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      Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển  

 
 

Hiệp định Hợp tác Nghề cá ở vịnh Bắc Bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa              

xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa              

(Hiệp định) được ký kết ngày 25/12/2000, có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2004              

đến ngày 30/6/2019. Trong năm 2019, được sự đồng ý của Chính phủ hai nước, 

Hiệp định được gia hạn hiệu lực thêm 01 năm đến ngày 30/6/2020.  

Hiện nay, Hiệp định đã hết hiệu lực, Giấy phép đánh bắt trong Vùng đánh 

cá chung vịnh Bắc Bộ được cấp năm 2019-2020 cũng đã hết hiệu lực vào ngày 

30/6/2020. Để đảm bảo hoạt động khai thác hải sản của ngư dân trong vùng biển 

vịnh Bắc Bộ được diễn ra bình thường trong thời gian hai nước tổ chức đàm 

phán xác định các nội dung hợp tác tiếp theo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn thông báo và đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ 

quan chức năng triển khai một số nội dung sau: 

1. Thông báo cho ngư dân tham gia hoạt động khai thác hải sản trên biển 

biết về việc hết hiệu lực của Hiệp định Hợp tác Nghề cá vịnh Bắc Bộ Việt Nam - 

Trung Quốc, theo đó Vùng đánh cá chung và Vùng đệm cho tàu cá nhỏ được 

thiết lập theo quy định của Hiệp định cũng hết hiệu lực. Cơ quan chức năng hai 

nước sẽ quản lý  hoạt động của tàu cá trong vịnh Bắc Bộ theo đường phân định 

vịnh Bắc Bộ được quy định tại Điều 2 Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội        

chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về phân định lãnh 

hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước trong Vịnh Bắc Bộ  

(cụ thể theo phụ lục kèm theo).  

2. Hướng dẫn ngư dân tiếp tục bám biển sản xuất bình thường trong phạm 

vi vùng biển của Việt Nam; tổ chức thành đoàn, đội khi đi sản xuất để hỗ trợ 

nhau trên biển; kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng về các hành vi vi 

phạm của tàu cá nước ngoài trong vùng biển của Việt Nam.  

3. Tăng cường giám sát hoạt động của tàu cá trên biển, đặc biệt là các 

tỉnh, thành phố ven biển vịnh Bắc Bộ; tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân không 

vượt quá đường phân định vịnh Bắc Bộ khai thác hải sản. Kịp thời thông báo 

các vụ việc đột xuất phát sinh trên biển đối với tàu cá và ngư dân về đường dây 

nóng 24/24 của Cục Kiểm ngư, số điện thoại 024-62737323. 



Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố ven biển quan tâm phối hợp triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);  

- PTTg. Chính phủ Phạm Bình Minh (để b/c); 

- PTTg. Chính phủ Trịnh Đình Dũng (để b/c); 

- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng (để p/hợp); 

- Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố ven biển; 

- Cục Kiểm ngư (để t/hiện); 

- Lưu: VT, TCTS. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 
Phùng Đức Tiến 
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