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QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƢƠNG TRÌNH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THỦY 

SẢN ĐẾN NĂM 2020 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Đa dạng sinh học ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Chƣơng trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 với các 

nội dung sau: 

I. MỤC TIÊU: 

1. Mục tiêu chung 

Bảo tồn, bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản nhằm phục hồi nguồn lợi thủy sản, các loài thủy sản 

có giá trị kinh tế và nghiên cứu khoa học, đặc biệt là nguồn lợi thủy sản vùng ven bờ; gắn với 

quản lý có hiệu quả các hoạt động khai thác thủy sản nhằm phát triển ngành khai thác thủy sản 

bền vững, đồng thời giữ gìn tính đa dạng sinh học của tài nguyên sinh vật biển Việt Nam. 

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Đến năm 2015, hoàn thành việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về nguồn lợi; đƣa công tác 

dự báo nguồn lợi, ngƣ trƣờng, mùa vụ khai thác là công việc thƣờng xuyên của cơ quan quản lý 

và nghiên cứu khoa học. Trƣớc mắt, ƣu tiên dự báo về nguồn lợi, ngƣ trƣờng và mùa vụ khai 

thác một số nhóm đối tƣợng khai thác chủ lực tại các vùng biển xa bờ. 

b) Đến năm 2015, thành lập và đƣa vào hoạt động 10 khu bảo tồn biển và 19 khu bảo tồn vùng 

nƣớc nội địa. Đến năm 2020, hoàn thiện và đƣa các khu bảo tồn trong quy hoạch hệ thống khu 

bảo tồn biển và khu bảo tồn vùng nƣớc nội địa tại Việt Nam vào hoạt động. 



c) Đến năm 2015, hoàn thành việc quy hoạch vùng cấm khai thác, vùng cấm khai thác thủy sản 

có thời hạn, đồng thời công bố danh mục các loại nghề cấm, đối tƣợng cấm. 

d) Đến năm 2020, cơ bản phục hồi nguồn lợi hải sản vùng ven bờ, đặc biệt là một số loài hải sản 

làm nguyên liệu chế biến cho các sản phẩm thủy sản gắn với làng nghề truyền thống có thƣơng 

hiệu tại Việt Nam. 

đ) Tiếp tục tuyên truyền, tập huấn về công tác bảo vệ nguồn lợi cho cộng đồng ngƣ dân, trong đó 

tập trung đối tƣợng là ngƣ dân khai thác thủy sản vùng ven bờ và đối tƣợng là thanh thiếu niên, 

học sinh trên toàn quốc. 

II. CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU 

1. Điều tra nguồn lợi 

a) Điều tra nguồn lợi hải sản tại các vùng biển xa bờ, trong đó ƣu tiên điều tra nguồn lợi một số 

nhóm đối tƣợng khai thác chủ lực, có giá trị kinh tế, có sản lƣợng lớn. 

b) Điều tra đánh giá nguồn lợi vùng ven biển, khả năng cho phép khai thác bền vững; trong đó 

ƣu tiên điều tra khu vực tập trung các bãi giống, bãi đẻ của các loài thủy sản. 

c) Điều tra đánh giá nguồn lợi thủy sản vùng nội địa, trong đó ƣu tiên điều tra tại các lƣu vực 

sông, hồ lớn, có các giống loài thủy sản đặc hữu, có tính đa dạng sinh học cao. 

d) Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về nguồn lợi thủy sản (cả nguồn lợi hải sản và nguồn lợi thủy 

sản nội địa) phục vụ công tác quản lý và dự báo. 

2. Ngăn chặn sự suy giảm nguồn lợi 

a) Tăng cƣờng kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm, kịp thời các hoạt động khai thác thủy sản vi 

phạm pháp luật, đặc biệt là các hoạt động khai thác mang tính hủy diệt (xung điện, chất nổ), sử 

dụng các ngƣ cụ cấm khai thác. 

b) Trên cơ sở điều tra nguồn lợi, điều chỉnh, cơ cấu lại các nghề khai thác thủy sản, đảm bảo phù 

hợp với khả năng khai thác cho phép theo hƣớng không phát triển và giảm dần một số loại nghề 

khai thác thiếu lựa chọn, khai thác thủy sản còn non ở vùng ven bờ. Tại các địa phƣơng ven biển, 

phát huy vai trò của cộng đồng ngƣ dân để tổ chức lại sản xuất theo hƣớng phát triển các hình 

thức kinh tế tập thể, đồng thời gắn với trách nhiệm cộng đồng trong công tác quản lý, bảo vệ 

nguồn lợi, môi trƣờng sống của các loài thủy sản ven bờ và xây dựng nông thôn mới. 

