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DANH HIỆU “CHẤT LƯỢNG VÀNG THỦY SẢN VIỆT NAM” 
                                                  NĂM 2014 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/QĐ-HNC ngày 18 tháng 10 năm 2013) 

I. QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1: Danh hiệu “Chất lượng vàng Thủy sản Việt Nam” là sự tôn vinh các tập thể, 
cá nhân, doanh nghiệp tiêu biểu hoạt động trong các lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, 
chế biến tiêu thụ, dịch vụ hậu cần, đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý phục vụ 
ngành thủy sản (gọi chung là lĩnh vực thủy sản). 
 
Điều 2: Mục đích: Khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp tiêu 
biểu hoạt động trong các lĩnh vực khai thác, nuôi trồng chế biến tiêu thụ, dịch vụ hậu 
cần nghề cá, nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm, xây dựng và phát triển thương 
hiệu, khuyến khích các nhà khoa học nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào 
sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao khả năng cạnh trong thời kỳ hội nhập 
kinh tế khu vực và thế giới. 
     Ghi nhận, biểu dương và tôn vinh kịp thời các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp 
tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực thủy sản là góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua 
yêu nước, động viên mọi người, mọi thành phần kinh tế hăng say lao động sản xuất, 
nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế, đưa ngành Thủy sản Việt Nam 
phát triển hiệu quả và bền vững. 
 
Điều 3: Danh hiệu được bình chọn 5 năm/2 lần. Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam 
là đơn vị chủ trì, hướng dẫn, ban hành quy chế, huy động kinh phí và tổ chức thực 
hiện theo quy chế này. 
 
Điều 4: Đối tượng tham dự: Là các thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực thủy 
sản, có đơn đăng ký và hồ sơ hợp lệ do Ban tổ chức ban hành. 
 
Điều 5: Tiêu chí bình chọn Danh hiệu “Chất lượng vàng Thủy sản Việt Nam 2014” 
được căn cứ dựa trên: 
     1/ Hiệu quả kinh tế 
     2/ Hiệu quả xã hội 
     3/ Ứng dụng khoa học công nghệ 
     4/ Bảo vệ nguồn lợi và môi trường sinh thái 
     Danh hiệu “Chất lượng vàng Thủy sản Việt Nam” được trao tặng cho những tập 
thể, cá nhân, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh, có hiệu quả liên tục từ hai năm trở lên, thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ đối 
với Nhà nước. 



     - Thu hút và giải quyết tốt việc làm cho lao động tại địa phương, tham gia công 
tác từ thiện, đền ơn đáp nghĩa và đóng góp xây dựng quê hương. 
     - Có nhiều sáng kiến cải tiến trong lao động, nghiên cứu ứng dụng khoa học công 
nghệ vào sản xuất. Đào tạo nâng cao trình độ kỹ thuật tay nghề cho cán bộ,  công 
nhân viên và người lao động. 
     - Tham gia bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, giữ gìn bảo vệ môi 
trường tại cơ sở sản xuất và cộng đồng. 
 
Điều 6:    
     - Hội đồng bình chọn cấp Trung ương Hội xem xét kết quả thực hiện của các đơn 
vị, cá nhân đạt các tiêu chí trên. 
     - Hình thức trao tặng: Bằng chứng nhận (01 bản bao gồm tiếng Anh và tiếng 
Việt) và Cup vàng Danh hiệu “Chất lượng vàng Thủy sản Việt Nam 2014”. 

II. ĐIỀU KIỆN VÀ QUY TRÌNH XÉT TẶNG 
Điều 7: Điều kiện để xét chọn, trao giải 
     1. Danh hiệu “Chất lượng vàng Thủy sản Việt Nam 2014” xét tặng tối đa cho 100 
tập thể, cá nhân, doanh nghiệp tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực thủy sản.  
     2. Lựa chọn 10 cá nhân, tập thể, doanh nghiệp tiêu biểu nhất trong Top 100 đề 
nghị Bộ trưởng Bộ NN&PTNT tặng Bằng khen. 
     3. Những cá nhân, tập thể, doanh nghiệp được bình chọn phải được các cơ quan 
có thẩm quyền địa phương xác nhận. 
 
