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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÁC
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIỐNG THỦY SẢN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ
2194/QĐ-TTg NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày 13 tháng 10 năm 2010 Bộ trưởng Cao Đức Phát chủ trì buổi làm việc với Viện
nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I về việc triển khai thực hiện các dự án chọn giống cá
rô phi Quảng Nam.
Tham dự làm việc có Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu, Lãnh đạo Tổng cục Thủy
sản, Vụ Nuôi trồng Thủy sản Tổng cục Thủy sản, lãnh đạo và nghiên cứu viên Viện
Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I và Vụ Kế hoạch.
Sau khi nghe ông Lê Thanh Lựu Viện trưởng Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I
báo cáo tiến độ thực hiện dự án Trung tâm chọn giống cá rô phi Quảng Nam, ông
Phạm Anh Tuấn Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, ý kiến của các đại biểu dự
họp, phát biểu của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu về giống thủy sản theo Quyết
định số 2194/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Đặc
biệt là việc đầu tư xây dựng Trung tâm chọn tạo giống tôm thẻ chân trắng, Bộ trưởng
Cao Đức Phát kết luận:
1. Về dự án Trung tâm chọn giống cá rô phi Quảng Nam.
Rô phi là đối tượng cá nước ngọt nuôi chủ lực ở miền Bắc. Trung tâm Quốc gia giống
thủy sản nước ngọt miền Bắc xây dựng tại Phú Tảo – Hải Dương, tại đây mùa đông
lạnh, khó khăn chọn tạo giống cá rô phi. Bộ cần có cơ sở chọn giống cá rô phi để cung
cấp giống đầu dòng, giống cá hậu bị cho các Trung tâm giống thủy sản cấp I. Do vậy,
Bộ cho phép Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản I đầu tư xây dựng Trung tâm chọn
giống cá rô phi Quảng Nam. Tuy nhiên Viện cần rà lại quy mô, hạng mục công trình
đầu tư, tập trung vào xây dựng khu nuôi giữ, chọn tạo giống và các thiết bị cần thiết,
xây dựng trụ sở làm việc với mức đầu tư tối thiểu, phù hợp với khả năng cân đối vốn
của Nhà nước giao cho Bộ theo kế hoạch hàng năm.
2. Về dự án xây dựng Trung tâm chọn giống tôm thẻ chân trắng:
Việt Nam phải chủ động sản xuất được giống tôm thẻ chân trắng có chất lượng cung
cấp cho nuôi trồng thủy sản. Cơ sở vật chất để chọn tạo giống cần có và phương án
hiệu quả nhất là sử dụng công trình đã được Bộ đầu tư xây dựng hiện giao cho các
Trung tâm thuộc Viện quản lý. Giao Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III đề xuất
phương án hình thành Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Trung làm nơi chọn tạo

giống tôm thẻ chân trắng sạch bệnh, cung cấp giống bố mẹ cho các Trung tâm giống
Thủy sản cấp I trên cơ sở các trung tâm hiện có.
3. Về việc triển khai các dự án phát triển giống Thủy sản tại các Viện Nghiên cứu
Nuôi trồng thủy sản.
Thực hiện Quyết định 112/2004/QĐ-TTg ngày 25/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Chương trình phát triển giống thủy sản đến 2010. Các viện nuôi trồng thủy
sản đã được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu, bảo tồn nguồn gen,
sản xuất giống thủy sản nguyên chủng. Bộ giao Viện trưởng các viện đánh giá kết quả
đầu tư, đặc biệt việc sử dụng các công trình sau đầu tư và đề xuất hướng đầu tư hoàn
chỉnh cơ sở vật chất chọn tạo giống các đối tượng nuôi chủ lực tạo nguyên liệu chế
biến xuất khẩu và tiêu dùng nội địa kế hoạch 2011-2015 và kế hoạch năm 2011. Giao
Tổng cục Thủy sản hướng dẫn các Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản báo cáo và
tổng hợp báo cáo Bộ tháng 11 năm 2010.
4. Triển khai thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2009 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt đề án giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy
sản đến năm 2020, Bộ đã ban hành Quyết định số 267/QĐ ngày 01 tháng 2 năm 2010.
Trong đó Tổng cục Thủy sản đề xuất danh mục các dự án đầu tư về giống thủy sản
cung cấp để nuôi tạo sản phẩm chủ lực phục vụ tiêu dùng và chế biến xuất khẩu phù
hợp với cơ chế của quyết định, đồng thời xác định thứ tự ưu tiên để đưa vào kế hoạch
đầu tư phát triển 5 năm 2011 – 2015 và kế hoạch năm 2011.
Trên đây là kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm việc với Viện nghiên
cứu nuôi trồng Thủy sản I và Tổng cục Thủy sản về việc thực hiện Quyết định
2194/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực giống
Thủy sản, Văn phòng Bộ thông báo các cơ quan, đơn vị liên quan biết và phối hợp tổ
chức thực hiện.
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