3. Bảo tồn nguồn lợi thủy sản 

a) Thành lập và đƣa vào hoạt động 16 khu bảo tồn biển và 45 khu bảo tồn vùng nƣớc nội địa tại 

Việt Nam trong quy hoạch hệ thống các khu bảo tồn đã đƣợc phê duyệt. 

b) Thành lập 03 trạm cứu hộ động vật biển tại 3 vùng Bắc, Trung, Nam. 



c) Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, bổ sung danh mục các khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nƣớc 

nội địa. 

4. Phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản và các hệ sinh thái 

a) Thả bổ sung hàng năm vào một số thủy vực tự nhiên có điều kiện một số loài thủy sản bản địa, 

quý hiếm, loài có giá trị kinh tế và nghiên cứu khoa học nhằm khôi phục nguồn lợi, tăng mật độ 

quần thể của các loài thủy sản đã bị khai thác cạn kiệt, lập lại cân bằng sinh thái, ổn định quần xã 

sinh vật thủy sinh trong các thủy vực. 

b) Phục hồi một số hệ sinh thái điển hình nhƣ: San hô, cỏ biển, rừng ngập mặn tại các vùng biển 

có điều kiện và có vị trí quan trọng trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản; đồng thời thả rạn nhân 

tạo, tạo sinh cảnh, nơi cƣ trú, sinh sản và sinh trƣởng của các loài thủy sản ở một số khu vực có 

điều kiện thuận lợi. 

c) Khôi phục và bảo vệ môi trƣờng sống của các loài thủy sản, đặc biệt là các bãi sinh sản, nơi 

tập trung các loài thủy sản còn non, nơi cƣ trú của các loài thủy sản. 

5. Các dự án ƣu tiên (Phụ lục) 

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Về cơ chế, chính sách 

a) Rà soát, bổ sung và xây dựng mới các văn bản quản lý nhà nƣớc về lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi 

thủy sản; trƣớc mắt là các văn bản về quản lý các khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nƣớc nội 

địa bảo đảm phù hợp các quy định của Luật Thủy sản, Luật Đa dạng sinh học và thực tiễn của 

ngành, của địa phƣơng. 

b) Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong hoạt 

động bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hỗ trợ trong việc chuyển đổi sinh kế cho cộng đồng ngƣ dân, 

đặc biệt là ngƣ dân chủ yếu sống dựa vào khai thác nguồn lợi vùng ven bờ. 

c) Tiếp tục hoàn thiện cơ chế thu, sử dụng để đƣa quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản đi vào hoạt động 

có hiệu quả. 

2. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và đào tạo nguồn nhân lực 

a) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về mục đích công tác bảo vệ nguồn lợi 

thủy sản, trách nhiệm và quyền lợi của cộng đồng, đặc biệt là các đối tƣợng ngƣ dân làm nghề 

khai tác thủy sản và thanh thiếu niên, học sinh các cấp tại các địa phƣơng ven biển; đồng thời 

huy động các tổ chức xã hội và nghề nghiệp tham gia các hoạt động để đƣa công tác vận động, 

tuyên truyền sâu rộng, từng bƣớc nâng cao nhận thức cho cộng đồng ngƣ dân trong công tác bảo 

vệ nguồn lợi thủy sản. 



b) Sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với tập quán, với điều kiện và đối tƣợng của 

từng địa phƣơng nhƣ: Xây dựng phim truyền hình, tiểu phẩm, ấn phẩm; phát thanh, truyền hình 

trên báo, đài của địa phƣơng; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu với sự tham gia của đông đảo cộng 

đồng ngƣ dân địa phƣơng. 

c) Nghiên cứu, biên soạn để đƣa các nội dung về lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản vào chƣơng 

trình ngoại khóa của trƣờng học các cấp, trƣớc mắt là cấp phổ thông trung học và đại học. 

d) Tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao nhằm kiện toàn hệ thống thanh tra, kiểm 

tra, giám sát các hoạt động liên quan đến công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

3. Về khoa học, công nghệ và khuyến ngƣ 

a) Tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn giống bố, mẹ và hoàn thiện quy trình sản xuất giống nhân tạo 

một số loài thủy sản có giá trị kinh tế, loài thủy sản bản địa đặc hữu nhằm bổ sung nguồn giống 

thủy sản phục vụ công tác tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, phục hồi mật độ quần thể một 

số giống loài đang bị tập trung khai thác và có nguy cơ tuyệt chủng. 

b) Ứng dụng công nghệ sử dụng vệ tinh viễn thám, định vị vệ tinh trong công tác quản lý, kiểm 

soát các hoạt động của tàu cá nhằm bảo vệ nguồn lợi và môi trƣờng sống của các loài thủy sinh 

trên các vùng biển. Nghiên cứu việc gắn chíp điện tử theo dõi sự di cƣ đối với một số loài động 

vật thủy sản có giá trị kinh tế và khoa học nhƣ: Rùa biển, cá ngừ đại dƣơng… 

c) Triển khai đề tài nghiên cứu khoa học về các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng 

nhằm bổ sung thông tin về đặc điểm sinh học, sinh thái, biến động quần thể, đề xuất loại hình 

bảo vệ thích hợp. 

d) Triển khai nhanh, rộng các kết quả nghiên cứu về sản xuất giống, các loại nghề khai thác có 

chọn lọc, nâng cao hiệu quả nghề khai thác; các mô hình tổ chức sản xuất gắn với quản lý của 

cộng đồng để bảo vệ nguồn lợi và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cƣ thông qua các 

hình thức khuyến ngƣ. 

4. Về hợp tác quốc tế 

a) Tăng cƣờng hợp tác quốc tế về: Điều tra, nghiên cứu nguồn lợi thủy sản (cả trên biển và nội 

địa), quản lý các loài cá di cƣ, quản lý các khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nƣớc nội địa 

xuyên quốc gia, chống đánh bắt bất hợp pháp với các nƣớc thuộc lƣu vực sông Mêkông… 

b) Chủ động và tích cực tham gia với các tổ chức quốc tế có liên quan nhƣ: ASEAN, SEAFDEC, 

FAO, NOAA… để trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm và thông qua các tổ chức này kêu gọi 

sự giúp đỡ, tài trợ về kinh nghiệm và kinh phí, kỹ thuật. 

c) Tham quan, học tập, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý các khu bảo 

tồn, về điều tra, nghiên cứu nguồn lợi với các nƣớc trong khu vực và trên thế giới. 

5. Về cơ chế tài chính 



a) Ngân sách trung ƣơng thực hiện các công việc: Đảm bảo kinh phí cho công tác điều tra, 

nghiên cứu nguồn lợi thủy sản; xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát biến động nguồn lợi thủy 

sản; xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu nguồn lợi thủy sản; xây dựng các khu bảo tồn 

biển, khu bảo tồn vùng nƣớc nội địa do Trung ƣơng quản lý; hỗ trợ cho các địa phƣơng khó khăn 

đầu tƣ xây dựng các hạng mục thiết yếu của các khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nƣớc nội 

địa; kinh phí hoạt động của các dự án, nhiệm vụ thuộc chƣơng trình do các cơ quan ở trung ƣơng 

thực hiện. 

b) Ngân sách địa phƣơng cùng với hỗ trợ từ ngân sách trung ƣơng thực hiện: Bảo đảm kinh phí 

cho các hoạt động của các dự án, nhiệm vụ thuộc chƣơng trình do địa phƣơng thực hiện; đầu tƣ 

xây dựng và quản lý các khu bảo tồn theo phân cấp 

c) Các nguồn vốn huy động khác: Huy động và kêu gọi tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong 

nƣớc và nƣớc ngoài để triển khai các nội dung, dự án của Chƣơng trình. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

a) Thành lập Ban chỉ đạo Chƣơng trình làm đầu mối giúp Bộ trƣởng chỉ đạo các đơn vị chức 

năng thuộc Bộ xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể và phối hợp với các cơ quan liên quan, các 

địa phƣơng tổ chức thực hiện Chƣơng trình đảm bảo hiệu quả. 

b) Hƣớng dẫn các địa phƣơng xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Chƣơng trình; xây dựng mô 

hình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản theo phƣơng thức nhà nƣớc và nhân dân cùng làm; 

thành lập và quản lý các khu bảo tồn. 

c) Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm hàng năm, kịp thời nhân rộng các mô hình tốt; củng cố và 

tăng cƣờng năng lực hoạt động của các cơ quan nghiên cứu, các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ 

bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. 

