
BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    

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

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc công bố Danh sách cảng cá chỉ định  

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

(đợt I năm 2021) 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

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

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

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

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

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

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

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

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

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

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

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

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

phố: Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nẵng; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố đợt I năm 2021 Danh sách 05 cảng cá chỉ định có đủ hệ 

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

Quyết định này. 

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố có 

cảng cá được chỉ định, tổ chức quản lý cảng cá có trách nhiệm tổ chức thực hiện 

đúng các quy định của pháp luật về xác nhận nguyên liệu thủy sản; kịp thời rà 

soát, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện, báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn để đưa ra khỏi Danh sách khi cảng cá không đáp ứng đủ điều 

kiện thực hiện xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ; Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản; Giám 

đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố có cảng cá 

được chỉ định; Giám đốc tổ chức quản lý cảng cá được chỉ định có đủ hệ thống 

xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ 

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

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

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

- UBND các tỉnh, thành phố ven biển; 

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

- Tổ chức quản lý cảng cá được chỉ định; 

- TT Thông tin Thủy sản (đăng Website); 

- Lưu: VT, TCTS. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Phùng Đức Tiến 
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Phụ lục: 

DANH SÁCH CẢNG CÁ CHỈ ĐỊNH CÓ ĐỦ HỆ THỐNG XÁC NHẬN NGUỒN GỐC THỦY SẢN TỪ KHAI THÁC  

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BNN-TCTS ngày           /         /            của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

TT Tỉnh/TP Tên cảng cá Địa chỉ 
Cảng 

cá loại  
Điện thoại Số quyết định công bố mở cảng cá 

1  Nghệ An  

Quỳnh Phương 
Phường Quỳnh Phương, thị 

xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An 
II 02383 948 222 

Quyết định số 4119/QĐ-UBND ngày 

18/11/2020 của UBND tỉnh Nghệ An 

Cửa Hội 
Phường Nghi Hải, thị xã Cửa 

Lò, tỉnh Nghệ An 
II 02383 948 222 

Quyết định số 4120/QĐ-UBND ngày 

18/11/2020 của UBND tỉnh Nghệ An 

2 Quảng Trị  

Cửa Tùng 
Thị trấn Cửa Tùng, huyện 

Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 
II 02333 613 967 

Quyết định số 3286/QĐ-UBND ngày 

19/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị 

Cửa Việt 
Xã Triệu An, huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị 
II 02333 869 568 

Quyết định số 3467/QĐ-UBND ngày 

03/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị 

3 Đà Nẵng Thọ Quang 
Số 18-20 đường Vân Đồn, 

phường Thọ Quang, quận 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng 
II 02363 923 066 

Quyết định số 4350/QĐ-UBND ngày 

12/11/2020 của UBND TP Đà Nẵng 
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