuê đất hàng năm đối với tổ chức 

kinh tế, hộ gia đình, cá nhân để nuôi trồng thủy sản”. Như vậy, quy định tại 
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điểm b khoản 2 Điều 36 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP là phù hợp với quy 

định của pháp luật về đất đai. 

 Tại điểm b khoản 2 Điều 36 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP  quy định 

hồ sơ đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực, 

gồm: “b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được giao, cho thuê đất để 

nuôi trồng thủy sản hoặc giấy phép hoạt động nuôi trồng thủy sản trong 

phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện hoặc quyết định giao khu vực 

biển hoặc hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy 

sản”.  Như vậy, thành phần hồ sơ đăng ký nuôi lồng bè, đối tượng chủ lực 

trên sông là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất có mặt nước sông)/ 

mặt nước chuyên dùng hoặc giấy phép hoạt động nuôi trồng thủy sản trong 

phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hoặc hợp đồng thuê quyền sử dụng đất 

(đất có mặt nước sông)/ mặt nước chuyên dùng. 

Đề nghị cơ quan quản lý thủy sản địa phương hướng dẫn người dân 

đến cơ quan quản lý về đất đai tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể về 

trình tự. thủ tục về giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất 

đai.  

Câu số 21: Tại Điều 36 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP có quy định hồ 

sơ đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực có 

quy định “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được giao, cho thuê đất 

để nuôi trồng thủy sản hoặc giấy phép hoạt động nuôi trồng thủy sản trong 

phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện” có thể thay bằng “Văn bản 

giao, cho thuê mặt nước hoặc hợp đồng cho thuê mặt nước để nuôi trồng 

thủy sản” được hay không?  

Nội dung trả lời:  

 Tại điểm i khoản 2 Điều 10 Luật Đất đai năm 2013 quy định đất sông, 

ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng là đất phi nông nghiệp. 

Theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 163 Luật Đất đai 2013, cụ 

thể: “Nhà nước giao cho tổ chức để quản lý kết hợp sử dụng, khai thác đất 

có mặt nước chuyên dùng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc phi nông 

nghiệp kết hợp với nuôi trồng và khai thác thủy sản”; “Nhà nước cho thuê 

đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối thu tiền thuê đất hàng năm đối với tổ chức 

kinh tế, hộ gia đình, cá nhân để nuôi trồng thủy sản”. 

 Tại điểm b khoản 2 Điều 36 Nghị định 26/2019/NĐ-CP quy định về 

đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực, gồm 

“b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được giao, cho thuê đất để nuôi 

trồng thủy sản hoặc giấy phép hoạt động nuôi trồng thủy sản trong phạm vi 

bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện hoặc quyết định giao khu vực biển hoặc 

hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản”. 
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 Như vậy, để tháo gỡ khó khăn cho người dân “Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất khi được giao, cho thuê đất để nuôi trồng thủy sản hoặc 

giấy phép hoạt động nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình 

thủy lợi, thủy điện” có thể thay bằng “Văn bản giao, cho thuê mặt nước hoặc 

hợp đồng cho thuê mặt nước để nuôi trồng thủy sản”. Tuy nhiên, Văn bản 

giao, cho thuê mặt nước hoặc hợp đồng thuê mặt nước để nuôi trồng thủy 

sản phải theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Câu số 22: Hiện nay, quản lý hồ Trị An được UBND tỉnh Đồng Nai 

giao cho Khu bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai (Khu bảo tồn) quản 

lý, trong chức năng, nhiệm vụ của Khu bảo tồn đã được quy định “quy 

hoạch, tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát việc nuôi trồng thủy sản trong hồ, 

các lồng bè, đăng chắn lưới trên vùng eo ngách, bán ngập trên nguyên tắc 

không gây ô nhiễm vùng nuôi, không ảnh hưởng đến chất lượng nước hồ Trị 

An”. Như vậy việc cấp giấy giao, cho thuê mặt nước hoặc hợp đồng cho 

thuê mặt nước để nuôi trồng thủy sản sẽ do đơn vị nào cấp? nếu theo điều 

kiện thực tế tại hồ thì Khu bảo tồn cấp văn bản giao, cho thuê hoặc hợp đồng 

cho thuê mặt nước để nuôi trồng thủy sản trên hồ Trị An, còn UBND cấp 

huyện sẽ cấp văn bản giao, cho thuê hoặc hợp đồng cho thuê mặt nước để 

nuôi trồng thủy sản trên các sông, hồ nhân tạo,… trên địa bản quản lý có 

đúng quy định hay không? 

Nội dung trả lời:  

1. Tại điểm a, b khoản 1 Điều 163 Luật Đất đai 2013 quy định: “Nhà 

nước giao cho tổ chức để quản lý kết hợp sử dụng, khai thác đất có mặt 

nước chuyên dùng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc phi nông nghiệp kết 

hợp với nuôi trồng và khai thác thủy sản”; “Nhà nước cho thuê đất sông, 

ngòi, kênh, rạch, suối thu tiền thuê đất hàng năm đối với tổ chức kinh tế, hộ 

gia đình, cá nhân để nuôi trồng thủy sản”. 

2. Tại Điều 8 Luật Đất đai năm 2013 quy định:  

“Điều 8. Người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với đất được 

giao để quản lý 

1. Người đứng đầu của tổ chức chịu trách nhiệm đối với việc quản lý 

đất trong các trường hợp sau đây: 

a) Tổ chức được giao quản lý công trình công cộng, gồm công trình 

đường giao thông, cầu, cống, vỉa hè, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát 

nước, hệ thống công trình thủy lợi, đê, đập; quảng trường, tượng đài, bia 

tưởng niệm; 

b) Tổ chức kinh tế được giao quản lý diện tích đất để thực hiện dự án 

đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) và các hình thức khác 

theo quy định của pháp luật về đầu tư; 
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c) Tổ chức được giao quản lý đất có mặt nước của các sông và đất có 

mặt nước chuyên dùng; 

d) Tổ chức được giao quản lý quỹ đất đã thu hồi theo quyết định của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm đối với việc 

quản lý đất sử dụng vào mục đích công cộng được giao để quản lý, đất chưa 

giao, đất chưa cho thuê tại địa phương. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

chịu trách nhiệm đối với việc quản lý đất chưa sử dụng tại các đảo chưa có 

người ở thuộc địa phương. 

4. Người đại diện cho cộng đồng dân cư là người chịu trách nhiệm đối 

với đất được giao cho cộng đồng dân cư quản lý”. 

 Như vậy, việc cấp giấy giao, cho thuê mặt nước hoặc hợp đồng cho 

thuê mặt nước để nuôi trồng thủy sản sẽ phải thực hiện theo quy định về 

pháp luật đất đai. Trường hợp mặt nước, đất có mặt nước trong Khu bảo tồn 

đã được cấp có thẩm quyền giao cho Khu bảo tồn theo quy định của pháp 

luật đất đai thì Ban quản lý khu bảo tồn có thẩm quyền cấp văn bản giao, 

cho thuê hoặc hợp đồng cho thuê mặt nước để nuôi trồng thủy sản trên hồ 

Trị An. Trường hợp, mặt nước, đất có mặt nước trong Khu bảo tồn chưa 

được cấp có thẩm quyền giao cho Khu bảo tồn theo quy định của pháp luật 

đất đai thì Ban quản lý khu bảo tồn không có thẩm quyền cấp văn bản giao, 

cho thuê hoặc hợp đồng cho thuê mặt nước để nuôi trồng thủy sản trên hồ 

Trị Anquản lý khu bảo tồn có thẩm quyền cấp văn bản giao, cho thuê hoặc 

hợp đồng cho thuê mặt nước để nuôi trồng thủy sản phụ thuộc lớn vào việc 

cơ quan có thẩm. 

UBND các cấp sẽ cấp văn bản giao, cho thuê hoặc hợp đồng cho thuê 

mặt nước để nuôi trồng thủy sản trên các sông, hồ nhân tạo,… trên địa bản 

quản lý tùy theo quy mô diện tích, đối tượng được giao, cho thuê. 

Để đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về đất đai, đề 

nghị cơ quan quản lý thủy sản địa phương làm việc với cơ quan quản lý về 

tài nguyên và môi trường địa phương để được hướng dẫn thực hiện và tháo 

gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. 

. 

Câu số 23:  Việc kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện nuôi trồng thủy 

sản tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP có áp dụng đối với cơ sở nuôi trồng 

thủy sản quảng canh không? 

Nội dung trả lời: Việc kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện nuôi trồng 

thủy sản tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP là thủ tục được thực hiện theo yêu 
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cầu của tổ chức cá nhân. Thủ tục này được áp dụng đối với tất cả cơ sở nuôi 

trồng thủy sản không phân biệt hình thức nuôi. 

Câu số 24: Theo Luật Thủy sản và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP, một 

cơ sở nuôi lồng bè trên biển phải thực hiện nhiều thủ tục (cấp phép nuôi, 

giao khu vực biển, đăng ký nuôi lồng bè) vậy thứ tự thực hiện các thủ tục 

hành chính này như nào?   

Nội dung trả lời: Thứ tự thực hiện thủ tục hành chính như sau: (1) 

Thủ tục cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển, (2) Thủ tục giao khu vực 

biển để nuôi trồng thủy sản, (3) Thủ tục đăng ký nuôi lồng bè. 

Câu số 25: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản 

quy định có yêu cầu mới cấp, vậy quy định đề nhằm mục đích gì? 

Nội dung trả lời:  

- Tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản không bắt buộc phải có Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản quy định tại Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP. Giấy này chỉ cấp khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân. 

- Mục đích của việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi 

trồng thủy sản là để đáp ứng yêu cầu của thị trường và nhu cầu của tổ chức, 

cá nhân nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, một số siêu thị trong nước hoặc một 

số nhà nhập khẩu yêu cầu phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi 

trồng thủy sản mới nhập khẩu hoặc tiêu thụ hàng thủy sản nuôi, vì vậy việc 

cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản khi có yêu cầu 

là để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.. 

Câu số 26: Cơ sở nuôi trồng thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

(ATTP) và đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản có liên quan gì với nhau không? 

Có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản rồi thì có cần 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP nữa không và ngược lại? Nếu 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản là không bắt buộc 

thì chỉ cần Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thôi có được không? 

Nội dung trả lời:  

- Theo quy định tại Điều 38 Luật Thủy sản 2017 và Điều 34 Nghị định 

26/2019/NĐ-CP: điều kiện về ATTP chỉ là một nội dung trong quy định về 

điều kiện nuôi trồng thủy sản.  

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP là yêu cầu bắt buộc theo 

quy định tại Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT, còn Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản là không bắt buộc, chỉ cấp khi có yêu 

cầu của tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản theo quy định tại Điều 34, 35 

Nghị định 26/2019/NĐ-CP. 
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Câu số 27: Đối với nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè trên biển: cơ sở 

nuôi cần phải có Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển; Giấy xác nhận 

đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

ATTP, như vậy có nhiều giấy tờ quá không? Nếu đã cấp Giấy phép nuôi 

trồng thủy sản trên biển rồi có cần đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè? 

Nội dung trả lời:  

- Mỗi loại giấy phục vụ mục đích quản lý khác nhau và không bị 

chồng chéo giữa các yêu cầu quản lý. Khi đã được cấp Giấy phép nuôi trồng 

thủy sản trên biển sẽ làm thủ tục giao khu vực biển sau đó mới làm thủ tục 

đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè. 

- Cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển là để quản lý về quy mô, đối 

tượng và khả năng đáp ứng các quy định về điều kiện trong nuôi trồng thủy 

sản còn đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè để phục vụ mục đích truy xuất 

nguồn gốc của thủy sản nuôi và phục vụ công tác phòng tránh bão lũ, tìm 

kiếm cứu nạn trong trường hợp có thiên tai xảy ra hoặc làm cơ sở để triển 

khai một số chính sách cho người dân khi có thiên tai dịch họa. Do đó, đã có 

Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển vẫn cần thiết phải đăng ký nuôi 

trồng thủy sản bằng lồng bè. 

Câu số 28: Đối tượng thủy sản nuôi chủ lực phải đăng ký đối với hình 

thức nuôi thâm canh hay tất cả các hình thức nuôi, bao gồm cả nuôi quảng 

canh, quảng canh cải tiến? Trường hợp nuôi tôm thẻ trong rừng ngập mặn có 

được xác nhận đăng ký không? 

Nội dung trả lời:  

Theo quy định tại điểm đ khoản 1, Điều 38 Luật Thủy sản tổ chức, cá 

nhân nuôi trồng thủy sản đối với các đối tượng nuôi chủ lực dưới mọi hình 

thức, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành đều phải thực hiện 

đăng ký và được cấp Giấy xác nhận đối tượng nuôi chủ lực. 

Câu số 29: Nên thống nhất giao mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản 

trước rồi mới cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển thay vì thực tế doanh 

nghiệp được cấp phép nhưng không được giao mặt nước hoặc được giao mặt 

nước rồi nhưng không được cấp phép? 

Nội dung trả lời: 

Theo quy định tại Điều 37, 38 Nghị định 26/2019/NĐ-CP cấp phép 

nuôi trồng thủy sản trên biển được thực hiện trước, khi thực hiện cấp phép 

phải thực hiện xin ý kiến của cơ quan quản lý về tài nguyên môi trường và 

các đơn vị có liên quan, nên sẽ không xảy ra trường hợp doanh nghiệp được 

cấp phép nhưng không được giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản. 
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Câu số 30: Để tránh hướng gió không thuận lợi cho nuôi trồng thủy 

sản nên một lồng bè thay đổi vị trí sau 6 tháng neo đậu (thường thay đổi giữa 

hai vị trí) thì hồ sơ đăng ký nuôi lồng bè cần 01 bộ hồ sơ hay 02 bộ hồ sơ. 

Nội dung trả lời: 

Nếu cơ sở nuôi có nhu cầu neo đậu lồng bè nuôi tại 02 vị trí thì trong 

hồ sơ đăng ký cấp phép cần thể hiện rõ nội dung này (gồm cả tọa độ của vị 

trí) để cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp phép. Tổ chức, cá nhân cần 

chuẩn bị hồ sơ nêu rõ nhu cầu nêu trên và cần thể hiện rõ tọa độ vị trí đăng 

ký cấp phép nuôi, nên làm 01 bộ hồ sơ. 

Câu số 31: Trong biên bản kiểm tra điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy 

sản là đáp ứng quy định pháp luật về ATTP: cơ sở  xác nhận kiến thức 

ATTP hoặc có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về ATTP đã được coi là 

đáp ứng chưa. 

Nội dung trả lời: 

Cơ sở nuôi trồng thủy sản đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện về ATTP được coi là đáp ứng quy định của pháp luật về ATTP  

Trường hợp cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện về ATTP được coi là đáp ứng quy định của pháp luật về ATTP khi 

được kiểm tra thực tế đối với các chỉ tiêu quy định về an toàn thực phẩm. 

Trường hợp cơ sở đã được xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm chưa 

được coi là đáp ứng quy định pháp luật về ATTP vì theo quy định tại điểm e, 

khoản 1 Điều 19 của Luật An toàn thực phẩm thì việc đảm bảo kiến thức về 

an toàn thực phẩm chỉ là một điều kiện trong các bảo đảm an toàn thực phẩm 

đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

III.  NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN KHAI THÁC, QUẢN LÝ TÀU 

CÁ 

Câu số 1: Đề nghị hướng dẫn áp dụng Thông tư số 21/2018/TT-

BNNPTNT ngày 15/11/2018 hay Quyết định số 27/QĐ-BNN-TCTS ngày 

05/01/2018. 

Nội dung trả lời: 

Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018  là văn bản quy 

phạm pháp luật nên phải thực hiện theo Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT 

khi Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

Quyết định số 27/QĐ-BNN-TCTS ngày 05/01/2018 là văn bản cá biệt 

nên sẽ áp dụng các nội dung về cách thức xây dựng và tổ chức triển khai kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra để đảm bảo thực hiện các quy định tại Thông tư số 

21/2018/TT-BNNPTNT nhằm kiểm soát nguồn gốc thủy sản từ khai thác có 

hiệu quả. 
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Câu số 2: Tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT 

quy định thuyền trưởng tàu thu mua, chuyển tải ghi, nộp sổ nhật ký thu mua, 

chuyển tải thủy sản theo mẫu số 02 Phụ lục I cho tổ chức quản lý cảng cá. 

Như vậy, đối với các lô hàng mà tàu thu mua mua được từ tàu của các tỉnh 

khác sẽ rất khó thực hiện truy xuất nguồn gốc khi có yêu cầu. Kiến nghị 

Tổng cục Thủy sản: Khi thuyền trưởng tàu thu mua, chuyển tải nộp sổ nhật 

ký thu mua, chuyển tải thủy sản phải kèm theo bản sao chụp sổ nhật ký khai 

thác của tàu đánh bắt đối với phần nội dung có lô hàng đã thu mua như đã 

thực hiện theo quy định trước đây. 