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng chỉ đạo các cấp chính quyền, các 

cơ quan chức năng của địa phƣơng xây dựng, lập kế hoạch hoạt động cụ thể ở địa phƣơng; lập và 

tổ chức thực hiện các dự án cụ thể; phối hợp với các Bộ, ngành Trung ƣơng và các nhà tài trợ thu 

hút nguồn vốn và sự hỗ trợ kỹ thuật nhằm thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Chƣơng trình. 

3. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tƣ, Tài chính: 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp nhu cầu, bố trí vốn đầu 

tƣ phát triển từ ngân sách trung ƣơng cho các dự án, nhiệm vụ trong dự toán ngân sách hàng năm 

để thực hiện chƣơng trình; xây dựng thông tƣ hƣớng dẫn liên Bộ về cơ chế tài chính thực hiện 

Chƣơng trình; nghiên cứu, xem xét việc bổ sung Chƣơng trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi 

thủy sản đến năm 2020 vào danh mục các chƣơng trình hỗ trợ có mục tiêu. 



4. Các Bộ, ngành liên quan: Căn cứ vào nhiệm vụ, chức năng của mình chủ động xây dựng kế 

hoạch hoạt động cụ thể và phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức triển 

khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chƣơng trình đƣợc phân công. 

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

Điều 3. Các Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

  

  

Nơi nhận: 
- Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng; 

- Thủ tƣớng, các Phó Thủ tƣớng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Văn phòng Trung ƣơng và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nƣớc; 
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Ngân hàng Chính sách Xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ƣơng của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo; 

- Lƣu: VT, KTN (3b). 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Hoàng Trung Hải 

  

PHỤ LỤC 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƢU TIÊN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng 

Chính phủ) 

NHÓM A: CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Đơn vị: Tỷ đồng 

STT Tên dự án Cơ quan chủ trì 
Nguồn 

vốn 

Kinh 

phí 
Giai đoạn 

1 Đầu tƣ xây dựng hệ 

thống thông tin, cơ sở 

dữ liệu về nguồn lợi 

thủy sản trên quy mô 

toàn quốc 

Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

Đầu tƣ 

phát triển 

50 2012-

2015 

2 Đầu tƣ xây dựng thí Bộ Nông nghiệp Đầu tƣ 40 2013-



điểm 02 khu bảo tồn 

biển khu Bạch Long 

Vỹ, Nam Yết 

và Phát triển nông 

thôn và UBND TP 

Hải Phòng; Khánh 

Hòa 

phát triển 2020 

NHÓM B: CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP 

Đơn vị: Tỷ đồng 

STT Tên dự án Cơ quan chủ trì 
Nguồn 

vốn 

Kinh 

phí 
Giai đoạn 

1 Điều tra nguồn lợi hải 

sản vùng biển Việt 

Nam 

Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

Sự nghiệp 

môi trƣờng 

100 2016-

2020 

2 Điều tra nguồn lợi hải 

sản ven bờ 

Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

Sự nghiệp 

môi trƣờng 

40 2012-

2015 

3 Điều tra nguồn lợi thủy 

sản vùng nội đồng 

Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

Sự nghiệp 

môi trƣờng 

50 2012-

2015 

4 Tuyên truyền giáo dục, 

nâng cao nhận thức 

cộng đồng về bảo vệ 

nguồn lợi thủy sản 

Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn, UBND các 

tỉnh 

Sự nghiệp 

môi trƣờng 

80 2012-

2020 

5 Tái tạo, thả bổ sung 

giống thủy sản tại một 

số lƣu vực sông và hồ 

chính 

Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn, UBND các 

tỉnh 

Sự nghiệp 

kinh tế 

50 2012-

2020 

  

  


