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QUYẾT ĐỊNH
Về việc chỉ định và công bố danh sách cảng biển cho tàu đánh bắt
thủy sản, tàu vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản
có nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài cập cảng để thực hiện hoạt động
nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh thủy sản, sản phẩm
thủy sản có nguồn gốc từ khai thác qua lãnh thổ Việt Nam
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng nhằm phòng ngừa, ngăn
chặn và xóa bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo
quy định của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO);
Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
Căn cứ Quyết định số 3246/QĐ-BNN-TCCB ngày 20 tháng 8 năm 2019 của
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ kiểm
soát hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu,
quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ
khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định;
Căn cứ Quyết định số 4384/QĐ-BNN-TCCB ngày 03 tháng 11 năm 2020 của
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ tham
mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Bộ quy định tại Quyết định số 757/QĐTTg ngày 04/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Hiệp định
Biện pháp quốc gia có cảng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ khai thác
thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Tổ chức Lương
thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) đến năm 2025;
Căn cứ Quyết định số 761/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng
biển Việt Nam;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản.
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QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chỉ định và công bố đợt I năm 2021 Danh sách 02 cảng biển cho tàu
đánh bắt thủy sản, tàu vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản có
nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài cập cảng để thực hiện hoạt động nhập
khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh thủy sản, sản phẩm thủy sản có
nguồn gốc từ khai thác qua lãnh thổ Việt Nam (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng các Cục: Thú y, Quản l chất lượng
Nông lâm sản và Thủy sản; Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản; Giám đốc Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố ven biển; Thủ trưởng các
cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (b/c);
- Bộ Giao thông vận tải (p/h);
- Bộ Tài chính (p/h);
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
- Cảng biển có tên tại Điều 1;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ;
- VASEP (p/h);
- TT Thông tin Thủy sản (đăng Website);
- Lưu: VT, TCTS (10b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phùng Đức Tiến

Ph l c
DANH SÁCH CẢNG BIỂN CHO TÀU ĐÁNH BẮT THỦY SẢN, TÀU VẬN CHUYỂN, CHUYỂN TẢI THỦY SẢN,
SẢN PHẨM THỦY SẢN CÓ NGUỒN GỐC TỪ KHAI THÁC CỦA NƯỚC NGOÀI CẬP CẢNG ĐỂ THỰC HIỆN
HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU, TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU, QUÁ CẢNH THỦY SẢN, SẢN PHẨM
THỦY SẢN CÓ NGUỒN GỐC TỪ KHAI THÁC QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số

TT

/QĐ-BNN-TCTS ngày

Tên cảng/bến cảng

tháng

Địa chỉ

năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Số điện thoại

Số Fax

Email
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Cảng biển Nghệ An/Bến cảng Cửa Khối 1, Nghi Tân, Cửa Lò,
Cualoport.opscenter@gmail.
0238.3951776 0238.3951768
Lò (Công ty CP cảng Nghệ T nh) Nghệ An
com
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Cảng biển Khánh Hòa/Bến cảng
Cam Ngh a, Cam Ranh,
Quốc tế Cam Ranh (Công ty
Khánh Hòa
TNHH Tân cảng-Petro Cam Ranh)

0258.3858221 0258.3858219

Vanthu_TCPC@saigonnewp
ort.com.vn