Nội dung trả lời: 

Về ý kiến này, Tổng cục Thủy sản xin ghi nhận, nghiên cứu để đề xuất 

bổ sung quy định trong thời gian tới.  

Trước mắt thực hiện theo mẫu số 02 phụ lục I của Thông tư số 

21/2018/TT-BNNPTNT, trong đó có ghi khối lượng hàng thủy sản chuyển 

tải của từng tàu khai thác và phải có chữ ký của thuyền trưởng tàu khai thác 

có thủy sản được chuyển tải. 

Câu số 3: Khoản 7 Điều 17 Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT quy 

định trách nhiệm cảng cá cấp phát mẫu nhật ký khai thác, báo cáo khai thác 

…; Khoản 1 Điều 18 quy định trách nhiệm Thuyền trưởng in, ghi và nộp 

nhật ký khai thác, báo cáo khai thác … 

Vậy, hiểu việc cấp phát nhật ký khai thác như thế nào? cảng cá cấp 

phát mẫu nhật ký khai thác, thuyền trưởng căn cứ vào mẫu để in nhật ký 

khai thác sử dụng cho từng chuyến biển? Hay thuyền trưởng in nhật ký khai 

thác điện tử đã thực hiện trên biển từ các thiết bị hàng hải trên tàu được tích 

hợp nhật ký khai thác điện tử? Kiến nghị Tổng cục Thủy sản có hướng dẫn 

rõ ràng hơn, để địa phương triển khai áp dụng đúng. 

Nội dung trả lời: 

Ban quản lý Cảng cá có trách nhiệm  cung cấp Mẫu nhật ký khai thác 

thủy sản để thuyền trưởng in và sử dụng. Trường hợp cảng cá có kinh phí có 

thể in và phát cho ngư dân.  

Nếu tàu cá có trang bị, sử dụng Nhật ký khai thác thủy sản điện tử thì 

thuyền trưởng chỉ phải gửi bản mềm cho Ban quản lý Cảng cá và Chi cục 

Thủy sản. 

Câu số 4: Tỉnh An Giang có loại hình “Ghe đục” chuyên dùng để vận 

chuyển cá giống, cá thương phẩm tươi sống, đây là một loại phương tiện có 

tính chất đặc thù riêng của tỉnh An Giang và vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

Thông tư 75/2014/TT-BGTVT có quy định tàu cá là: “Là phương tiện chuyên 

dùng để khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản”, và không thuộc đối 

tượng đăng ký của phương tiện thủy nội địa (Điểm b, Khoản 4, Điều 1; Khoản 
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1, Điều 2); Chính vì vậy trong thời gian tới để có cơ sở pháp lý để quản lý 

“Ghe đục” đề nghị tổng cục có hướng dẫn ghe đục có phải là tàu cá không, và 

có hướng dẫn thủ tục thực hiện việc đăng ký quản lý (trong đó có quản lý về 

an toàn thực phẩm). 

Nội dung trả lời:  

- Theo quy định tại khoản 20, Điều 3 Luật Thủy sản 2017: “Tàu cá là 

phương tiện thủy có lắp động cơ hoặc không lắp động cơ, bao gồm tàu đánh 

bắt nguồn lợi thủy sản, tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản”. Theo đó, 

phương tiện chuyên dùng để vận chuyển cá giống, cá thương phẩm tươi sống 

không là tàu cá. 

- Theo quy định tại khoản 7, Điều 3 Luật Giao thông đường thủy  nội 

địa quy định: “ 7. Phương tiện thuỷ nội địa (sau đây gọi là phương tiện) là 

tàu, thuyền và các cấu trúc nổi khác, có động cơ hoặc không có động cơ, 

chuyên hoạt động trên đường thuỷ nội địa.”. Tại khoản 1 và khoản 22, Luật 

Giao thông đường thủy sản quy định: “1. Hoạt động giao thông đường thuỷ 

nội địa là hoạt động của người, phương tiện tham gia giao thông, vận tải 

đường thuỷ nội địa;…. 22. Người vận tải là tổ chức, cá nhân sử dụng 

phương tiện để vận tải người, hàng hóa trên đường thuỷ nội địa.” 

Căn cứ vào các quy định nêu trên, đề nghị cơ quan quản lý về thủy sản 

địa phương nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan 

quản lý nhà nước về giao thông đường thuỷ nội địa tại địa phương thực hiện. 

Câu số 5: Kiến nghị Tổng cục Thủy sản có văn bản hướng dẫn chi tiết 

việc kiểm tra, thẩm định các yêu cầu được quy định tại khoản 2 Điều 50 

Luật Thủy sản 2017 về cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản. 

Nội dung trả lời:  

Thủ tục hành chính cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản được quy 

định tại Điều 45 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP và được công bố tại mục 12 

Phần II Quyết định số 1154/QĐ- BNN-TCTS ngày 05/4/2019 về việc công 

bố thủ tục hành chính.  

Việc kiểm tra, thẩm định điều kiện tại điểm a, h, khoản 2 Điều 50 Luật 

Thủy sản căn cứ dữ liệu của cơ quan cấp giấy phép khai thác thủy sản; thẩm 

định các điều kiện theo điểm d, đ khoản 2 Điều 50 Luật Thủy sản căn cứ vào 

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật do chủ tàu nộp; thẩm định điểm b khoản 2 

Điều 50 Luật Thủy sản căn cứ Đơn đề nghị của chủ tàu. Việc hoạt động sai 

nội dung ghi trong giấy phép do chủ tàu chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Việc kiểm tra thực tế trang thiết thiết bị ngư lưới cụ, thiết bị an toàn 

trên tàu khi cấp phép là do cơ quan cấp phép quyết định, vì nếu biết rõ  tàu 

đó đã đảm bảo về trang thiết bị, ngư lưới cụ, thiết bị an toàn trên tàu thì 

không cần thiết phải kiểm tra tại hiện trường, trường hợp chưa xác định 
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được hoặc có thông tin về việc không đảm theo quy định thì có thể tổ chức 

tiến hành kiểm tra tại hiện trường để quyết định việc cấp phép.  

Câu số 6: Quy định về lắp đặt thiết bị giám sát trên tàu cá theo khoản 

2, Điều 50 Luật Thủy sản: Tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên phải lắp thiết 

bị giám sát tàu cá. 

Trong thực tế một số nghề khai thác có đặc điểm đánh bắt phải có 02 

hoặc nhiều tàu cùng tham gia như: Lưới kéo đôi phải có 02 tàu, các nghề kết 

hợp ánh sáng có tàu lưới và tàu chong đèn… tạo thành một đơn vị nghề khai 

thác thủy sản. 

Với ý nghĩa giám sát hoạt động đánh bắt trên biển, việc quy định lắp 

đặt thiết bị giám sát áp dụng cho đơn vị nghề sẽ phù hợp hơn với thực tế 

hoạt động đánh bắt của ngư dân, không gây lãnh phí cho chủ tàu do chi phí 

đầu tư thiết bị giám sát và thuê bao dịch vụ khá cao, đặc biệt đối với các chủ 

tàu chong đèn – hầu hết tàu có chiều dài từ 15 đến 16 mét có điều kiện kinh 

tế hạn chế. 

Kiến nghị Tổng cục Thủy sản xem xét có hướng dẫn quy định lắp đặt 

thiết bị giám sát đối với các đơn vị nghề có đặc điểm mang tính đặc thù gồm 

nhiều tàu cùng tham gia hoạt động đánh bắt. Ví dụ đối với nghề lưới kéo 

đôi: Quy định tàu chính lắp đặt thiết bị giám sát, tàu phụ có giấy khai báo 

hoạt động đánh bắt cùng cặp với tàu chính được Chi cục Thủy sản kiểm tra 

xác nhận trong hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác, ... 

Nội dung trả lời: 

Khoản 19 Điều 3 Luật Thủy sản quy định: Hoạt động hậu cần đánh 

bắt nguồn lợi thủy sản là hoạt động thăm dò, tìm kiếm, dẫn dụ, vận chuyển 

nguồn lợi thủy sản đánh bắt trong vùng nước tự nhiên. 

Khoản 20, Điều 3 Luật Thủy sản quy định: Tàu cá là phương tiện thủy 

có lắp động cơ hoặc không lắp động cơ, bao gồm tàu đánh bắt nguồn lợi 

thủy sản, tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản. 

Như vậy tàu cá bao gồm cả tàu tìm kiếm, dẫn dụ, vận chuyển nguồn 

lợi thủy sản đánh bắt trong vùng nước tự nhiên. Do đó, tàu cá không là tàu 

chính trong đơn vị nghề là lưới kéo đôi và các nghề kết hợp ánh sáng có cả 

tàu lưới và tàu chong đèn (tàu dẫn dụ cá) thì đều là tàu cá theo quy định. Mặt 

khác tàu cá trong đơn vị nghề lưới kéo đôi không phải là tàu chính, tàu  

chong đèn có thể bắt cặp với các tàu cá chính trong cùng đơn vị nghề do đó 

mỗi giấy phép khai thác phải ghi tên một tàu cá. 

Tại Điểm đ khoản 2, điều 50 Luật Thủy sản Quy định tàu cá có chiều 

dài lớn nhất từ 15 mét trở lên được cấp Giấy phép khai thác thủy sản khi “Có 

thiết bị giám sát hành trình theo quy định của Chính phủ”; 
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Như vậy, để đáp ứng các yêu cầu của Luật thì tất cả các tàu cá có 

chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên đều phải trang bị thiết bị giám sát hành 

trình. 

Câu số 7: Đề nghị hướng dẫn cho tỉnh việc xác định hạn ngạch giấy 

phép khai thác thủy sản theo Khoản 3 Điều 49 để làm cơ sở cấp giấy phép 

KTTS trong thời điểm hiện nay tỉnh chưa có cơ sở dữ liệu nguồn lợi thủy 

sản vùng ven bờ và vùng lộng của tỉnh 

Nội dung trả lời:  

Hiện nay, Viện Nghiên cứu hải sản đã có dữ liệu điều tra nguồn lợi 

thủy sản tổng thể trên biển, các tỉnh liên hệ với Viện Nghiên cứu hải sản để 

có căn cứ số liệu điều tra nghiên cứu này để xác định hạn ngạch khai thác tại 

vùng lộng và vùng ven bờ của tỉnh. Mặt khác, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 

thực hiện điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản theo quy định tại khoản 4 

Điều 12 Luật Thủy sản để phục vụ công tác giao hạn ngạch khai thác tại 

vùng bờ và vùng lộng. 

Theo số liệu thống kê hiện nay, số lượng tàu khai thác thủy sản của 

Việt Nam đã vượt so với quy hoạch. Do đó, các tỉnh xác định hạn ngạch khai 

thác vùng lộng và vùng ven bờ trên cơ sở căn cứ số liệu tàu cá hiện có của 

tỉnh và khả năng cho phép khai thác của nguồn lợi thủy sản. Trong thời gian 

tới nếu kết quả điều tra đánh giá nguồn lợi có biến động sẽ tiến hành điều 

chỉnh để phù hợp với tình hình thực tiễn. 

Chi cục Thủy sản Tham mưu cho Sở, UBND tỉnh thực hiện rà soát, 

đánh giá, về tổng sản lượng khai thác của tỉnh, số lượng, cơ cấu nghề tàu cá 

có chiều dài dưới 15m.  

Câu số 8: Về cấp mới; cấp đổi; cấp lại và gia hạn giấy phép khai thác 

thủy sản: Số tàu cá có chiều dài Lmax < 15m nhưng công suất trên 90CV: 

Trước đây giấy phép cấp ở vùng khơi, theo Luật thủy sản 2017 thì cấp ở 

vùng lộng, như vậy nghề đang làm hiện tại là không phù hợp cho việc khai 

thác với ngư trường vùng lộng. 

Nội dung trả lời:  

Theo quy định tại khoản 2, Điều 105 về quy định chuyển tiếp quy 

định: 

 “2. Các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận, chứng chỉ, 

văn bản chấp thuận trong lĩnh vực thủy sản đã được cấp trước ngày Luật 

này có hiệu lực thì được sử dụng cho đến khi hết thời hạn.” 

 Quy định này là thời gian chuyển tiếp để cho các đối tượng chịu sự 

điều chỉnh có thời gian thực hiện để chuyển đổi theo quy định mới. 
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Theo quy định của Luật Thủy sản 2017 và Nghị định số 26/2019/NĐ-

CP đã đổi mới phương thức quản lý tàu cá từ  công suất sang quản lý theo 

chiều dài tàu. Tàu cá chỉ được phép hoạt động theo các vùng biển tương ứng 

với chiều dài tàu. Đối với tàu cá có chiều dài Lmax < 15m, có thể cấp giấy 

phép theo nghề cũ hoặc chuyển đổi nghề phù hợp với vùng biển cho phép 

hoạt động. Trường hợp hạn ngạch giấy phép vùng khơi đã giao cho từng địa 

phương vẫn còn thì địa phương có thể ưu tiên đối với một số đối tượng có 

tàu cá có chiều dài dưới 15m nhưng công suất lớn hơn 90CV cải hoán để đủ 

điều kiện hoạt động tại vùng khơi. 

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn tiếp tục nghiên 

cứu, đánh giá, rà soát hiện trạng này trên cơ sở báo cáo của địa phương để có 

giải pháp tháo gỡ. 

Câu số 9: Số tàu thuyền có chiều dài Lmax ≥ 15m nhưng công suất < 

90CV và Bmax ≤3m: Trước đây được cấp phép vùng lộng, theo Luật Thủy 

sản 2017 phải cấp phép hoạt động ở vùng khơi dẫn đến bất cập là: không 

đảm bảo an toàn cho tàu (giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật chỉ cho phép tàu 

cá hoạt động cách bờ hoặc nơi trú ẩn không quá 20 hải lý) và không phù 

hợp với nghề khai thác đang làm. 

Nội dung trả lời: Địa phương cần tập huấn, tuyên truyền cho ngư dân 

các quy định mới tại Luật Thủy sản 2017; trong đó có nội dung liên quan 

đến đảm bảo an toàn cho người và tàu cá. 

Trường hợp, tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên (GCN ATKT cho phép 

tàu hoạt động cách bờ hoặc nơi trú ẩn 20 hải lý) địa phương chỉ cấp giấy 

phép khai thác thủy sản khi tàu đã thực hiện các biện pháp, trang bị đầy đủ 

các thiết bị an toàn và được cơ sở đăng kiểm kiểm tra, cấp giấy chứng nhận 

an toàn kỹ thuật cho tàu đủ điều kiện hoạt động ởvùng khơi theo quy định. 

Đôi với một số nghề không phù hợp hoạt động tại vùng khơi, địa phương 

cần hướng dẫn người dân thực hiện chuyển đổi nghề. 

Việc kiểm tra cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của đăng kiểm 

thực hiện theo quy định tại TT 23/2018/TT-BNNPTNT. 

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang nghiên cứu 

tìm giải pháp để xử lý đối với các trường hợp người dân thuộc trường hợp 

nêu trên không muốn khai thác tại vùng khơi. 

Câu số 10: Theo Luật Thủy sản năm 2017, những tàu có chiều dài 

Lmax  ≥ 12m thì phải đăng kiểm. Trong khi trước đây, có những tàu có công 

suất nhỏ hơn 20CV (tàu không thuộc diện đăng kiểm) lại có chiều dài Lmax ≥ 

12m, như vậy những tàu này hiện không có thông tin về đăng kiểm nên 

không thể cập nhật lên phần mềm Vnfishbase theo quy định. 

Nội dung trả lời:  
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Trường hợp tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên nhưng lắp 

máy dưới 20 sức ngựa trước đây chưa được đăng kiểm, địa phương cần thực 

hiện rà soát, thông báo và yêu cầu chủ tàu thực hiện việc đăng kiểm trước 

khi cấp giấy phép khai thác thủy sản. 

Việc cập nhật thông tin lên phần mềm Vnfidhbase thực hiện sau khi 

tàu đã được đăng kiểm theo quy định. 

 Câu số 11: Đối với việc cấp giấy phép khai thác thủy sản tại vùng 

lộng: Theo khoản 3, Điều 49, Luật Thủy sản 2017 quy định: UBND cấp tỉnh 

xác định, giao hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản tại vùng lộng thuộc 

phạm vi quản lý. Vậy đề nghị hướng dẫn về tàu cá có chiều dài từ 12 đến dưới 

15m hoạt động trong vùng lộng, chỉ được phép hoạt động khai thác thủy sản 

tại vùng lộng của tỉnh đăng ký hay được phép hoạt động khai thác tại vùng 

lộng biển Việt Nam. 

Nội dung trả lời:  

Theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP về phân vùng 

khai thác thủy sản như sau:  

“1. Vùng biển Việt Nam được phân thành ba vùng khai thác thủy sản như 

sau: 

a) Vùng ven bờ được giới hạn bởi mép nước biển dọc theo bờ biển và 

tuyến bờ. Đối với các đảo, vùng ven bờ là vùng biển được giới hạn bởi ngấn 

nước thuỷ triều trung bình nhiều năm quanh bờ biển của đảo đến 06 hải lý; 

b) Vùng lộng được giới hạn bởi tuyến bờ và tuyến lộng; 

c) Vùng khơi được giới hạn bởi tuyến lộng và ranh giới phía ngoài của 

vùng đặc quyền kinh tế của vùng biển Việt Nam. 

