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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

BỘ NÔNG NGHIỆP 
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 
Số: 11/2014/TT-BNNPTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2014 

  
THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư  
số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 5 năm 2013  

về quản lý giống thủy sản 
 
Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Luật Thủy sản năm 2003; 
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2007; 
Căn cứ Pháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004; 
Căn cứ Pháp lệnh Thú y năm 2004; 
Căn cứ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều 

kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản; Nghị định số 14/2009/NĐ-CP 
ngày 13/02/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh 
một số ngành nghề thủy sản;  

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản; 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa 

đổi, bổ sung Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT 
ngày 22 tháng 5 năm 2013 về quản lý giống thủy sản. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/ 
TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 5 năm 2013 về quản lý giống thủy sản. 

Quy định về thời gian sử dụng tôm thẻ chân trắng tại mục 1 khoản 2 Phụ lục 4 
được sửa đổi, bổ sung như sau: “Sử dụng không quá 04 tháng kể từ ngày nhập về 
cơ sở”. 

Điều 2. Điều khoản thi hành  
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 5 năm 2014. 
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Điều 3. Tổ chức thực hiện 
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc hoặc phát hiện những 

vấn đề mới phát sinh, kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
(Tổng cục Thủy sản) để xem xét, sửa đổi bổ sung./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Vũ Văn Tám 


