
 

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ đ/c Nguyễn Thị Băng Tâm, Chuyên viên Vụ Nuôi trồng thủy 

sản; Điện thoại: 0982.365546. 

Kính gửi: ……………………………………………….. 

Thực hiện Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng 

Dự thảo Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-

2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình).  

Để có đủ cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy 

định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Bộ, ngành và Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét, có ý kiến đối với 

hồ sơ của Chương trình. Đồng thời, đề nghị cơ quan, đơn vị quan tâm rà soát, đề 

xuất bổ sung danh mục các đề án, dự án đầu tư ưu tiên thực hiện giai đoạn 2021-

2030 (theo Phụ lục đính kèm), để làm cơ sở xác định nhu cầu về nguồn lực, 

phương án bố trí, huy động các nguồn vốn (ngân sách Trung ương, địa phương, 

nguồn xã hội hóa…) thực hiện đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản tại địa 

phương trong giai đoạn 2021-2030. 

Hồ sơ Chương trình gửi kèm công văn này bao gồm:  

- Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ; 

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 

- Báo cáo thuyết minh Chương trình.  

Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua 

Tổng cục Thủy sản, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 

10/11/2021 để tổng hợp, hoàn thiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị cơ quan, đơn vị 

quan tâm thực hiện./. 

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

Số:          /BNN-TCTS 

V/v góp ý hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình Quốc gia phát triển 

nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2030 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                    

               Hà Nội, ngày       tháng       năm  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c); 

- Lưu: VT, TCTS. 

 

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 
 

 
Phùng Đức Tiến 



 

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ đ/c Nguyễn Thị Băng Tâm, Chuyên viên Vụ Nuôi trồng thủy sản; Điện thoại: 0982.365546. 

Phụ lục 

ĐỀ XUẤT DANH MỤC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ  

THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN GIAI ĐOẠN 2021-2030 

(Ban hành kèm theo văn bản số            /BNN-TCTS ngày     /       /2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
            Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Tên dự án 

Địa điểm đầu 

tư  (xã, huyện, 

tỉnh) 

Mục tiêu 

đầu tư 

Quy mô, công xuất 

đầu tư dự kiến 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Dự kiến kinh phí đầu tư 

Ghi 

chú Tổng 

số 

Trong đó: 

NSTW NSĐP 
Vốn huy 

động khác 

I 
Nhóm dự án đầu tư lĩnh vực Giống thủy sản 

(Trung tâm giống, vùng sản xuất giống tập trung cấp vùng, cấp địa phương…) 
      

 Dự án 1:…   - Diện tích : …ha 

- Đối tượng giống sản xuất; 

- Sản lượng:…triệu con /năm 

      

 Dự án 2: …         

II 
Nhóm dự án đầu tư lĩnh vực Nuôi trồng thủy sản (dự án đầu tư cấp vùng, cấp 

địa phương) 
      

 Dự án 1:…   - Diện tích: …ha 

- Đối tượng nuôi; 

- Sản lượng: … tấn/năm… 

      

 Dự án 2: …         

III Các nhiệm vụ, dự án khác (tổ chức sản xuất, ứng dụng công nghệ, …)       

 Dự án 1:…          

 Dự án 2: …          

Lưu ý: Danh mục dự án đề xuất cần đảm bảo phù hợp với: 

- Mục tiêu, định hướng phát triển lĩnh vực nuôi trồng thủy sản tại Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030 (Quyết định số 

339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ), Chương trình quốc gia Phát triển nuôi trồng thủy sản. 

- Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030 của địa phương. 

- Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch cấp tỉnh tại địa phương. 

- Dự án đề xuất cần có đầy đủ các thông tin như tại Phụ lục này. 
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