2. Ủy ban nhân dân hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển 

tiếp giáp nhau căn cứ vào đặc điểm cụ thể về địa lý của vùng biển ven bờ để 

hiệp thương xác định và công bố ranh giới vùng khai thác thủy sản ven bờ 

giữa hai tỉnh.” 

Như vậy, việc công bố ranh giới vùng khai thác thủy sản trên biển 

giữa các tỉnh chỉ áp dụng đối với vùng ven bờ, do đó tàu cá có chiều dài từ 

12 đến dưới 15m được hoạt động khai thác tại vùng lộng trên biển Việt Nam 

mà không bị hạn chế bởi vùng lộng của các tỉnh. 

Câu số 12: Tại Khoản 1 Điều 49 Luật Thủy sản quy định căn cứ xác 

định hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản dựa trên các tiêu chí như: Trữ 

lượng nguồn lợi, tổng sản lượng tối đa cho phép khai thác bền vững….Vì 

vậy việc xác định trữ lượng nguồn lợi vùng biển ven bờ và vùng lộng đối với 

địa phương là một việc vô cùng khó khăn, đòi hỏi có thời gian và nguồn lực 

lớn. Kiến nghị: Đối với nội dung cấp hạn ngạch khai thác theo loài tại vùng 
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ven bờ và vùng lộng thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, kính đề nghị Bộ 

Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Hỗ trợ địa phương trong việc xác định trữ lượng nguồn lợi vùng biển 

ven bờ và vùng lộng. 

- Xây dựng và ban hành bộ tiêu chí cụ thể trong việc xác định hạn 

ngạch, đối với từng loại nghề, công suất hay chiều dài tàu (bởi bộ tiêu chí 

này sẽ là căn cứ pháp lý để đơn vị tham mưu trình UBND tỉnh trong việc 

công bố hạn ngạch; đồng thời để thống nhất thực hiện giữa các địa phương 

trên toàn quốc). 

Nội dung trả lời:  

Hiện nay, Viện Nghiên cứu hải sản đã có dữ liệu điều tra nguồn lợi 

thủy sản tổng thể trên biển, các tỉnh liên hệ với Viện Nghiên cứu hải sản để 

có căn cứ số liệu điều tra nghiên cứu này để xác định hạn ngạch khai thác tại 

vùng lộng và vùng ven bờ của tỉnh Mặt khác, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 

thực hiện điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản theo quy định tại khoản 4 

Điều 12 Luật Thủy sản để phục vụ công tác giao hạn ngạch khai thác tại 

vùng bờ và vùng lộng..  

Theo số liệu thống kê hiện nay, số lượng tàu khai thác thủy sản của 

Việt Nam đã vượt so với quy hoạch. Do đó, các tỉnh xác định hạn ngạch khai 

thác vùng lộng và vùng ven bờ cần căn cứ số liệu tàu cá hiện có của tỉnh và 

khả năng cho phép khai thác của nguồn lợi thủy sản. Trong thời gian tới nếu 

kết quả điều tra đánh giá nguồn lợi có biến động sẽ tiến hành điều chỉnh để 

phù hợp với tình hình thực tiễn. 

Chi cục Thủy sản Tham mưu cho Sở, UBND tỉnh thực hiện rà soát, 

đánh giá, về tổng sản lượng khai thác của tỉnh, số lượng, cơ cấu nghề tàu cá 

có chiều dài dưới 15m.  

Câu số 13: Quy định về đ ng    tàu cá 

Điều 71 Luật Thủy sản “Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét trở lên 

phải được đăng ký vào sổ đăng ký tàu cá quốc gia và cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký tàu cá theo quy định. Tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 06 mét do 

UBND cấp xã thống kê phục vụ công tác quản lý”. Thực tế hiện nay tại Hà 

Tĩnh nói riêng còn tồn tại một số tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên nhưng có 

công suất dưới 30CV chưa được đăng ký (tàu phát sinh đóng mới có công 

suất dưới 30CV/chiếc theo quy định Luật Thủy sản 2003 không được đăng 

ký). Kiến nghị: Đề nghị hướng dẫn cụ thể đối với việc xử lý với các tàu cá 

loại này (theo Luật Thủy sản 2017 có được đăng ký không? Trường hợp 

không được đăng ký thì xử lý như thế nào?). 

Nội dung trả lời:  
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- Theo quy định tại khoản 1 Điều 50 và khoản 1 Điều 71 của Luật 

Thủy sản, thì tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên phải đăng ký và cấp phép hoạt 

động.  

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 49việc quản lý khối tàu cá có chiều 

dài lớn nhất từ 06 mét thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đề 

nghị Chi cục thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu 

UBND tỉnh quyết định.  

Câu số 14: Việc cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật về vùng hoạt 

động cho tàu cá theo các qui định trong Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 

7111:2002 quy phạm phân cấp và đóng tàu cá biển cỡ nhỏ. Quy định cho 

phép tàu cá hoạt động trong vùng biển hạn chế. Tuy nhiên, theo Điều 43 

Nghị định 26/2019/NĐ-CP được ban hành quy định quản lý hoạt động của 

tàu cá trên các vùng biển Việt Nam được chia theo vùng ven bờ, vùng lộng, 

vùng khơi. Đề nghị bổ sung, hướng dẫn rõ về vùng hoạt động để đảm bảo 

thống nhất. 

Nội dung trả lời: 

 Phân chia vùng ven bờ, vùng lộng, vùng khơi để quản lý khai thác 

thủy sản. Phân cấp vùng hoạt động của tàu cá theo quy định tại các quy 

phạm kỹ thuật về tàu cá nhằm đảm bảo an toàn kỹ thuật của tàu khi hoạt 

động. 

Theo đó, địa phương cần căn cứ vào Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật  

tàu cá để cấp Giấy phép khai thác thủy sản, không cấp Giấy phép khai thác 

thủy sản khi tàu cá chưa đảm bảo an toàn trong vùng hoạt động được cấp 

phép; đồng thời tuyên truyền, tập huấn cho ngư dân về giới hạn vùng hoạt 

động của tàu theo phân cấp. 

Câu số 15: Theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP, quy định về điều kiện 

để tàu cá hoạt động ngoài vùng biển Việt Nam phải có mã số của Tổ chức 

hàng hải Quốc tế (IMO), vậy người dân phải xin mã số (IMO) ở địa chỉ nào 

của Tổ chức hàng hải Quốc tế trên lãnh thổ của Việt Nam? 

Nội dung trả lời:  

Hiện nay, theo quy định của Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) quy định 

về việc cấp mã số và việc đăng ký hiện nay là người dân thực hiện đăng ký 

trực tiếp trên trang mạng điện tử của tổ chức này (bằng tiếng Anh). 

Do đó, Tổng cục Thủy sản đang nghiên cứu quy định của Tổ chức này 

và tìm giải pháp để có thể giúp người dân đăng ký được thuận lợi. 

Câu số 16: Theo Điều 67 Luật Thủy sản và Điều 55 và Điều 56 Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP thì Chi cục Thủy sản có được coi là cơ sở đăng 

kiểm tàu cá và bắt buộc phải thành lập trung tâm đăng kiểm hay không? 



36 

 

Nội dung trả lời: Theo quy định tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

quy định một trong các điều kiện của cơ sở đăng kiểm là “Được cơ quan có 

thẩm quyền quyết định thành lập (đối với trường hợp là cơ sở đăng kiểm 

công lập) hoặc được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật 

hợp tác xã; cơ sở đăng kiểm tàu cá phải độc lập về pháp lý, độc lập về tài 

chính với tổ chức, cá nhân kinh doanh tàu cá, đóng mới, cải hoán tàu cá, 

thiết kế tàu cá”. 

Do đó, Chi cục Thủy sản có thể thực hiện hoạt động đăng kiểm tàu cá 

nếu cơ quan có thẩm quyền thành lập tại địa phương giao.  

Câu số 17: Điều 44 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP quy định về quản 

lý hệ thống giám sát tàu cá có quy định về yêu cầu của thiết bị giám sát 

hành trình lắp trên tàu cá và tính năng phần mềm hệ thống giám sát tàu cá 

tại trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá. Tuy nhiên, không quy định cơ quan 

quản lý nhà nước nào có thẩm quyền thẩm định và công nhận thiết bị giám 

sát hành trình tàu cá đủ điều kiện để lắp trên tàu cá và phần mềm giám sát 

tàu cá nào đáp ứng được yêu cầu quản lý tàu cá hiện nay. Đề nghị Tổng cục 

Thủy sản có hướng dẫn thêm về Điều này. 

Nội dung trả lời:  

- Về yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị giám sát hành trình được lắp đặt 

trên tàu cá đã được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 44 Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP của Chính phủ.  

- Về yêu cầu đối với hệ thống giám sát tàu cá đã được quy định cụ thể 

tại khoản 2 Điều 44 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Để hướng 

dẫn rõ về nội dung này Tổng cục Thủy sản đã có Thông báo số 1008/TB-

TCTS-TTTS ngày 04/5/2019 thông báo cụ thể về yêu cầu đối với hệ thống 

giám sát tàu cá để tổ chức, cá nhân biết và thực hiện. Như vậy, nhà nước quy 

định về yêu cầu kỹ thuật để tổ chức, cá nhân cung cấp thiết bị giám sát tàu 

cá và điều kiện tiên quyết là phải kết nối được với hệ thống giám sát tàu cá. 

Về chất lượng sản phẩm đơn vị cung cấp phải chịu trách nhiệm về thông tin 

đã công bố khi đưa ra thị trường, nhà nước chỉ thực hiện hậu kiểm, thực hiện 

thanh tra, kiểm tra nếu vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính. 

Do đó, cơ quan quản lý nhà nước không tiến hành thẩm định và công 

nhận thiết bị giám sát tàu cá đủ điều kiện để lắp đặt trên tàu. Cơ quan quản 

lý nhà nước (Tổng cục Thủy sản) chỉ công bố công khai các đơn vị có thiết 

bị tích hợp được vào hệ thống giám sát tàu cá. Trường hợp các đơn vị cung 

cấp vi phạm về chất lượng sản phẩm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo 

Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản. 

Câu số 18: Tại Phụ lục VI yêu cầu đối với cơ sở đóng mới, cải hoán 

tàu cá (kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính 
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phủ). Theo đó, quy định yêu cầu về bộ phận giám sát, quản lý chất lượng và 

đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật của cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ 

gỗ quá cao, phải có mỗi chuyên ngành 2 người: tốt nghiệp đại học Vỏ tàu 

thủy, Khai thác tàu thủy, máy tàu thủy, điện tàu thủy hoặc điện lạnh. Hiện tại 

hầu hết các cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ gỗ ở Kiên Giang không thể 

đáp ứng được tiêu chuẩn này. 

Nội dung trả lời:  

Để đảm bảo an toàn kỹ thuật tàu cá thì khâu đóng mới, cải hoán tàu cá 

là rất quan trọng vì vậy rất cần những cán bộ được đào tạo bài bản và có 

chuyên môn sâu. Vì vậy, để đảm bảo an toàn tàu cá và an toàn cho người 

tham gia hoạt động thủy sản đề nghị địa phương tăng cường tuyên truyền, 

tập huấn cho các tổ chức cá nhân thực hiện theo quy định. Chuẩn bị điều 

kiện trong thời gian chuyển tiếp để đảm bảm hết thời gian chuyển tiếp có đủ 

điều kiện để hoạt động. 

Câu số 19: Tại Điều 45 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP: Cấp, cấp lại, 

thu hồi giấy phép khai thác thủy sản 

Tại khoản 1 và 2 quy định về hồ sơ đề nghị cấp và cấp lại giấy phép 

khai thác thủy sản chỉ đáp ứng được yêu cầu của 03/08 điều kiện được cấp, 

gia hạn giấy phép khai thác thủy sản được quy định tại khoản 2 Điều 50 Luật 

Thủy sản 2017, là 03 điều kiện c, e và g; đối với 05 điều kiện còn lại gồm a, 

b, d, đ và h sẽ được kiểm tra, thẩm định như thế nào? Hay không cần kiểm 

tra khi thực hiện cấp giấy phép khai thác thủy sản?  

Trong đó, điều kiện đ yêu cầu tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên 

phải có thiết bị giám sát hành trình, là điều kiện vô cùng quan trọng, cần 

thiết phải có trong thành phần hồ sơ cấp giấy phép khai thác thủy sản, tuy 

nhiên hồ sơ cấp giấy phép không quy định. 

Nội dung trả lời:  

Thủ tục hành chính cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản thực hiện 

theo Điều 45 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP và đã được công bố thủ tục hành 

chính tại  Mục 12 phần II Quyết định số 1154/QĐ- BNN-TCTS ngày 

05/4/2019. 

- Việc kiểm tra, thẩm định điều kiện tại điểm a khoản 2 Điều 50 Luật 

Thủy sản căn cứ dữ liệu của cơ quan cấp giấy phép khai thác thủy sản (số 

liệu về văn bản chấp thuận cho đóng mới của hoán tàu cá và số hạn ngạch đã 

sử dụng). 

- Việc kiểm tra, thẩm định điều kiện tại điểm b khoản 2 Điều 50 Luật 

Thủy sản căn cứ vào Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT đơn đề  nghị của 

chủ tàu. 
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- Việc kiểm tra, thẩm định điều kiện tại điểm d khoản 2 Điều 50 Luật 

Thủy sản căn cứ vào Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá. 

- Việc kiểm tra, thẩm định điều kiện tại điểm đ khoản 2 Điều 50 Luật 

Thủy sản căn cứ vào Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá; thông báo của 

đơn vị cung cấp thiết bị, cơ sở dữ liệu tàu cá; 

- Việc kiểm tra, thẩm định điều kiện tại điểm h khoản 2 Điều 50 Luật 

Thủy sản căn cứ vào Danh sách tàu cá bất hợp pháp do Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn công bố và số liệu về nhật ký khai thác do Chi cục 

Thủy sản thu nhận từ Ban quản lý cảng cá theo quy định. 

Câu số 20: Theo quy định tại Điều 57 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá chỉ có tờ 

khai và căn cứ để cấp văn bản chấp thuận gồm hạn ngạch giấy phép khai 

thác thủy sản, tiêu chí đặc thù, trong khi tiêu chí đặc thù của địa phương phải 

có hồ sơ thiết kế, phương án sản xuất kinh doanh. Vì vậy, đề nghị Tổng cục 

thủy sản có hướng dân việc tổ chức, cá nhân cung cấp các hồ sơ liên quan 

đến tiêu chí đặc thù như thế nào để địa phương có căn cứ thẩm định cấp văn 

bản chấp thuận.  

Nội dung trả lời: 

 Tại khoản 1, Điều 62 Luật Thủy sản quy định: “Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh công khai hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản, số lượng Giấy phép 

khai thác thủy sản trên biển được cấp mới của địa phương; cấp văn bản chấp 

thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển căn cứ vào hạn ngạch 

Giấy phép khai thác thủy sản; xây dựng, công khai tiêu chí đặc thù của địa 

phương và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng 

mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, 

thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa thuộc phạm vi quản lý.”  

 Như vậy, việc xây dưng và quy định về tiêu chí đặc thù thuộc trách 

nhiệm của địa phương nên cơ quan cấp phép sẽ căn cứ vào quy định tại địa 

phương để triển khai thực hiện.  

Câu số 21: Từ ngày 01/01/2019 Luật Thủy sản có hiệu lực đến ngày 

25/4/2019 Nghị định có hiệu lực, địa phương đã cấp giấy phép khai thác 

thủy sản cho các tàu theo quy định tại Nghị định 59/2005/NĐ-CP, Thông tư 

số 02/2006/TT-BTS trong đó có trường hợp tàu có kích thước chiều dài lớn 

nhất Lmax dưới 15 m công suất tàu trên 90CV hoạt động vùng khơi hạn giấy 

phép đến năm 2020. Vì vậy, đề nghị Tổng cục Thủy sản cho ý kiến việc thực 

hiện như trên có phù hợp với quy định của pháp luật hay không và có hướng 

dẫn cụ thể đối với các tàu cá trên sau khi Nghị định có hiệu lực có được tiếp 

tục hoạt động vùng khơi theo Điều 73 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP nữa hay 

không.  
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Nội dung trả lời:  

- Trước ngày Nghị định 26/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì vẫn 

áp dụng thủ tục hành chính theo quy định của các văn bản trước đó. Vì vậy, 

để tạo điều kiện thuận lợi và không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của 

người dân doanh nghiệp thì việc tàu có kích thước chiều dài lớn nhất Lmax 

dưới 15 m công suất tàu trên 90CV hoạt động vùng khơi hạn giấy phép đến 

năm 2020 là phù hợp. 

- Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều Điều 73 Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP của Chính phủ thì các tàu nêu trên vẫn tiếp tục được hoạt 

động đến khi được cấp mới, cấp lại theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.  

