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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả đào tạo, duy trì mã số chuyên gia đánh giá và cấp 

chứng chỉ chuyên gia đánh giá VietGAP trong nuôi trồng thủy sản 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỦY SẢN 

Căn cứ quyết định số 27/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng 

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

Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chứng nhận sản phẩm thủy 

sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực 

hành sản xuất nông nghiệp tốt; 

Xét đề nghị của Vụ Nuôi trồng thủy sản tại Báo cáo số 207/NTTS ngày 

8/7/2020 về kết quả đào tạo chuyên gia đánh giá VietGAP trong nuôi trồng thủy 

sản tại Cần Thơ (từ ngày 7-13/6/2020). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả đào tạo và duy trì mã số chuyên gia đánh giá 

VietGAP trong nuôi trồng thủy sản cho 01 ông/bà có tên trong Phụ lục 01 kèm theo 

Điều 2. Công nhận kết quả đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên gia đánh giá 

VietGAP trong nuôi trồng thủy sản cho 14 ông/bà có tên trong Phụ lục 02 kèm theo. 

Điều 3. Chuyên gia đánh giá được cấp thẻ chuyên gia đánh giá theo quy 

định tại Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 của Bộ trưởng Bộ 

NN&PTNT quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi 

được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Tổng cục Thủy sản, Vụ trưởng Vụ Nuôi trồng 

thủy sản và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 4; 

- Lưu: VT, NTTS (20b). 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

     Trần Đình Luân 
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