LƯU Ý CHUNG
Các loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý
hiếm được ưu tiên bảo vệ (Nghị định 645) hiện chỉ
được khai thác vì mục đích bảo tồn đa dạng sinh
học, nghiên cứu khoa học và tạo nguồn giống ban
đầu nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy
định tại Nghị định 1606.
Các loài thuộc Nhóm I của Nghị định 26 chỉ
được khai thác vì một trong các mục đích: bảo tồn,
nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tạo nguồn giống
ban đầu và hợp tác quốc tế.
Các loài thuộc Nhóm II của Nghị định 26 chỉ
được khai thác vì một trong các mục đích: bảo tồn,
nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tạo nguồn giống
ban đầu, hợp tác quốc tế hoặc vì mục đích khác
nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Phụ lục II Nghị
định 26.
Không kinh doanh các loài thủy sản nguy cấp,
quý, hiếm thuộc Phụ lục I CITES có nguồn gốc từ
tự nhiên.
Các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm chỉ
được trao đổi, buôn bán nếu có đầy đủ giấy tờ
chứng minh nguồn gốc hợp pháp (từ các nguồn
như nhập khẩu, nuôi, khai thác hợp pháp).

Chú thích:
(5)

Nghị định 64/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 7 Nghị định
160/2013/NĐ-CP về tiêu chí xác định loài và chế độ
quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm
được ưu tiên bảo vệ.
(6) Nghị định 160/2013/NĐ-CP về tiêu chí xác định loài
và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp,
quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

TỔNG CỤC THỦY SẢN

KHÔNG QUẢNG CÁO, BUÔN BÁN
CÁC LOÀI THỦY SẢN NGUY CẤP,
QUÝ, HIẾM ĐỂ BẢO VỆ CHÚNG
CŨNG NHƯ BẢO VỆ BẢN THÂN
VÀ CƠ SỞ KINH DOANH
CỦA MÌNH!

1800-1522
Liên hệ Đường dây nóng miễn phí bảo vệ động
vật hoang dã 1800-1522 của Trung tâm Giáo dục
Thiên nhiên (ENV) để được cập nhật các văn
bản quy phạm pháp luật về bảo vệ động vật
hoang dã hoặc giải đáp những thắc mắc liên
quan đến hoạt động nuôi nhốt, quảng cáo, buôn
bán loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm.

CÓ THỂ BẠN KHÔNG BIẾT

LOÀI THỦY SẢN
MÌNH ĐANG KINH DOANH

ĐƯỢC PHÁP LUẬT BẢO VỆ

Nhiều loài thủy sản được liệt kê trong các Danh
mục bảo vệ theo quy định của pháp luật. Người có
hành vi thu gom, mua bán, lưu giữ, sơ chế, chế
biến, bảo quản, vận chuyển thủy sản trái phép có
thể bị xử phạt vi phạm hành chính đến 100 triệu
đồng theo Điều 41 Nghị định 421 hoặc bị truy cứu
trách nhiệm hình sự với mức hình phạt lên đến 15
năm tù theo Điều 234, Điều 244 Bộ luật Hình sự
2015, sửa đổi, bổ sung 2017.
Những vi phạm tưởng chừng rất nhỏ như quảng cáo
các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm trên thực
đơn, biển hiệu hoặc các phương tiện điện tử có thể
bị xử phạt vi phạm hành chính từ 70 triệu đồng đến
100 triệu đồng theo quy định tại Điều 50 Nghị định
1582.

Hãy cẩn trọng! Không quảng cáo,
kinh doanh trái phép các loài thủy sản
nguy cấp, quý, hiếm để tránh bị xử
phạt vi phạm hành chính hoặc truy
cứu trách nhiệm hình sự.

Dưới đây là một số loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm
được bảo vệ ở cấp độ cao nhưng thường bị quảng cáo,
buôn bán trái phép tại các nhà hàng, cơ sở kinh doanh
thủy, hải sản.
Cá bàng chài vân sóng/cá
sú mì/cá Napoleon/cá
Hoàng đế/cá mó sù
(Cheilinus undulatus)
Phụ lục II CITES3
Nhóm I Nghị định 264

Nguồn ảnh: Nguyễn Phi Uy Vũ (Viện Hải dương học)

Nguồn ảnh: Rudy và Peter Skitterians (Pixabay)

Nguồn ảnh: Bill (Adobe Stock)

Cá hô
(Catlocarpio siamensis)
Nhóm I Nghị định 26

Nguồn ảnh: Damedias (Adobe Stock)

Nguồn ảnh: ZHENILANG (Adobe Stock)

Nguồn ảnh: Nguyễn Phi Uy Vũ (Viện Hải dương học)

Nghị định 42/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
(2) Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và
quảng cáo (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định
28/2017/NĐ-CP).
(3)
Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực
vật hoang dã nguy cấp (CITES).
(4)
Nghị định 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số
Điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

Các loài cá mập (Vi cá mập)
Nhiều loài cá mập được liệt
kê trong Phụ lục II CITES
và/hoặc Nhóm I của Nghị
định 26.

Cá tra dầu
(Pangasianodon gigas)
Phụ lục I CITES
Nhóm I Nghị định 26

Chú thích:
(1)

Buôn bán trái phép động vật hoang dã, các
bộ phận cơ thể và sản phẩm từ chúng là vi
phạm pháp luật!

Các loài cá ngựa
(Hippocampus spp.)
Phụ lục II CITES
Một số loài cá ngựa có phân bố
tự nhiên tại Việt Nam cũng thuộc
Nhóm I, II Nghị định 26

Cá mặt quỷ
(Scorpaenopsis diabolus)
Nhóm I Nghị định 26

Ốc tù và
(Charonia tritonis)
Nhóm I Nghị định 26
Nguồn ảnh: Svetlin (Adobe Stock)

Vích/rùa xanh
(Chelonia mydas)
Phụ lục I CITES
Danh mục loài nguy cấp, quý,
hiếm được ưu tiên bảo vệ
theo Nghị định 64
Nguồn ảnh: Chi cục Thủy sản Sóc Trăng

Nguồn ảnh: Viện nghiên cứu Hải sản

Nguồn ảnh: Tatiana Belova (Adobe Stock)

Các loài hải sâm
Nhiều loài hải sâm được liệt
kê trong Nhóm I của Nghị
định 26. Từ tháng 8/2020,
một số loài hải sâm được đưa
vào bảo vệ tại Phụ lục II
CITES

Cá trà sóc/cá sọc dưa
(Probarbus jullieni)
Phụ lục I CITES
Nhóm II Nghị định 26

Đồi mồi
(Eretmochelys imbricata)
Phụ lục I CITES
Danh mục loài nguy cấp,
quý, hiếm được ưu tiên bảo
vệ theo Nghị định 64
Nguồn ảnh: ENV