Câu số 22: Tại khoản 4 điều 45 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP quy 

định thời hạn của giấy phép khai thác thủy sản “bằng thời hạn còn lại của 

hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản đã được công bố”, chưa hiểu rõ, đề 

nghị có hướng dẫn cụ thể. 

Nội dung trả lời:  

Tại khoản 4 Điều 45 Nghị định 26/2019/NĐ-CP quy định thời hạn của 

giấy phép khai thác thủy sản “bằng thời hạn còn lại của hạn nghạch giấy 

phép khai thác thủy sản đã được công bố”, Hạn ngạch giấy phép được giao 

có thời hạn 60 tháng. Thời han của giấy phép tính từ thời điểm cấp đến khi 

hết thời hạn của hạn ngạch. 

 Ví dụ: hạn ngạch được giao từ ngày 01/5/2019, đến 1/5/2024, ngày 

cấp giấy phép là 01/10/2021, thì giấy phép có thời hạn từ ngày 1/10/2021 

đến 01/5/2024. 

Câu số 23: Điểm a Khoản 1 Điều 43 quy định “Tàu có chiều dài lớn 

nhất từ 15 mét trở lên hoạt động tại vùng khơi không được hoạt động tại 

vùng ven bờ và vùng lộng”. 

Thực hiện triển khai Chính sách bảo hiểm theo Nghị định số 

17/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018:  

Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho các tàu khai 

thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là thành viên 

tổ đội, nghiệp đoàn nghề cá, hợp tác xã khai thác hải sản và có tổng công 

suất máy chính từ 90 cv trở lên (trích nội dung Điều 6 Nghị định số 17): 

Đề nghị hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm theo 

Nghị định số 17 đối với các tàu cá có công suất từ 90 cv trở lên, có chiều dài 

nhỏ hơn 15m đã được cấp Giấy phép khai thác thủy sản hoạt động tại vùng 

khơi và còn thời hạn sau ngày 25/4/2019. 

Nội dung trả lời:  
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1. Theo khoản 2 Điều 105 Luật Thủy sản: Các loại giấy phép, giấy 

chứng nhận, giấy xác nhận, chứng chỉ, văn bản chấp thuận trong lĩnh vực 

thủy sản đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thì được sử dụng cho 

đến khi hết thời hạn. 

2. Các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản đã được ban hành trước 

ngày Nghị định 29/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành được tiếp tục áp dụng 

đến khi hết thời gian áp dụng chính sách hoặc có văn bản thay thế, hủy bỏ. 

Do đó, các tàu đã được cấp giấy phép khai thác trước ngày 01/01/2019 

tiếp tục được sử dụng đến khi hết thời hạn (kèm theo các chính sách hiện 

hưởng), nhưng khi hết thời hạn giấy phép đã cấp thì sẽ phải áp dụng quy 

định văn bản tại thời điểm hiện hành. 

Câu số 24: Tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 15 m lắp máy công suất 

từ 90cv trở lên hoạt động tại vùng khơi. Đề nghị hướng dẫn về điều kiện 

chuyển tiếp đối với các loại tàu này về hồ sơ kỹ thuật của tàu cũng như thời 

gian chuyển tiếp để thực hiện theo đúng quy định. 

Nội dung trả lời:  

Trường hợp tàu cá đã được cấp giấy phép trước ngày 25/4/2019 thì 

vẫn được sử dụng giấy phép đã cấp đến khi hết thời hạn của giấy phép; khi 

hết thời hạn giấy phép đã cấp thì sẽ phải tuân thủ về quản lý hoạt động của 

tàu cá trên các vùng biển Việt Nam – Điều 43 Nghị định 26/2019.  

Câu số 25: Việc cấp hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại địa 

phương:  

Đối với vùng lộng thì tàu cá đi khắp các vùng theo con nước để khai 

thác hải sản, chứ không phải chỉ hoạt động trong vùng lộng của tỉnh mà tàu 

đăng ký. Vậy việc cấp hạn ngạch khai thác hải sản tại vùng lộng đối với một 

tỉnh có phù hợp không? Đề nghị hướng dẫn cụ thể việc tham mưu UBND về 

việc cấp hạn ngạch tại địa phương ở vùng lộng và vùng ven bờ. 

Nội dung trả lời:  

Theo Điều 43 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP, tàu cá có chiều dài từ 12 

đến dưới 15m hoạt động trong vùng lộng, được phép hoạt động khai thác thủy 

sản tại vùng lộng của biển Việt Nam. 

Theo số liệu thống kê hiện nay, số lượng tàu khai thác thủy sản của 

Việt Nam đã vượt so với quy hoạch. Do đó, các tỉnh xác định hạn ngạch khai 

thác vùng lộng cần căn cứ số liệu tàu cá hiện có của tỉnh và khả năng cho 

phép khai thác của nguồn lợi thủy sản. Trong thời gian tới nếu kết quả điều 

tra đánh giá nguồn lợi có biến động sẽ tiến hành điều chỉnh để phù hợp với 

tình hình thực tiễn. 
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Câu số 26: Việc cấp hạn ngạch Giấy phép Khai thác thủy sản cho tàu 

cá hoạt động tại vùng khơi. Ngoài các tàu cá đang hoạt động tại vùng khơi 

đã được cấp Giấy phép Khai thác thủy sản theo quy định, các Chi cục đã 

tổng hợp báo cáo theo công văn số 1314/BNN-TCTS ngày 27/2/2019 để trên 

cơ sở đó Bộ cấp số lượng Giấy phép Khai thác thủy sản cho các tỉnh có tàu 

cá hoạt động ở vùng khơi. Tuy nhiên, thực tế hiện nay như ở Đà Nẵng có 

190 tàu cá có công suất máy chính từ 90cv trở lên và chiều dài lớn nhất dưới 

15m đang hoạt động ở vùng khơi, dự báo trong thời gian đến các tàu cá này 

sẽ cải hoán vỏ tàu để hoạt động ở vùng khơi, vậy trong quá trình cấp số 

lượng Giấy phép khai thác thủy sản cho các tỉnh đề nghị Tổng cục quan tâm 

về cấp số lượng Giấy phép Khai thác thủy sản đối với khối tàu này hoặc có 

hướng dẫn cụ thể đối với khối tàu hoạt động này. 

Nội dung trả lời: 

Theo quy định tại khoản 2, Điều 105 về quy định chuyển tiếp quy 

định: 

 “2. Các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận, chứng chỉ, 

văn bản chấp thuận trong lĩnh vực thủy sản đã được cấp trước ngày Luật 

này có hiệu lực thì được sử dụng cho đến khi hết thời hạn.” 

 Quy định này là thời gian chuyển tiếp để cho các đối tượng chịu sự 

điều chỉnh có thời gian thực hiện để chuyển đổi theo quy định mới. 

Theo quy định của Luật Thủy sản 2017 và Nghị định số 26/2019/NĐ-

CP đã đổi mới phương thức quản lý tàu cá từ  công suất sang quản lý theo 

chiều dài tàu. Tàu cá chỉ được phép hoạt động theo các vùng biển tương ứng 

với chiều dài tàu. Đối với tàu cá có chiều dài Lmax < 15m, có thể cấp giấy 

phép theo nghề cũ hoặc chuyển đổi nghề phù hợp với vùng biển cho phép 

hoạt động. Trường hợp hạn ngạch giấy phép vùng khơi đã giao cho từng địa 

phương vẫn còn thì địa phương có thể ưu tiên đối với một số đối tượng có 

tàu cá có chiều dài dưới 15m nhưng công suất lớn hơn 90CV cải hoán để đủ 

điều kiện hoạt động tại vùng khơi. 

Để đảm bảo số lượng tàu cá hoạt động ở vùng khơi và đề nghị của các 

địa phương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn 

số 5411/BNN-TCTS ngày 30/7/2019 đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ 

đạo các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức rà soát, triển khai thực hiện 

một số nội dung sau:  

Đối với nhóm tàu cá có công suất từ  90CV trở lên nhưng chiều dài 

lớn nhất dưới 15 mét: Rà soát, thông báo cho chủ tàu, ngư dân đăng ký nhu 

cầu cải hoán tàu cá để có đủ điều kiện hoạt động tại vùng khơi theo quy định 

tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; tiến hành cấp văn bản chấp thuận cải hoán 

cho chủ tàu có nhu cầu để tiến hành cải hoán tàu cá theo quy định; cấp giấy 

phép khai thác thủy sản cho chủ tàu khi tàu cá đã đủ điều kiện theo quy định 

trong số hạn ngạch giấy phép đã được giao theo Quyết định số 1481/QĐ-
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BNN-TCTS. Báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, cấp 

bổ sung hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản; thời hạn báo cáo đề nghị 

cấp bổ sung hạn ngạch trước ngày 31/12/2019. 

Câu số 27: Gia hạn giấy phép khai thác thủy sản. 

Tại Điều 51 Luật Thủy sản 2017 quy định việc Cấp, gia hạn, cấp lại, 

thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản nhưng tại Điều 45 Nghị định 

26/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Thủy sản không quy định việc gia hạn giấy phép khai thác thủy sản. Đề nghị 

có hướng dẫn cụ thể để thuận lợi cho việc thực hiện gia hạn giấy phép khai 

thác thủy sản.  

Trường hợp một tàu có chiều dài trên 15m, đã được cấp giấy phép 

khai thác thủy sản theo hạn ngạch giấy phép đã phân bổ cho địa phương 

nhưng tàu đã hết hạn đăng kiểm mà giấy phép khai thác thủy sản vẫn còn 

hạn vậy rất khó cho công tác quản lý. 

Nội dung trả lời:  

Theo quy định của Điều 45 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP không gia 

hạn Giấy phép khai thác thủy sản mà chỉ có cấp, cấp lại. Thời hạn giấy phép 

không quá thời hạn hạn ngạch được giao (không quá 60 tháng). 

Nếu tổ chức, cá nhân có Giấy phép khai thác còn hạn mà giấy chứng 

nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đã hết hạn mà vẫn đi khai thác thì sẽ bị xử lý vi 

phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ- CP của Chính 

phủ. 

Câu số 28: Quy định về mẫu các thủ tục hành chính: Chính phủ và Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Nghị định và Thông tư 

hướng dẫn triển khai Luật Thủy sản 2017, trong đó kèm theo các Phụ lục 

như: Mẫu số 04.KT Phụ lục IV Nghị định số 26/2019/NĐ-CP về mẫu Giấy 

phép khai thác thủy sản; Mẫu số 05.ĐKT Phụ lục số VII Thông tư 

23/2018/TT-BNNPTNT về Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá… Tuy nhiên, 

các mẫu phôi nêu trên mới chỉ là bản word đen trắng, chưa có quy định về 

hoa văn, logo, màu sắc, kích cỡ phôi. Kiến nghị: Đề nghị sớm ban hành các 

mẫu phôi in các loại giấy trên để áp dụng triển khai. 

Nội dung trả lời:  

Để tránh những thay đổi gây xáo trộn, loại giấy, hoa văn, màu sắc đề 

nghị địa phương triển khai thực hiện theo hình thức của các biểu mẫu trước 

đây đang sử dụng. 

Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ xem 

xét bổ sung các quy định này để tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện và 

thống nhất thực hiện trên phạm vi toàn quốc. 
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Câu số 29: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 51 Luật Thủy sản có ghi 

“…UBND cấp tỉnh cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy phép khai thác thủy 

sản…”  theo Mục a, b, Khoản 3 Điều 45 của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

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

“…gửi hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh” “… cơ 

quan thẩm quyền thực hiện cấp, cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản…” Đề 

nghị giải thích là cơ quan nào ở cấp tỉnh cấp giấy phép khai thác thủy sản; 

vấn đề thẩm quyền cấp phép khai thác thủy sản có sự chưa thống nhất giữa 

Luật và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật vậy thực hiện theo văn bản nào 

(theo Luật thì thẩm quyền thuộc UBND tỉnh, theo Nghị định thì thẩm quyền 

thuộc cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh). Điều này rất khó khăn 

trong quá trình triển khai thực hiện. 

Nội dung trả lời:  

Luật Thủy sản chỉ quy định đến Bộ và UBND tỉnh; Tại Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP đã quy định cụ thể đơn vị thực hiện để bảo đảm thuận lợi 

cho việc giải quyết TTHC. Việc gửi hồ sơ đến cơ quan nào sẽ căn cứ vào 

quyết định công bố thủ tục hành chính đã được ban hành. 

 Tại điểm d khoản 1 Điều 102 của Luật Thủy sản “d) Tổ chức thực 

hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận, 

chứng chỉ thuộc phạm vi quản lý trong hoạt động thủy sản theo phân công, 

phân cấp”. Do đó, việc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho các cơ quan 

cấp dưới để thực hiện là không có mâu thuẫn giữa Luật Thủy sản và Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ. 

Câu số 30: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 62 Luật thủy sản quy định 

“Tổ chức, chức cá nhân đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá có chiều lớn 

nhất từ 06 mét trở lên hoạt động trên biển phải được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

chấp thuận” Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 3 Điều 57 Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP quy định thẩm quyền cấp văn bản chấp thuận thuộc thẩm 

quyền của Sở Nông nghiệp và PTNT. Đề nghị làm rõ việc cấp văn bản chấp 

thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh 

hay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Nội dung trả lời:  

Luật Thủy sản chỉ quy định đến Bộ và UBND tỉnh; Tại Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP đã quy định cụ thể đơn vị thực hiện để bảo đảm thuận lợi 

cho việc giải quyết TTHC. Việc gửi hồ sơ đến cơ quan nào sẽ căn cứ vào 

quyết định công bố thủ tục hành chính đã được ban hành. 

 Tại điểm d khoản 1 Điều 102 của Luật Thủy sản “d) Tổ chức thực 

hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận, 

chứng chỉ thuộc phạm vi quản lý trong hoạt động thủy sản theo phân công, 
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phân cấp”. Do đó, việc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho các cơ quan 

cấp dưới để thực hiện là không có mâu thuẫn giữa Luật Thủy sản và Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ . 

 Do đó, việc cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu 

cá thuộc thẩm quyền là do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực 

hiện.   

Câu số 31: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 64 Luật thủy sản việc 

cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới cải hoán 

tàu cá thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Tuy nhiên căn cứ Mục c Khoản 3 

điều 54 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP quy định cấp, cấp lại, thu hồi Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới cải hoán tàu cá thuộc thẩm quyền 

của Sở Nông nghiệp và PTNT. Do đó có sự mâu thuẫn giống như trên giữa 

Luật và Nghị định. Do đó, thực hiện theo quy định nào là đúng. 

Nội dung trả lời:  

Luật Thủy sản chỉ quy định đến Bộ và UBND tỉnh; Tại Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP đã quy định cụ thể đơn vị thực hiện để bảo đảm thuận lợi 

cho việc giải quyết TTHC. Việc gửi hồ sơ đến cơ quan nào sẽ căn cứ vào 

quyết định công bố thủ tục hành chính đã được ban hành. 

 Tại điểm d khoản 1 Điều 102 của Luật Thủy sản “d) Tổ chức thực 

hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận, 

chứng chỉ thuộc phạm vi quản lý trong hoạt động thủy sản theo phân công, 

phân cấp”. Do đó, việc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho các cơ quan 

cấp dưới để thực hiện là không có mâu thuẫn giữa Luật Thủy sản và Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ . 

Như vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thực 

hiện cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới cải 

hoán tàu cá. 

Câu số 32: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 73 của Nghị định 

26/2019/NĐ- CP quy định “…văn bản chấp thuận được cấp trước ngày Nghị 

định có hiệu lực thi hành được tiếp tục sử dụng đến khi được cấp mới, cấp 

lại theo quy định…”. Đề  nghị hướng dẫn thủ tục cấp lại văn bản chấp thuận 

đóng mới, cải hoán tàu cá đã được duyệt trước ngày Nghị định 26/2019/NĐ-

CP có hiệu lực, thời hạn của các giấy văn bản chấp thuận cấp lại là bao lâu. 

(Do các văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá theo quy định cũ 

không có quy định thời hạn). 

Nội dung trả lời:  

Trong Quyết định giao hạn ngạch cho các địa phương đã cộng cả số 

văn bản chấp thuận mà địa phương đã cấp trước ngày 28/3/2019, vì vậy các 
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văn bản chấp thuận trước ngày 28/3/2019 có giá trị đóng mới tàu cá theo quy 

định. Tuy nhiên để tránh trường hợp các văn bản chấp thuận đã cấp nhưng 

chủ tàu không đóng tàu Nghị định số 26/2019/NĐ-CP đã quy định thời hạn 

của văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá ngay tại mẫu văn bản chấp 

thuận là 12 tháng. 

Câu số 33: Theo Quy định tại Điều 7 Thông tư số 21/2018 đối tượng 

kiểm tra là tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 m trở lên, tàu dưới 24 m chỉ 

kiểm tra tối thiểu 20% đối với tàu làm nghề khai thác cá ngừ, tối thiểu 10% 

tàu làm nghề lưới kéo, 5% đối với tàu làm nghề khai thác trên tổng số tàu cá 

cập cảng, rời cảng. Trong khi theo quy định tại Quyết định số 27/QĐ-BNN-

TCTS ngày 05/01/2018 của Bộ Nông nghiệp &PTNT thì đối tượng kiểm tra 

là 100% tàu cá dẫn đến có sự không đồng nhất. Vì vậy, đề nghị Tổng cục 

Thủy sản có hướng dẫn cụ thể về đối tượng kiểm tra theo Thông tư số 

21/2018/TT-BNNPTNT hay theo Quyết định số 27/QĐ-BNN-TCTS để địa 

phương có căn cứ thực hiện. 

Nội dung trả lời:  

- Thông tư 21//2018/TT-BNNPTNT  là văn bản quy phạm pháp luật 

nên phải thực hiện theo Điều 7 Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT. Tuy 

nhiên đây là tỷ lệ kiểm tra tối thiểu vì vậy nếu địa phương có đủ nguồn lực 

để thực hiện kiểm tra nhiều hơn tỷ lệ này thì sẽ rất tốt cho công tác quản lý. 

- Quyết định số 27/QĐ-BNN-TCTS là văn bản cá biệt do đó các địa 

phương vẫn áp dụng về cách thức tổ chức kiểm tra, kiểm soát hoạt động thủy 

sản tại cảng cá. 

Câu số 34: Theo quy định tại Nghị định số 71/2015/NĐ-CP,  Thông 

tư số 21/2018/TT-BNNPTNT hay theo Quyết định số 27/QĐ-BNN-TCTS 

thì các tàu xuất bến, nhập bến phải đưa tàu đến nhiều bộ phận để kiểm tra 

(Biên phòng, Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm 

soát nghề cá) dẫn đến có sự chồng chéo giữa các cơ quan chức năng và gây 

khó khăn cho chủ tàu. Vì vậy, đề nghị Tổng cục Thủy sản có hướng dẫn cụ 

thể để địa phương có căn cứ thực hiện. 

Nội dung trả lời:  

Theo yêu cầu của EC việc kiểm tra, tàu cá cập cảng, rời cảng thực 

hiện theo Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT. Việc tổ chức phối hợp kiểm 

tra, kiểm soát giữa Văn phòng đại diện theo Thông tư số 21/2018/TT-

BNNPTNT và Bộ đội Biên phòng theo Nghị định 71/2015/NĐ-CP thì địa 

phương có thể quy định rõ cơ chế phối hợp, cách thức kiểm tra để tránh 

chống chéo đỡ phiền hà cho ngư dân. Tuy nhiên, phải đảm bảo được việc 

kiểm soát tàu cá xuất bến và cập bến theo khuyến nghị của Ủy ban Châu âu.  

Câu số 35: Về việc ghi, nộp nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản 
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- Theo yêu cầu thuyền trưởng tàu có chiều dài lớn nhất từ 12m trở lên 

nộp nhật ký khai thác thủy sản cho tổ chức quản lý cảng cá trong thời hạn 24 

giờ sau khi tàu hoàn tất việc bốc dỡ thủy sản qua cảng. Tuy nhiên, các thuyền 

trưởng không đưa tàu vào bốc dỡ thủy sản ở cảng thì thuyền trưởng nộp nhật 

ký khai thác ở đâu? 

- Theo yêu cầu thuyền trưởng tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản có chiều 

dài lớn nhất từ 06 đến dưới 12 mét nộp báo cáo khai thác thủy sản cho tổ 

chức quản lý cảng cá theo định kỳ 01 tuần/01 lần. Tuy nhiên, các tàu không 

vào bán sản phẩm ở cảng cá, đồng thời ở xa cảng cá nên quá trình thực hiện 

gặp nhiều khó khăn. 

Nội dung trả lời:  

Theo Quy định tại điểm g khoản 3 Điều 75 Luật Thủy sản và Điều 

45 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP thì khi cấp giấy phép khai thác thủy sản 

chủ tàu phải đăng ký cảng cập tàu. Vì vậy, chủ tàu, thuyền trưởng phải 

nộp nhật ký, báo cáo khai thác phải nộp cho cảng mà chủ tàu đã đăng ký, 

trừ trường hợp bất khả kháng. 

Câu số 36: Việc kiểm tra tàu cá và giám sát sản lƣợng thủy sản tại 

cảng cá. 

Trong quy định kiểm tra, kiểm soát đối với tàu rời bến tại cảng và về 

bến cập cảng, giám sát sản lượng tại cảng. Tuy nhiên trên thực tế trong quá 

trình tàu đi khai thác không cập cảng để lấy nhiên liệu… và khi tàu khai thác 

về bến không cập cảng  cá mà chỉ cập vào cá cầu, bến cá gia đình để bán sản 

phẩm nên công tác kiểm tra, kiểm soát và giám sát sản lượng gặp nhiều khó 

khăn. 

Nội dung trả lời:  

Theo Quy định tại điểm g khoản 3 Điều 75 Luật Thủy sản thuyền 

trưởng  tàu hoạt động vùng khơi chỉ cho tàu cập cảng có tên trong danh sách 

cảng cá chỉ định do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố. Điều 

45 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP thì khi cấp giấy phép khai thác thủy sản 

chủ tàu phải đăng ký cảng cập tàu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn công bố, chỉ định. 

Câu số 37: Nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản được quy định tại 

Mẫu số 01, 02, 03, 04 Phụ lục I, Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT. Tại 

Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 02/2018/TT-BNNPTNT quy định Mẫu sổ nhật 

ký, báo cáo khai thác thủy sản tại Phụ lục II Thông tư này. Tuy nhiên, tại 

Khoản 3, Điều 21 quy định “Thông tư này bãi bỏ Điều 1 Thông tư số 

02/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/01/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT, Thông tư 

25/2013/TT-BNNPTNT, Thông tư 02/2006/TT-BTS, Thông tư 62/2008/TT-

BNN và Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT”. 
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Như vậy, quy định mẫu Nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản được quy 

định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BNNPTNT 

có còn hiệu lực không? 

Nội dung trả lời:  

Nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản phải thực hiện theo quy định tại 

Mẫu số 01, 02, 03, 04 Phụ lục I Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT vì 

thông tư này đã có hiệu lực thi hành.  

Mặt khác, theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật thì văn bản hướng dẫn chi tiết sẽ hết hiệu lực khi văn bản được hướng 

dẫn chi tiết hết hiệu lực. Vì vậy, quy định mẫu Nhật ký, báo cáo khai thác 

thủy sản được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 

02/2018/TT-BNNPTNT đã hết hiệu lực thi hành. 

Câu số 38: Về kiểm tra tàu cá cập cảng, rời cảng và giám sát việc bốc 

dỡ thủy sản qua cảng: Theo Quyết định số 27/QĐ-BNN-TCTS ngày 

05/01/2018 quy định, việc kiểm tra là do Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm 

tra, kiểm soát tàu cá tại cảng cá. Tuy nhiên theo Thông tư số 21/2018/TT-

BNNPTNTngày 15/11/2018 quy định, việc kiểm tra tàu cá cập cảng, rời 

cảng là do Sở Nông nghiệp và PTNT và việc giám sát sản lượng cá lên bến 

là do Ban quản lý cảng cá. Vì vậy, để có cơ sở thực hiện thống nhất trong 

toàn quốc, đề nghị Tổng cục Thủy sản hướng dẫn về việc kiểm tra tàu cá cập 

cảng, rời cảng và giám sát sản lượng lên cá tại cảng. 

Nội dung trả lời:  

Theo Điều 7 Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 

quy định: 

- Tại khoản 4 và khoản 5,  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 

cơ quan tổ chức thực hiện việc kiểm tra tàu cá tại cảng nên Sở có thể thành 

lập Văn phòng/Tổ kiểm tra hoặc giao cơ quan chuyên môn để kiểm tra tàu cá 

cập cảng, rời cảng.  

- Tại khoản 2, khoản 3 Ban quản lý cảng cá có trách nhiệm giám sát sản 

lượng thủy sản bốc dỡ tại cảng và phối hợp thực hiện kiểm tra tàu cá tại cảng 

theo quy định. 

Câu số 39: Tại Điểm a Điều 10 Thông tư số 22/2018/TT-BNNPTNT 

về chức danh, định biên thuyền viên an toàn tối thiểu trên tàu cá “Tàu cá 

nhóm II (15 đến dưới 24 mét) phải có thợ máy, tàu cá nhóm I (24 mét trở 

lên) phải có thuyền phó và thợ máy”. Tuy nhiên, hiện nay chưa có cơ sở đào 

tạo các chức danh trên; đề nghị Tổng cục Thủy sản hướng dẫn thực hiện, 

trong đó có thực hiện cấp sổ danh bạ thuyền viên theo đúng Thông tư 

22/2018/TT-BNNPTNT hay không ? (vì hiện nay còn thiếu một số chức 

danh chưa đào tạo).         
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Nội dung trả lời:  

Về nội dung này Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu và 

sẽ rà soát để xem xét, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2018/TT-BNNPTNT. 

Tuy nhiên, để hoạt động khai thác của ngư dân không bị gián đoạn, đề 

nghị cơ quan có thẩm quyền cấp sổ danh bạ thuyền viên, trước mắt không đề 

cập đến các chức danh còn thiếu nêu trên.   

Câu số 40: Tại Điểm a, Khoản 2 Điều 11 của Thông tư số 22/TT-

BNNPTNT quy định: tiêu chuẩn chung: “Là công dân Việt Nam, có lý lịch 

rõ ràng, đủ 15 tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với chức 

danh thuyền viên đăng ký đào tạo; có hồ sơ hợp lệ, đóng học phí theo quy 

định”. Vậy có trình độ học vấn là như thế nào cho phù hợp theo quy định; đề 

nghị Tổng cục Thủy sản có hướng dẫn để triển khai thực hiện. 

Nội dung trả lời:  

Trong quá trình xây dựng Thông tư nhiều ý kiến cho rằng thực tiễn 

nghề cá hiện nay rất đặc thù, ngư dân và người làm việc trên tàu cá làm nghề 

theo hình thức cha truyền con nối, họ chỉ biết chữ nhưng không có bằng cấp 

về trình độ học vấn hoặc bằng cấp bị mất không lưu giữ, việc áp dụng điều 

kiện học viên theo QĐ 77/2008 tại các địa phương, ngư dân và cơ sở đào tạo 

đang gặp nhiều khó khăn. Trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT (Tổng 

cục Thủy sản) đã xem xét và tham khảo quy định tại Điều 11, Mục 1 Luật 

Dạy nghề và Điều 8 Thông tư 43/2015/BLĐ-TBXH của Bộ Lao động - 

thương binh và xã hội quy định về đào tạo thường xuyên để quy định cho 

phù hợp đáp ứng với nhu cầu của đối tượng cần học. 

 Cụ thể, việc quy định xét tuyển trình độ học vấn đầu vào của học viên 

sẽ do người đứng đầu cơ sở đào quyết định và đảm bảo học viên sẽ theo 

được chương trình học và chỉ cấp chứng chỉ khi học viên đạt yêu cầu. 

Câu số 41: Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 22/TT-BNNPTNT ngày 

15/11/2018 Quy định về thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản có quy 

định học viên phải được đào tạo và cấp văn bằng, chứng chỉ tại cơ sở đào tạo 

có đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn, ngành nghề, chương trình 

đào tạo phù hợp với chức danh thuyền viên tàu cá. Vấn đề này còn chưa rõ 

ràng, ngành nghề hoặc trình độ chuyên môn như thế nào là phù hợp? Đề 

nghị Tổng cục Thủy sản hướng dẫn rõ hơn theo hướng quy định điều 

kiện cơ sở đào tạo giống như quy định đối với cơ sở đóng mới, cải hoán tàu 

cá; cơ sở đăng kiểm tàu cá. 

Nội dung trả lời:  

Luật Thủy sản không quy định và không giao Chính phủ quy định 

điều kiện đối với cơ sở đào tạo. Tuy nhiên, có thể hiểu là đội ngũ giảng viên 
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tại các cơ sở có đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về khai thác thủy sản-hàng 

hải và vận hành-sửa chữa máy tàu thủy.  

Điều kiện của cơ sở đào tạo được quy định cụ thể tại Luật Giáo dục 

Nghề nghiệp 74/2014/QH13 và Nghị định số 143/2016/NĐ-CP và Nghị định 

số 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt 

động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.       

Bộ Nông nghiệp & PTNT chỉ có thẩm quyền hướng dẫn về văn bằng, 

chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên (thuyền trưởng, thuyền phó, máy 

trưởng,.....) và nội dung, chương trình khung đào tạo các chứng chỉ chuyên 

môn nêu trên. Các nội dung này đã được quy định tại Thông tư số 22/TT-

BNNPTNT 

Câu số 42: Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT tàu cá có chiều dài lớn 

nhất dưới 12 mét khi thực hiện đóng mới, cải hoán, chuyển quyền sở hữu 

không thuộc đối tượng đăng kiểm và cơ quan chức năng không cấp Giấy 

chứng nhận an toàn kỹ thuật cho đối tượng này, vì không có giấy an toàn kỹ 

thuật nên cơ quan thuế không thực hiện kê khai thuế trước bạ khi làm thủ tục 

đăng ký tàu cá (quy định phải có tờ khai thuế trước bạ).  

Ngoài ra, tại Điểm đ, Nghị định 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 140/2016/NĐ-CP 

ngày 10/10/2016 về Lệ phí thuế trước bạ, quy định miễn thuế trước bạ: 

“Tàu, thuyền đánh bắt thủy sản, tàu dịch vụ hậu cần khai thác thủy sản xa 

bờ và vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của tàu, thuyền đánh bắt thủy 

sản, tàu dịch vụ hậu cần khai thác thủy sản xa bờ được thay thế mà phải 

đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền”. 

Như vậy, tàu thuyền không thuộc diện đóng thuế trước bạ (Nghị định 

20/2019/NĐ-CP) thì có thực hiện kê khai thuế trước bạ hay không ?  Nếu 

không kê khai thuế đề nghị sửa đổi quy định có tờ kê khai thuế trước bạ 

trong Thông tư 23 cho phù hợp; nếu không đóng thuế trước bạ mà vẫn kê 

khai thuế trước bạ đề nghị Tổng cục Thủy sản yêu cầu ngành thuế phối hợp 

hướng dẫn thực hiện kê khai thuế đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 

12 mét khi thực hiện đóng mới, cải hoán, chuyển quyền sở hữu. 

Nội dung trả lời: Cần tuân thủ quy định của pháp luật về thuế; ngư 

dân thực hiện kê khai thuế trước bạ theo hướng dẫn của cơ quan thuế. 

Câu số 43: Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT chưa có biểu mẫu Hợp 

đồng giám sát đối với tàu cá; đề nghị Tổng cục hướng dẫn, bổ sung. 

Nội dung trả lời: Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT không quy định 

mẫu hợp đồng giám sát tàu cá; do đó, cơ sở đăng kiểm được phép xây dựng 

mẫu hợp đồng giám sát theo quy định của pháp luật.  
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Câu số 44: Mẫu giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá ban hành 

kèm theo Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNTchưa có hướng dẫn vùng hoạt 

động nên khó khăn cho địa phương, đề nghị Tổng cục Thủy sản hướng dẫn 

cụ thể để đảm bảo sự thống nhất khi triển khai thực hiện. 

Nội dung trả lời:  

Vùng hoạt động của tàu cá ghi trong giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật 

thực hiện theo quy định của các quy phạm kỹ thuật về tàu cá và các quy 

chuẩn kỹ thuật có liên quan. 

Câu số 45: Đối với các tàu cá đã được cấp Sổ danh bạ thuyền viên tàu 

cá, Giấy phép khai thác thủy sản, Sổ đăng kiểm tàu cá còn chưa viết hết 

(trước ngày Luật Thủy sản có hiệu lực) chủ tàu có phải thay sổ theo mẫu 

mới tại Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT không? 

Nội dung trả lời:  

Mẫu sổ mới chỉ áp dụng đối với các tàu cá hoàn thành đóng mới sau 

ngày Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT có hiệu lực; tùy điều kiện của địa 

phương có thể thực hiện thay thế sổ cũ nhưng phải theo yêu cầu của chủ tàu. 

Câu số 46: Đề nghị Tổng cục Thủy sản đề xuất bổ sung mục thay đổi 

thuyền viên, người làm việc trên tàu cá trong mẫu Sổ danh bạ thuyền viên 

tàu cá theo Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT. 

Nội dung trả lời:  

Tiếp thu và sẽ nghiên cứu, xem xét, đề nghị sửa đổi Thông tư 

22/2018/TT-BNNPTNT. 

Câu số 47: Công tác quản tàu cá, nhất là quản lý về con người khi 

hoạt động trên biển là một nhiệm vụ quan trọng của Bộ đội Biên phòng. 

Nhưng theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT, trong Sổ Danh bạ thuyền 

viên tàu cá không có phần chứng thực hoặc xác nhận của Bộ đội Biên 

phòng. Đề nghị Tổng cục Thủy sản bổ sung hoặc có hướng dẫn về nội dung 

này để đảm bảo sự phối hợp thường xuyên liên tục giữa hai lực lượng. 

Nội dung trả lời:  

Tổng cục Thủy sản sẽ phối hợp với Bộ đội Biên phòng về việc tổ chức 

kiểm tra, kiểm soát tàu cá và bổ sung nội dung phần chứng thực hoặc xác 

nhận của Bộ đội Biên phòng. 

Câu số 48: Hiện nay, theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định công suất máy tàu theo KW, đề nghị 

Tổng cục Thủy sản thống nhất hướng dẫn quy đổi đơn vị công suất từ CV, 

HP sang KW. 

Nội dung trả lời:  
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Theo quy định mục 6.3, Phụ lục 1 về giá trị chuyển đổi của một số 

đơn vị đo lường thông dụng khác theo đơn vị tính đo lường chính thức  được 

ban hành kèm theo Nghị định số 134/2007/NĐ-CP ngày 15/8/2007 của 

Chính phủ quy định về đơn vị đo lường chính thức: 

- Công suất máy được tính theo W;  

- Giá trị chuyển đổi được tính như sau:  1HP = 745,7 W; 1CV = 

735,499W. 

Câu số 49: Theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT khi ngư dân 

mua bán, cho tặng tàu cá ra tỉnh ngoài, hồ sơ xin Xóa đăng ký tàu cá để 

chuyển quyền sở hữu hồ sơ phải nộp gồm một số thủ tục, trong đó có “Bản 

chính Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ”. Tuy nhiên, người mua đến cơ 

quan quản lý để làm thủ tục chuyển quyền sở hữu hồ sơ cũng phải nộp là 

“Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá”. 

 Đề nghị Tổng cục Thủy sản thống nhất hướng dẫn thủ tục rút hồ sơ 

gốc của tàu cá mua bán, tặng cho ngoài tỉnh để triển khai thực hiện. 

Nội dung trả lời:  

Về nội dung này Tổng cục Thủy sản xin ghi nhận để xem xét đề xuất 

điều chỉnh trong thời gian tới. Tuy nhiên, để thống nhất cách xử lý và tháo 

gỡ khó khăn cho người dân, đề nghị các tỉnh thực hiện như sau: 

Khi chủ tàu cá xóa đăng ký để bán ra ngoài tỉnh, cơ quan xóa đăng ký 

tàu kiểm tra bản chính Giấy chứng nhận đăng ký cũ, tiến hành cắt góc và 

xóa đăng ký trong sổ đăng ký tàu cá. Bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký tàu 

cá (đã bị cắt góc) cùng hồ sơ đăng ký gốc của tàu cho chủ tàu để nộp cho cơ 

quan đăng ký mới. 

Câu số 50: Điều 21 Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT Quy định 

“Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh cấp đăng ký tàu cá trên địa 

bàn” là chưa được rõ gây khó khăn cho cơ quan đăng ký. Đề nghị nên Quy 

định: “Chủ tàu có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương nào thì Cơ quan 

quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh địa phương đó cấp đăng ký tàu cá”. 

Và “Hồ sơ đối với tàu được mua bán cho tặng” phải có “bản chính Gấy 

chứng nhận xóa đăng ký”, trong trường hợp mua bán trong tỉnh đề nghị nên 

bỏ nội dung này. 

Nội dung trả lời: Địa bàn cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp 

tỉnh cấp đăng ký tàu cá là địa bàn quản lý hành chính của địa phương đó, 

như vậy đồng nhất với “Chủ tàu có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương 

nào thì Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh địa phương đó cấp 

đăng ký tàu cá”. 
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Phải nộp “Bản chính Giấy chứng nhận xóa đăng ký” đối với tàu mua 

bán trong tỉnh được áp dụng trong trường hợp cơ quan quản lý nhà nước về 

thủy sản cấp số đăng ký mới cho tàu cá. 

Câu số 51: Việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm 

tàu cá thời gian tổng cộng 30 ngày là quá dài ảnh hưởng tới công tác đăng 

kiểm. Đề nghị Tổng cục Thủy sản mở lớp đăng kiểm viên tàu cá hạng I để 

tạo điều kiện cho địa phương đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực thành lập 

được Cơ sở đăng kiểm tàu cá loại I. 

Nội dung trả lời:  

- Về ý kiến cho rằng Việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

đăng kiểm tàu cá thời gian tổng cộng 30 ngày là quá dài ảnh hưởng tới công 

tác đăng kiểm, Tổng cục Thủy sản có ý kiến như sau: 

+ Thứ nhất Thủ tục công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá đủ điều kiện 

phải có thời gian kiểm tra thực tiễn trước khi công nhận nên cần có nhiều 

thời gian hơn so với các thủ tục khác. 

+ Thứ hai, quy định là thời gian tối đa để thực hiện thủ tục hành chính 

này còn các nội dung chuẩn bị đảm bảo theo yêu cầu thì không nhất thiết 

phải sử dụng mức thời gian tối đa này mà thời gian có thể ngắn hơn tùy theo 

điều kiện thực tiễn kiểm tra. 

+ Thứ ba, để đảm bảo thời gian thực hiện thủ tục được rút ngắn, đề 

nghị các cơ sở đăng kiểm đang hoạt động chuẩn bị đủ điều kiện và hồ sơ đề 

nghị công nhận theo thời hạn tại khoản 8 Điều 73 Nghị định 26/2019/NĐ-

CP. 

- Trước khi tổ chức tập huấn đăng kiểm viên, Tổng cục Thủy sản sẽ có 

thông báo trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thủy sản về nội dung 

này và hiện đang chuẩn bị để tổ chức lớp. 

Câu số 52: Các biểu mẫu giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, 

giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, sổ danh bạ thuyền viên tàu cá Quy định tại 

các Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT chưa quy định loại giấy, hoa văn, 

màu sắc do đó gây khó khăn trực tiếp cho các địa phương tiến hành triển 

khai thực hiện. Đề nghị quy định phôi mẫu giấy chứng nhận an toàn kỹ 

thuật tàu cá, giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, sổ danh bạ thuyền viên tàu cá 

cho thống nhất trong cả nước. 

Nội dung trả lời:  

Để tránh những thay đổi gây xáo trộn, loại giấy, hoa văn, màu sắc đề 

nghị địa phương triển khai thực hiện theo các biểu mẫu trước đây đang sử 

dụng. 
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Câu số 53:  Mẫu dấu nghiệp vụ chưa thấy quy định dấu đóng trên hồ 

sơ hoàn công đối với trường hợp sau khi cải hoán (mới chỉ quy định Dấu 

đóng trên hồ sơ hoàn công đối với trường hợp sau đóng mới có thay đổi với 

hồ sơ thiết kế đóng mới được thẩm định). 

- Biên bản kiểm tra kỹ thuật cải hoán có nội dung: trước khi cải hoán, 

các nội dung đề nghị cải hoán và có chữ ký cơ sở cải hoán là không phù hợp 

và gây khó khăn trong công tác đăng kiểm. Nội dung trong Biên bản trước 

“khi cải hoán và đề nghị cải hoán” là không cần thiết, các nội dung này nên 

có trong tờ khai báo cải hoán tàu cá. Đề xuất bỏ nội dung trước khi cải hoán, 

các nội dung đề nghị cải hoán và bỏ chữ ký cơ sở cải hoán; Thêm mẫu tờ 

khai cải hoán tàu cá. 

- Biên bản kiểm tra chạy thử máy chính (tại bến và đường dài) có đại 

diện hãng máy là không phù hợp với thực tế của nghề cá hiện nay. 

- Đề nghị Tổng cục Thủy sản xem lại và Tham mưu Bộ Nông nghiệp-

PTNT nên quy định thiết kế và thử tàu, thử máy loại tàu nào cho phù hợp 

không nên quy định tàu cá có chiều dài toàn bộ từ 12 mét trở lên để các quy 

định đi vào cuộc sống, không gây khó khăn cho cơ quan thực thi. Cải hoán 

tàu nên cho phép thiết kế hoàn công để giảm chi phí thiết kế cho chủ tàu 

(thực tế tàu cá vì nhiều lý do khác nhau nên sau khi cải hoán hầu hết sai với 

thiết kế ban đầu). 

Nội dung trả lời:  

- Về nguyên tắc đăng kiểm, dấu nghiệp vụ đóng trên hồ sơ hoàn công 

đóng mới và hồ sơ hoán công cải hoán là như nhau. 

- Hiện nay, nhiều tàu cá vỏ gỗ xin đề nghị cải hoán kéo dài tàu, thực 

chất là đóng mới; theo đó, đăng kiểm cần phải kiểm tra trước khi cải hoán để 

đánh giá tình trạng kỹ thuật của tàu để quyết định cho phép cải hoán tàu. 

- Về nội dụng: Biên bản kiểm tra chạy thử máy chính (tại bến và 

đường dài) có đại diện hãng máy là không phù hợp với thực tế của nghề cá 

hiện nay: Việc quy định như vậy để đảm bảo trách nhiệm của nhà cung cấp. 

Việc đại diện này có thể là của hãng mãy hoặc nhà cung cấp đối với máy 

được lắp đặt trên tàu cá. 

. 

- Các nội dung về đảm bảo an toàn tàu cá đã được quy định tại Thông 

tư số 23/2018/TT-BNNPTNT đề nghị địa phương nghiên cứu thực hiện. 

Câu số 54: Theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 

15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT để tiến hành xóa đăng ký tàu cá 

chủ tàu phải có tờ khai gửi cơ quan đăng ký. Một số trường hợp chủ tàu 

không tiến hành thực hiện thủ tục xóa đăng ký. Kiến nghị sau thời hạn 24 

tháng, nếu chủ tàu không tiến hành thủ tục đăng kiểm (kể từ ngày hết hạn), 
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cơ quan Đăng ký tàu cá có quyền xóa đăng ký tàu cá và thông báo chính 

quyền địa phương nơi chủ tàu đăng ký. 

Nội dung trả lời:  

Việc phối hợp với chính quyền địa phương cấp xã rà soát những tàu cá 

đã bị giải bản để tiến hành xóa đăng ký là phù hợp. Tuy nhiên, không thể 

quy định xóa đăng ký như địa phương kiến nghị vì đăng ký là quy định để 

thể hiện quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân với tài sản của mình, do vậy 

không thể thực hiện xóa đăng ký khi chưa có ý kiến của tổ chức, cá nhân sở 

hữu tài sản. 

Câu số 55: Tại điểm c khoản 2 Điều 17 Thông tư số 23/2018/TT-

BNNPTNT quy định “Chủ tàu phải xuất trình giấy chứng nhận xuất xứ hàng 

hóa, chứng nhận chất lượng, tài liệu kỹ thuật …của nhà sản xuất đối với máy 

móc, thiết bị nhập khẩu trước khi lắp đặt. Vậy trường hợp chủ tàu sử dụng 

máy cũ đã qua sử dụng, không có các loại giấy tờ phải xuất trình như yêu 

cầu, thì có thể thay thế bằng chứng thư giám định (đối với các nội dung yêu 

cầu) được không?” 

Nội dung trả lời:  

Hiện tại, cần thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2018/TT-

BNNPTNT. Tổng cục ghi nhận ý kiến này và sẽ nghiên cứu, xem xét đánh 

giá về giấy tờ thay đế để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. 

Câu số 56:  

- Tại điểm d khoản 7 Điều 21 Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT 

quy định cấp sổ danh bạ thuyền viên theo Mẫu số 06.ĐKT phụ lục VII, tuy 

nhiên do thủ tục hành chính về cấp sổ danh bạ thuyền viên đã bãi bỏ, đề nghị 

Tổng cục Thủy sản có văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện cấp sổ danh 

bạ thuyền viên: Trường hợp cấp kèm theo hồ sơ đăng ký tàu, trường hợp cấp 

riêng khi sổ hết chổ xác nhận, trường hợp mất sổ cấp lại…;  

- Việc xác nhận cập cảng, rời cảng trong sổ danh bạ thuyền viên đề 

nghị Tổng cục Thủy sản có văn bản hướng dẫn rõ ràng hơn, cụ thể là tổ chức 

quản lý cảng cá thực hiện. Lý do: Tổ chức quản lý cảng cá là đơn vị trực tiếp 

kiểm tra tàu cập cảng lên cá và rời cảng. 

- Trước đây ngành Biên phòng thực hiện kiểm chứng xuất, nhập bến 

đối với tàu cá ngay trong sổ danh bạ thuyền viên, nay bỏ thủ tục này làm cho 

địa phương rất lúng túng trong quan hệ phối hợp với ngành Biên Phòng. Để 

việc triển khai thực hiện sổ danh bạ mới được thuận lợi, kiến nghị Tổng cục 

Thủy sản sớm có sự thống nhất với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong việc 

kiểm tra tàu cá xuất, nhập bến sau cho ngư dân được thuận tiện khi thực hiện 

thủ tục xuất, nhập bến, và triển khai cho địa phương thực hiện thống nhất trên 

toàn quốc. 
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Nội dung trả lời:  

Do thủ tục hành chính về cấp sổ danh bạ thuyền viên đã bãi bỏ vì vậy 

cơ quan đăng ký tàu cá cấp, cấp lại sổ danh bạ thuyền viên theo yêu cầu của 

chủ tàu. 

 Tổng cục Thủy sản sẽ phối hợp với Bộ đội Biên phòng về việc tổ chức 

kiểm tra, kiểm soát tàu cá và nghiên cứu bổ sung nội dung phần chứng thực 

hoặc xác nhận của Bộ đội Biên phòng.  

Câu số 57: Theo Khoản 5 Điều 14 Thông tư số 23/2018/TT-

BNNPTNT quy định đăng kiểm tàu cá thực hiện thực hiện theo quy chuẩn, 

tiêu chuẩn kỹ thuật tàu cá, tuy nhiên hiện hiện nay TCVN 7111: 2002 ban 

hành đã lâu, nhiều nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế đóng 

tàu của ngư dân; nhiều nội dung còn thiếu và chưa rõ nên việc áp dụng để 

thực hiện đăng kiểm gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, đề nghị Tổng cục Thủy 

sản tham mưu Bộ Nông nghiệp và PTNT sớm ban hành quy chuẩn mới để 

địa phương có căn cứ thực hiện.  

Nội dung trả lời:  

Tổng cục Thủy sản  đang tiến hành xây dựng và sẽ sớm tham mưu Bộ 

ban hành các quy chuẩn về tàu cá phù hợp với thực tế. 

Câu số 58: Tại Phụ lục VI Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT: 

Chưa quy định biểu mẫu Biên bản kiểm tra kỹ thuật bất thường; mẫu số 

04a.BĐ, 04b.BĐ, 04c.BĐ quy định “Sức chở tối đa” trong khi mẫu số 05.BĐ 

quy định “Trọng tải toàn phần” dẫn đến không đồng nhất giữa các cách gọi 

thông số kỹ thuật. Vì vậy, đề nghị Tổng cục Thủy sản có hướng dẫn để địa 

phương có căn cứ thực hiện.  

Nội dung trả lời:  

Biên bản kiểm tra bất thường, cơ sở đăng kiểm lập theo từng trường 

hợp cụ thể không có mẫu chung; “Sức chở tối đa” là cách gọi khác của 

“Trọng tải toàn phần”. 

Câu số 59: Chưa có quy định loại hình kiểm tra đối với tàu cá quá hạn 

đăng kiểm trên 12 tháng; mức thu phí đăng kiểm đối với hình thức kiểm tra 

trên đà; Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT quy định đơn vị tính công suất 

máy tàu là KW nhưng trong Thông tư 230/2016/TT-BTC thì mức thu phí 

đăng kiểm tính theo đơn vị CV và hiện nay các chính sách hỗ trợ cho tàu cá 

cũng áp theo đơn vị CV dẫn đến khó khăn trong quá trình thực hiện. Vì vậy, 

đề nghị Tổng cục Thủy sản phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan 

hướng dẫn để địa phương có căn cứ thực hiện.  

Nội dung trả lời: Vấn đề này, Tổng cục Thủy sản sẽ phối hợp với các 

đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và, các đơn vị chức 

năng thuộc Bộ Tài chính để đề xuất sửa đổi. 
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Câu số 60: Tại Khoản 4 Điều 21 quy định về thành phần hồ sơ đối với 

tàu mua bán, tặng cho có bản sao có chứng thực giấy chứng nhận An toàn kỹ 

thuật tàu cá, tuy nhiên không quy định rõ là của chủ tàu cũ hay chủ tàu mới; 

có bản chính giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, bản chính giấy chứng nhận 

xóa đăng ký tàu cá. tuy nhiên tại Điều 24 quy định về xóa đăng ký tàu cá 

phải có bản chính giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, do đó có sự bất cập giữa 

các quy định. Vì vậy, đề nghị Tổng cục Thủy sản có hướng dẫn để địa 

phương có căn cứ thực hiện.  

Nội dung trả lời:  

Đăng ký tàu cá chỉ áp dụng đối với chủ tàu mới. Khi chủ tàu cá xóa 

đăng ký để bán ra ngoài tỉnh, cơ quan đăng ký kiểm tra bản chính Giấy 

chứng nhận  đăng ký cũ, tiến hành cắt góc và xóa đăng ký trong sổ đăng ký 

tàu cá. Bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (đã bị cắt góc) cùng hồ sơ 

đăng ký gốc của tàu cho chủ tàu. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật là thành 

phần hồ sơ do chủ tàu cũ bàn giao cho chủ tàu mới. Chủ tàu mới trình cơ 

quan đăng ký tàu cá để đăng ký tàu 

Câu số 61: Tại Khoản 7 Điều 21 quy định cơ quan quản lý thủy sản 

cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá và cấp Sổ Danh bạ thuyền viên 

tàu cá, tuy nhiên việc cấp Sở danh bạ thuyền viên tàu cá căn cứ vào thủ tục 

nào và trên cơ sở đề nghị của ai để cấp; chưa có quy định việc cấp đổi, cấp 

lại Sổ Danh bạ thuyền viên tàu cá; chưa có quy định việc tàu cá không cập, 

rời cảng cá thì đơn vị nào xác nhận vào Sổ Danh bạ thuyền viên tàu cá. Vì 

vậy, đề nghị Tổng cục Thủy sản có hướng dẫn để địa phương có căn cứ thực 

hiện. 

Nội dung trả lời: Địa phương tiến hành cấp sổ danh bạ thuyền viên 

cho chủ tàu theo quy định tại khoản 7 Điều 21 Thông tư số 23/2018/TT-

BNNPTNT, việc ghi các nội dung trong sổ do chủ tàu tự chịu trách nhiệm 

trước pháp luật. 

Câu số 62: Đề nghị Tổng cục Thủy sản có hướng dẫn cụ thể việc 

quản lý tàu cá (đăng ký, cấp phép, đăng kiểm) đối với trường hợp:  

- Tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12m công suất trên 90CV trước 

đây đã được đăng kiểm và cấp giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi.  

- Tàu cá dưới 20CV có chiều dài lớn nhất từ 12 m trở lên đã được cấp 

giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá và cấp phép khai thác thủy sản vùng ven bờ 

nhưng chưa được đăng kiểm.  

Nội dung trả lời:  

- Đề nghị thực hiện theo quy định mới khi tàu hết hạn đăng kiểm và 

giấy phép khai thác thủy sản.  
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 - Thực hiện đăng kiểm lần đầu, đăng ký lại đối với tàu Công suất <20 

CV và có Lmax từ 12m trở lên. 

Câu số 63: Biên bản kiểm tra kỹ thuật cải hoán. Trong cùng một biên 

bản bao gồm 2 bước kiểm tra khác nhau (trước và sau khi cải hoán) với mốc 

thời gian khác nhau (cách nhau khá dài) được thực hiện như thế nào? 

Nội dung trả lời:  

Yêu cầu chủ tàu ký xác nhận vào phần kiểm tra trước khi cải hoán, ghi 

ngày và ký xác nhận sau khi cải hoán. 

Câu số 64: Tàu có chiều dài lớn nhất từ 6m trở lên phải cấp Giấy 

chứng nhận Đăng ký tàu cá. Tại Khoản 2 Mục II của Thông tư 02/2007/TT-

BTS có hướng dẫn việc cấp Giấy xác nhận đã đăng ký tày cá.  

Đề nghị hướng dẫn cụ thể trường hợp cấp, cấp lại Giấy xác nhận Đăng 

ký tàu cá theo mẫu mới. 

Nội dung trả lời: Các giấy chứng nhận đã đăng ký tàu cá cấp trước 

đây vẫn có giá trị pháp lý. Trường hợp cấp theo mẫu mới tùy điều kiện của 

địa phương để thực hiện nhưng phải theo yêu cầu của chủ tàu.   

Câu số 65: Sổ Danh bạ thuyền viên tàu cá: Chủ tàu tự khai, tự ký 

không có hồ sơ kèm theo thì căn cứ vào đâu để Chi cục xác nhận; Khi có sự 

thay đổi thuyền viên tàu cá phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền 

nhưng trong mẫu sổ danh bạ không có Danh sách thay đổi thuyền viên. Đề 

nghị hướng dẫn việc cấp Sổ Danh bạ thuyền viên và cách thực hiện hợp lý; 

Đề nghị bổ sung Danh sách thuyền viên thay đổi và hướng dẫn cách thực 

hiện. 

Nội dung trả lời:  

Ý kiến này, Tổng cục Thủy sản xem tiếp thu và sẽ nghiên cứu để tham 

mưu đề xuất bổ sung trong thời gian tới. 

Câu số 66: Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m trở lên phải được đăng 

ký theo quy định trước khi đưa tàu vào hoạt động. Tại Đà Nẵng đã có Quyết 

định của UBND về việc cấm phát sinh tàu có công suất dưới 90CV hoạt 

động thủy sản, trong quá trình kiểm tra hoạt động của Thanh tra Thủy sản 

cũng như báo cáo của địa phương thì vẫn còn các trường hợp phát sinh các 

trường hợp này, các tàu này có chiều dài lớn nhất từ 6m trở lên. Như vậy, 

các trường hợp phát sinh này sẽ giải quyết như thế nào để phù hợp với quy 

định? 

Nội dung trả lời:  

Theo quy định tại Luật Thủy sản năm 2017, việc đóng mới, cải hoán 

tàu cá phải có văn bản chấp thuận và cấp phép khai thác thủy sản phải căn 

cứ vào hạn ngạch khai thác. Do đó, nếu các tàu cá này vẫn nằm trong hạn 
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ngạch khai thác do Ủy ban nhân dân tỉnh xác định thì phải thực hiện đăng ký 

và cấp Giấy phép khai thác theo quy định.  

Vấn đề này thuộc thẩm quyền xử lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Câu số 67: Trong mẫu sổ quản lý kỹ thuật tàu cá và sổ đăng kiểm tàu 

cá quy định cụ thể cho từng thời kỳ kiểm tra: hàng năm, trên đà, định kỳ 5 

năm 01 lần…  

Trên thực tế, tàu thay đổi cải hoán về máy tàu và vỏ tàu có thể trong 

vòng 01 đến 02 năm, nên việc mặc định như trong mẫu 02 sổ trên sẽ khó 

khăn hơn cho cơ quan đăng kiểm khi theo dõi và quản lý. Đề nghị có hướng 

dẫn cụ thể để thực hiện. 

Nội dung trả lời: Trường hợp tàu cải hoán, ghi nội dung thay đổi vào 

sổ đăng kiểm tàu cá, sổ quản lý kỹ thuật và ghi chi tiết chu kỳ kiểm tra cải 

hoán tại phần xác nhận cấp (chu kỳ 5 năm) gần nhất. 

Câu số 68: Hồ sơ đăng ký tàu cá: Cần bổ sung Hợp đồng đóng tàu 

đóng mới, Hợp đồng đóng tàu cải hoán để biết nội dung của chủ cơ sở và 

chủ tàu thực hiện. Trên cơ sở đó chủ cơ sở đóng tàu mới cấp Giấy chứng 

nhận xuất xưởng; 

Cần bổ sung hồ sơ, lý lịch máy tàu theo quy định khi lắp máy hoặc 

thay máy trên tàu. 

Nội dung trả lời:  

- Nội dung cải hoán đã được đăng kiểm kiểm tra trước khi cải hoán; 

chủ tàu, cơ sở đóng tàu thực hiện cải hoán theo hồ sơ thiết kế được thẩm 

định; 

- Đã quy định tại điểm c khoản 2 Điều 17 Thông tư số 23/2018/TT-

BNNPTNT; đăng kiểm viên và cơ sở đăng kiểm phải chịu trách nhiệm về 

kết quả kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá. 

Câu số 69: Về cấp sổ danh bạ thuyền viên cho tàu cá: Theo Điều 10 

Thông tư 22/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định chức danh, 

định biên thuyền viên an toàn tối thiểu trên tàu cá có chiều dài từ 15 m trở 

lên phải có 01 thợ máy, tuy nhiên trong thực tế từ trước đến nay chưa có quy 

định và chưa tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ thợ máy cho thuyền viên tàu cá. 

Nếu yêu cầu chứng chỉ thợ máy, hiện nay tàu cá không đủ điều kiện để cấp 

sổ danh bạ thuyền viên. Vì vậy, đề nghị Vụ Khai thác Thủy sản cho ý kiến 

về việc trong thời gian chờ đào tạo, cấp chứng chỉ thợ máy cho tàu cá, 

thuyền viên có chứng chỉ máy trưởng tàu cá hạn nhỏ trở lên, đủ điều kiện 

đảm nhiệm chức danh thợ máy theo quy định tại Thông tư 22/2018/TT-

BNNPTNT được hay không. 

Nội dung trả lời:  
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Ghi nhận, tiếp thu ý kiến nêu trên và sẽ nghiên cứu, xem xét, đề nghị 

sửa đổi Thông tư 22/2018/TT-BNNPTNT. Trước mắt cấp sổ danh bạ thuyền 

viên thiếu các chức danh trên đến khi Thông tư sửa đổi có hiệu lực. 

Câu số 70: Quy định tại điểm d khoản 7 Điều 21 Thông tư số 

23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định việc cấp lần đầu Sổ danh 

bạ thuyền viên tàu cá theo Mẫu số 06.ĐKT Phụ lục VII cùng với Giấy chứng 

nhận đăng ký tàu cá. Vướng mắc: Vậy, khi Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá 

hết trang hoặc mất mát hoặc nhàu nát thì việc cấp lại Sổ danh bạ thuyền viên 

tàu cá thực hiện như thế nào? Đề nghị có hướng dẫn cụ thể để triển khai nội 

dung này. 

Nội dung trả lời: Thực hiện cấp mới sổ thuyền viên cho chủ tàu theo 

quy định hiện hành. 

Câu số 71: Theo quy định tại khoản 4 Điều 71 Luật Thủy sản quy 

định về đăng ký tàu cá “… UBND tỉnh cấp đăng ký tàu cá trên địa bàn”. Tuy  

nhiên theo Mục a khoản 1 Điều 21 của Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT 

quy định “… cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp đăng ký tàu cá trên 

địa bàn”. Do đó có sự mâu thuẫn giống như trên giữa Luật và Thông tư. Do 

đó, thực hiện theo quy định nào là đúng. 

Nội dung trả lời:  

Luật Thủy sản chỉ quy định đến Bộ và UBND tỉnh; Tại Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP và Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT đã quy định cụ thể 

đơn vị thực hiện để bảo đảm thuận lợi cho việc giải quyết TTHC. Việc gửi 

hồ sơ đến cơ quan nào sẽ căn cứ vào quyết định công bố thủ tục hành chính 

đã được ban hành. 

 Tại điểm d khoản 1 Điều 102 của Luật Thủy sản “d) Tổ chức thực 

hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận, 

chứng chỉ thuộc phạm vi quản lý trong hoạt động thủy sản theo phân công, 

phân cấp”. Do đó, việc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho các cơ quan 

cấp dưới để thực hiện là không có mâu thuẫn giữa Luật Thủy sản và Thông 

tư 23/2018/TT-BNNPTNT. 

 Như vậy, việc thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký tàu cá sẽ thực 

hiện theo Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT và Quyết định công bố thủ tục 

hành chính này. 

Câu số 72: Theo khoản 1 Điều 50 Luật Thủy sản, tàu cá từ 06 m trở 

lên phải có giấy phép khai thác thủy sản. Theo  điểm c khoản 1 Điều 43 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP thì tàu cá có chiều dài dưới 12m hoạt động 

vùng ven bờ.  Đề nghị Tổng cục hướng dẫn đối với trường hợp tàu cá có 

chiều dài dưới 6m (tức là dưới 12m), không có giấy phép khai thác thủy sản 

có được phép hoạt động ở vùng ven bờ hay không? Tàu cá có chiều dài từ 6 
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đến 12m có được phép hoạt động vùng vùng nước nội địa (đầm, vịnh, hồ 

chứa,...) không và việc cấp giấy phép khai thác thực hiện như thế nào? Có 

cần xác định hạn ngạch không? 

Nội dung trả lời:  

Tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 06m theo quy định tại khoản 1 Điều 

71 Luật thủy sản, do UBND cấp xã thống kê phục vụ công tác quản lý, 

không đăng ký vào sổ đăng ký tàu cá quốc gia, không cấp giấy phép khai 

thác thủy sản, hoạt động tại vùng biển ven bờ và vùng nội địa. 

Tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12m được hoạt động vùng ven bờ, 

vùng nước nội địa theo quy định của UBND tỉnh tai khoản 3 Điều 48 luật 

thủy sản. 

Việc xác định hạn ngạch giấy phép khai thác chỉ áp dụng đối với tàu 

cá thuộc diện phải cấp phép là từ 6m trở lên vì khối tàu này thuộc diện phải 

có Giấy phép khai thác thủy sản. 

Việc cấp giấy phép khai thác thực hiện theo quy định của Luật Thủy 

sản và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. 

Câu số 73: Yêu cầu về bộ phận giám sát, quản lý chất lượng và đội 

ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật đối với cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ 

gỗ được quy định tại Mục 5 Phụ lục VI Nghị định số 26/2019/NĐ-CP là quá 

cao do với thực tế của cơ sở. 

Nội dung trả lời:   

Do nhu cầu đóng, sửa tàu ngày càng hiện đại, hội nhập cần có các 

trang thiết bị tiên tiến do đó cần có yêu cầu về nguồn nhân lực có đủ năng 

lực để thực hiện. 

Về ý kiến này Tổng cục Thủy sản ghi nhận và sẽ tiếp tục đánh giá 

trong quá trình triển khai thực hiện để xem xét hướng xử lý phù hợp. 

Câu số 74: Điều 15 Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT quy định các 

hình thức kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá: Kiểm tra lần đầu đối với các loại 

tàu cá (đóng mới, chưa được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật); kiểm tra 

bất thường đối với tàu cá (bị tai nạn, sửa chữa sau tai nạn, the yêu cần của 

chủ tàu, cơ quan có thẩm quyển); kiểm tra chu kỳ ( kiểm tra hàng năm, kiểm 

tra trên đà, kiểm tra định kỳ). Đề nghị Tổng cục Thủy sản hướng dẫn nội 

dung này đối với tàu cá cải hoán. 

Nội dung trả lời:   

Tàu cá cải hoán là thay đổi thông số cơ bản của tàu vì vậy hình thức 

kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá đối với tàu cá cải hoán là hình thức kiểm tra 

lần đầu.  



61 

 

Câu số 75: Tàu cá có chiều dài 6 -12 m khi cấp giấy phép khai thác 

thủy sản có phải đi kiểm tra trang thiết bị ngư lưới cụ, thiết bị an toàn trên 

tàu khi hoạt động (Theo Phụ lục IV của Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 25/11/2018) hay không? 

Nội dung trả lời:  

Việc kiểm tra thực tế trang thiết thiết bị ngư lưới cụ, thiết bị an toàn 

trên tàu khi cấp phép là do cơ quan cấp phép quyết định, vì nếu biết rõ chiều 

dài tàu đó đã đảm bảo về trang thiết bị, ngư lưới cụ, thiết bị an toàn trên tàu 

thì không cần thiết phải xuống hiện trường, trường hợp chưa xác định được 

thì có thể tiến hành kiểm tra tại hiện trường để thực hiện cấp phép.  

Câu số 76: Điều 50 Luật thủy sản quy định về nội dung chủ yếu Giấy 

phép khai thác thủy sản có mục “Cảng cá đăng ký”. Đề nghị giải thích rõ 

hơn như cảng cá đăng ký chỉ ghi là tỉnh, thành hay tên cảng cụ thể, cảng cá 

đăng ký có cần đáp ứng những tiêu chí gì? 

Nội dung trả lời:  

Phải ghi tên cảng cá cụ thể để đảm bảo kiểm soát sản lượng thủy sản 

qua cảng và phục vụ công tác quản lý. 

Câu số 77: Khoản 12 Điều 3 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP quy định: 

Tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản bao gồm: tàu thăm dò, tìm kiếm, 

dẫn dụ nguồn lợi thủy sản, tàu vận chuyển (chuyển tải, chế biến) thủy sản, 

sản phẩm thủy sản, trừ tàu chở thủy sản, sản phẩm thủy sản bằng công-ten-

nơ.  

Vậy tàu chở nguyên, nhiên liệu, đá lạnh, nước, lương thực, thực phẩm, 

hàng bách hoá phục vụ cho tàu khai thác thủy sản có đăng kiểm tại cơ quan 

quản lý thủy sản không? 

Đối với các tàu “Dịch vụ thuỷ sản” chuyên chở cung ứng các mặt 

hàng tổng hợp cho tàu khai thác đã và đang hoạt động trước khi có Nghị 

định mới thì sau này có điều chỉnh theo không (loại ra khỏi ngành thuỷ sản - 

chuyển sang giao thông)? Hay vẫn duy trì hồ sơ như cũ? 

Nội dung trả lời:  

Tàu chở nguyên, nhiên liệu, đá lạnh, nước, lương thực, thực phẩm, 

hàng bách hoá phục vụ cho tàu khai thác thủy sản là tàu vận tải do đó sẽ do 

Bộ giao thông quản lý. 

Đề nghị các địa phương hướng dẫn người dân để thực hiện đúng các 

quy định của pháp luật hiện hành.  

Câu số 78: Khi Nghị định, Thông tư mới có hiệu lực, các văn bản cũ 

bị bãi bỏ nhưng một số quy định mới chưa thực hiện được ngay như: như 

cấp Giấy chứng nhận công nhận Cơ sở Đăng kiểm đủ điều kiện và phân 
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hạng các cơ sở này (Hạng I, II,III), thì từ nay cho đến khi được phân hạng 

Cơ sở đăng kiểm có làm bình thường không? Nếu cứ thực hiện theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao (Chuyển tiếp Nghị định) thì lại vướng vào các văn 

bản quy định cũ đã bị bãi bỏ? Vậy cần thực hiện như nào, Tổng cục cần 

hướng dẫn. 

Nội dung trả lời:  

Trong thời gian chuyển tiếp các đơn vi được giao nhiệm vụ đăng kiểm 

vẫn được thực hiện bình thường và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để được 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt động theo quy định. 

Câu số 79: Điều 6 Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT: “Cảng cá chỉ 

định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác là cảng cá đáp 

ứng tiêu chí của cảng cá loại I hoặc loại II và đã được công bố mở cảng cá 

theo quy định”. Vậy đối với các cảng chưa đủ điều kiện được chỉ định trong 

thời gian nâng cấp hoàn thiện để đạt yêu cầu được chỉ định thì cảng cá có 

được thực hiện xác nhận nguyên liệu hải sản khai thác (S/C) cho các lô hàng 

DN khai thác, thu mua nguyên liệu thủy sản không? 

Nội dung trả lời:  

Đối với các cảng cá không có tên trong Danh sách cảng cá chỉ định để 

xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác thì không được xác nhận nhận 

nguyên liệu liệu thủy sản từ khai thác để chế biến xuất khẩu đi EU. 

IV. NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM NGƢ 

Câu số 1: Đề nghị Tổng cục Thủy sản có hướng dẫn cụ thể về “Kiểm 

ngư tỉnh là tổ chức hành chính thuộc cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản 

cấp tỉnh” theo Khoản 2 Điều 62. 

Nội dung trả lời:  

- Ngày 10/8/2018, Tổng cục Thủy sản đã trình Ban cán sự Đảng Bộ 

Bộ Nông nghiệp &PTNT đề án Tổ chức, hoạt động của lực lượng Kiểm ngư 

địa phương theo mô hình “Phòng kiểm ngư trực thuộc Chi cục Thủy sản 

thuộc Sở Nông nghiệp &PTNT”. 

- Trên cơ sở ý kiến của Bộ Nội vụ,  Bộ Nông nghiệp &PTNT (tại văn 

bản trả lời UBND tỉnh Quảng Ninh về đề án thành lập Kiểm ngư tỉnh Quảng 

Ninh) thì việc thành lập Kiểm ngư tỉnh phải gắn với việc sắp xếp lại các tổ 

chức bên trong của Sở Nông nghiệp &PTNT mà cụ thể là Chi cục Thủy sản 

trên cơ sở Đề án kiện toàn bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới cơ chế, nâng 

cao hiệu quả hoạt động của Sở Nông nghiệp &PTNT theo Nghị quyết số 

18/NQ-TW ngày 25/10/2018 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung 

ương. Vì vậy, địa phương phải xây dựng Đề án trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 
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Câu số 2: An Giang là tỉnh nội đồng có Thanh tra chuyên ngành thực 

hiện nhiệm vụ kiểm tra khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Nhưng hiện 

nay Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 có hiệu lực thi hành thì Thanh tra 

chuyên ngành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ như Kiểm Ngư được hay không? 

Nội dung trả lời:  

Thanh tra chuyên ngành phải thực hiện theo Pháp luật về thanh tra. 

Theo điểm b khoản 1 Điều 89 Luật Thủy sản “b) Kiểm ngư tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương có biển được tổ chức trên cơ sở yêu cầu bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản và nguồn lực của địa phương”. Do đó, Kiểm ngư chỉ có thể được 

thành lập tại các tỉnh có biển.  

V. CÁC Ý KIẾN KHÁC: 

Câu số 1: Luật Thủy sản năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/01/2019 theo đó Luật Thủy sản năm 2003 đã hết hiệu lực. Như vậy, các 

văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành hoặc căn cứ Luật Thủy sản năm 2003 để 

ban hành, nhất là các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thủy sản như  Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 

và Nghị định số 41/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ còn hiệu 

lực áp dụng trong xử lý vi phạm hành chính không. Đề nghị Tổng cục Thủy 

sản hướng dẫn về việc xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt 

động thủy sản xảy ra sau ngày 01/01/2019, thì áp dụng quy định nào (vì hiện 

tại Chính phủ chưa ban hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong 

hoạt động thủy sản theo Luật Thủy sản năm 2017). 

Nội dung trả lời:  

Hiện nay, Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản đã được ban hành (Nghị định số 42/2019/NĐ-CP). Việc các địa 

phương thể áp dụng Nghị định số 102/2013/NĐ-CP và Nghị định số 

41/2017/NĐ-CP  sẽ căn cứ vào điều khoản chuyển tiếp được quy định tại 

Nghị định số 42/2019/NĐ-CP. 

Câu số 2: Đề nghị Bộ Nông nghiệp & PTNT phối hợp với Bộ Tài 

chính sớm ban hành văn bản quy định về thu phí, lệ phí: Hiện nay, Bộ Tài 

chính chưa có văn bản quy định về thu phí, lệ phí theo Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 gây khó khăn cho công tác xây dựng thủ 

tục hành chính và thu phí, lệ phí như: Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản; Cấp, cấp lại Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi 

trồng thủy sản; Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản 

theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân; Cấp giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng 

thủy sản lồng, bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực; Cấp phép nuôi trồng thủy 

sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam. 
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Nội dung trả lời: Tổng cục Thủy sản đã rà soát các thủ tục hành 

chính chưa có quy định về phí, lệ phí để kiến nghị Bộ Tài chính xem xét, 

ban hành quy định bảo đảm phù hợp với Luật Phí, lệ phí. 

Câu số 3: Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 về 

việc hướng dẫn bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, có hiệu lực thi hành, 

hiện  này các ngư dân vi phạm vào những quy định của thông tư số 

19/2018/TT-BNNPTNT thì xử lý vi phạm hành chính theo văn bản pháp luật 

nào. 

Nội dung trả lời:  

Hiện nay, Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản đã được ban hành (Nghị định số 42/2019/NĐ-CP). Như vậy,  ngư 

dân vi phạm vào những quy định của thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT thì 

xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ. 

Câu số 4: Quyết định 4866/QĐ-BNN-TCTS ngày 10/12/2018 của Bộ 

nông nghiệp và PTNT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, 

theo đó: thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá bao 

gồm kiểm tra kỹ thuật tàu và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật. Tuy 

nhiên, việc kiểm tra tàu cá thuộc về kỹ thuật, Cơ sở đăng kiểm thống nhất 

thống nhất thời gian và địa điểm kiểm tra tàu với tổ chức cá nhân. Do đó thủ 

tục hành chính theo quy định mới này không xác định được thời gian giải 

quyết.  

Kiến nghị thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu 

cá thực hiện như năm 2018, cấp giấy chứng nhận an toàn là thủ tục hành 

chính (không bao gồm kiểm tra), kiểm tra kỹ thuật tàu cá thuộc phạm vi dịch 

vụ kỹ thuật, là sự thỏa thuận không xác định được cụ thể thời gian. 

Nội dung trả lời:  

Đề nghị thực hiện theo quy định mới. Thời gian giải quyết thủ tục 

đăng kiểm tàu cá do cơ sở đăng kiểm ban hành theo hệ thống quản lý chất 

lượng được tổ chức có thẩm quyền chứng nhận. 

Câu số 5: Trong thời gian qua Chi cục Thủy sản Cần Thơ đã kiểm tra 

điều kiện bảo đảm chất lượng đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn 

thủy sản, cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản và cơ sở nuôi trồng thủy 

sản theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT, đối với các cơ sở kiểm tra lần 

đầu theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT có thực hiện kiểm tra hay 

không? Văn bản trên vẫn thực hiện hay đợi những văn bản quy phạm hướng 

dẫn Luật Thủy sản 2017 để thực hiện.  

Nội dung trả lời:  

- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 đã thay thế 

Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy 
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sản, cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản không thuộc phạm vi của 

Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT. Từ 01/01/2019 thực hiện theo Luật 

Thủy sản.  

- Cơ sở nuôi trồng thủy sản thuộc phạm vi áp dụng của Thông tư số 

38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 (cấp giấy chứng nhận an toàn thực 

phẩm) và thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện (theo yêu cầu) theo 

quy định của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019. 

Câu số 6: Đề nghị Tổng cục Thủy sản có văn bản hướng dẫn đối với 

Cấp mã số nhận diện áo nuôi cá Tra thương phẩm theo Nghị định 

55/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ về việc quản lý nuôi, chế 

biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra. 

Văn bản trên vẫn thực hiện hay đợi những văn bản quy phạm hướng 

dẫn Luật Thủy sản 2017 để thực hiện. 

Nội dung trả lời: Đối với cơ sở nuôi cá tra đã được cấp mã số nhận 

diện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 55/2017/NĐ-CP ngày 

09/5/2017 của Chính phủ về quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm 

cá Tra, tiếp tục được sử dụng đến khi được cấp mới, cấp lại theo quy định 

tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. 

Đối với cơ sở nuôi cá tra chưa được cấp mã số nhận diện: Từ ngày 

25/4/2019, cơ sở phải thực hiện đăng ký để được cấp Giấy xác nhận. Trình tự, 

thủ tục đăng ký, cấp Giấy xác nhận thực hiện theo quy định tại Điều 36 Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP. 

Câu số 7: Đề nghị Tổng cục Thủy sản có văn bản hướng dẫn đối với 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá và cấp Giấy chứng nhận đăng ký bè 

cá theo Nghị định sô 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về 

đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản, Thông tư số 

02/2007/TT-BTS ngày 13/07/2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định 

66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho 

người và tàu cá hoạt động thủy sản và Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS 

ngày 03/7/2006 về quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên. 

Văn bản trên vẫn thực hiện hay đợi những văn bản quy phạm hướng 

dẫn Luật Thủy sản 2017 để thực hiện. 

Nội dung trả lời:  

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định số 66/2005/NĐ-CP 

ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt 

động thủy sản; thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT thay thế Thông tư số 

02/2007/TT-BTS ngày 13/07/2007, Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 

03/7/2006. Đề nghị địa phương nghiên cứu thực hiện. 
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Câu số 8: Để thông tin cho ngư dân biết không vi phạm vùng biển 

nước ngoài khai thác thủy sản trái phép và giám sát phát hiện xử lý kịp thời 

các tàu cá vi phạm. Đề nghị Tổng cục Thủy sản cung cấp cho địa phương 

bản đồ phân định ranh giới vùng biển Việt Nam và các nước.  

Nội dung trả lời:  

Hiện nay, Tổng cục Thủy sản đã gửi văn bản sang Ban biên giới quốc 

gia của Bộ Ngoại giao để được cung cấp bản đồ chính thức. Khi được cung 

cấp, Tổng cục Thủy sản sẽ thông báo đến các địa phương để thông báo cho 

người dân biết và thực hiện. 

Hiện nay, địa phương có thể hướng dẫn ngư dân sử dụng bản đồ do 

Hội nghề cá đã phát hành. 

Câu số 9: Hiện nay, tỉnh Quảng Trị có 18 tàu cá có chiều dài trên 24 

mét nhưng chỉ có 06 thiết bị giám sát hành trình Movimar đã thu hồi theo 

qui định và tiến hành bảo dưỡng ở Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử 

Hàng hải. Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT 

phân bổ thêm 12 thiết bị cho 12 tàu cá trên 24m còn thiếu và hướng dẫn 

Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải tiến hành lắp đặt cho 18 

tàu cá nói trên.  

Hiện nay, có rất nhiều đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình 

như: Viễn Thông, Viettel và Công ty TNHH MTV thông tin điện tử Hàng 

hải nhưng địa phương còn gặp khó khăn trong việc lựa chọn đơn vị cung cấp 

thiết bị và phần mềm quản lý. 

Nội dung trả lời: 

Theo Quyết định 1268/QĐ-BNN-TCTS ngày 18/4/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân bổ 482 thiết bị đầu cuối 

kết nối vệ tinh lắp đặt trên tàu cá (thiết bị Movimar), tỉnh Quảng Trị được phân 

bổ 18 thiết bị Movimar để lắp đặt cho đội tàu có chiều dài từ 24m trở lên.  

Hiện nay Tổng cục Thủy sản (Trung tâm Thông tin thủy sản) đang phối 

hợp với Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam và Chi cục 

Thủy sản Quảng Trị để sớm triển khai lắp đặt thiết bị Movimar cho các tàu có 

chiều dài từ 24 mét trở lên theo quy định.  

Đối với các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát tàu cá, Tổng cục Thủy sản 

đã có Thông báo số 1008/TB-TCTS-TTTS ngày 04/5/2019 về yêu cầu đối với 

hệ thống giám sát tàu cá. Hiện nay một số đơn vị cung cấp thiết bị giám sát 

tàu cá có gửi báo cáo và thông báo mẫu kẹp chì để Tổng cục Thủy sản thông 

báo công khai các đơn vị có thiết bị có thể tích hợp được vào hệ thống giám 

sát tàu cá. 

Câu số 10: Trong Nghị định của Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn 

thi hành pháp luật Thủy sản của Bộ Nông nghiệp và PTNT có ghi “…Cơ 
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quan quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh”. Đề nghị giải thích rõ là 

cơ quan nào ở cấp tỉnh (Sở Nông nghiệp và PTNT hay Chi cục Thủy sản) để 

làm cơ sở pháp lý khi thực hiện. 

Nội dung trả lời: Đối với các tỉnh có Chi cục Thủy sản thì cơ quan 

quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh là Chi cục Thủy sản. Nếu địa 

phương không có Chi cục Thủy sản thì Cơ quan quan quản lý nhà nước về 

thủy sản cấp tỉnh là đơn vị được giao quản lý về thủy sản trong chức năng, 

nhiệm vụ (Sở, Chi cục khác,...). 

Câu số 11: Đối với các thủ tục hành chính do Tổ chức quản lý cảng 

cá, Cơ sở đăng kiểm tàu cá thực hiện, được công bố tại Quyết định số 

4866/QĐ-BNN-TCTS ngày 10/12/2018 tại mục “Thủ tục hành chính cơ 

quan khác thực hiện” không thuộc thẩm quyền thực hiện tại cấp tỉnh, cấp 

huyện có phải đưa về “Trung tâm hành chính công của tỉnh” hoặc “Bộ phận 

một cửa của tỉnh” hay không? Hay do các cơ sở này trực tiếp tiệp nhận hồ 

sơ, trả kết quả? 

Nội dung trả lời:  

- Căn cứ Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính, quy định: 

“a) Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông 

giải quyết của các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại địa 

phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, những thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành, của Ủy ban nhân dân cấp 

huyện được giao tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; 

b) Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của cơ quan chuyên môn cấp 

tỉnh tiếp nhận thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên 

thông giải quyết của cơ quan mình, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của các bộ, ngành, của Ủy ban nhân dân cấp huyện được giao 

tiếp nhận tại cơ quan chuyên môn cấp tỉnh”. 

- Theo Luật Thủy sản và văn bản hướng dẫn thì cảng cá, cơ sở đăng 

kiểm tàu cá đã được xã hội hóa. 

- Do đó, các thủ tục hành chính do Tổ chức quản lý cảng cá, Cơ sở 

đăng kiểm tàu cá (đã xã hội hóa) thực hiện sẽ không đưa về Trung tâm Phục 

vụ hành chính công, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, nhận kết quả trực tiếp tại 

đơn vị thực hiện thủ tục hành chính.  
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Câu số 12: Điều 66 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP quy định về chế 

biến loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm nhưng không quy định đối với hoạt 

động mua, bán, sơ chế, vận chuyển thủy sản hoặc sản phẩm thủy sản thuộc 

danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm…. gây khó khăn trong công tác 

thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính. Đề nghị Tổng cục Thủy sản 

có hướng dẫn thêm về Điều này. 

Nội dung trả lời:  

Theo quy định tại khoản 2 Điều 96 Luật Thủy sản “Thủy sản, sản 

phẩm thủy sản được mua, bán, sơ chế, chế biến phải có hồ sơ nguồn gốc, 

xuất xứ rõ ràng, đảm bảo về an toàn thực phẩm”.  

Vì vậy, việc mua bán, sơ chế, vận chuyển thủy sản hoặc sản phẩm 

thủy sản thuộc danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm cũng phải đảm 

bảo quy định về nguồn gốc, xuất xứ. Công tác thanh tra, kiểm tra vẫn được 

thực hiện đầy đủ khi  phát hiện có vi phạm liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ 

sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. 
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