Điều 8: Quy trình xét tặng  
     1. Trình tự tổ chức: 
     - Cá nhân, tập thể, doanh nghiệp chuẩn bị hai (02) bộ hồ sơ theo yêu cầu của Ban 
Tổ chức.   
     - Xin ý kiến đánh giá, nhận xét của các cơ quan quản lý ở địa phương, Sở 
NN&PTNT hoặc Hội Nghề cá, Hiệp hội Thủy sản địa phương (nếu là thành viên). 
     - Hồ sơ gửi về Hội đồng xét tặng cấp Trung ương. 
     2. Tổ chức bình chọn sơ tuyển: 
     Thường trực Hội đồng nghiên cứu các hồ sơ đăng ký, căn cứ quy chế và các tiêu 
chí để chọn ra những hồ sơ hợp lệ trình Hội đồng bình chọn xem xét. 
     3. Thẩm định bình chọn: 
     - Ban Thường trực phối hợp với các địa phương và tổ chức công tác thẩm định 
thực tế (nếu cần thiết) tại các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân có hồ sơ đã được bình 
chọn qua vòng sơ tuyển, lập báo cáo kết quả thẩm định từng hồ sơ để trình Hội đồng 
bình chọn xem xét. 
     - Hội đồng bình chọn căn cứ vào các tiêu chí bình chọn của Danh hiệu, hồ sơ kết 
quả thẩm định thực tế và số lượng quy định để chọn ra những danh hiệu tiêu biểu để 
trao tặng. 
     4. Tổ chức trao tặng: 
     - Lễ tôn vinh Danh hiệu “Chất lượng vàng Thủy sản Việt Nam 2014” được tổ 
chức trang trọng nhằm vinh danh các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, để lại ấn tượng 
đẹp đối với các đại biểu tham dự và toàn xã hội. 



     - Lễ trao tặng Danh hiệu được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 
chúng, có sự tham gia của các Hãng thông tấn báo chí trong cả nước. 
     - Ban tổ chức có trách nhiệm phối hợp cùng Hội Nghề cá các tỉnh, các cơ quan, 
đơn vị tại địa phương tổ chức tốt các hoạt động truyền thông, quảng bá, các hoạt 
động xúc tiến thương mại, triển lãm, hội thảo nhân dịp công bố và trao tặng Danh 
hiệu. 
 
Điều 9: Quyền lợi của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được tôn vinh: 
     - Quyết định khen thưởng của Chủ tịch HNC Việt Nam 
     - Được mời tham gia dự Lễ trao tặng Danh hiệu “Chất lượng vàng Thủy sản Việt 
Nam 2014”. 
     - Được nhận bằng chứng nhận (01 bản tiếng Anh và tiếng Việt) và Cúp vàng 
Danh hiệu “Chất lượng vàng Thủy sản Việt Nam”. 
     - Được thông tin tuyên truyền trên Tạp chí Thủy sản Việt Nam và trên Báo điện 
tử Thủy sản Việt Nam tại địa chỉ www.thuysanvietnam.com.vn và một số báo đài do 
Ban Tổ chức qui định sau sự kiện. 
     - Được giới thiệu 01 trang thông tin, hình ảnh trên cuốn sách Danh hiệu “Chất 
lượng vàng Thủy sản Việt Nam 2014” do Ban Tổ chức, Tạp chí Thủy sản Việt Nam 
xuất bản và phát hành. 
     - Thông tin về tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được tôn vinh sẽ được đăng tải trên 
trang thông tin điện tử www.hoinghecavietnam.org.vn và 
www.thuysanvietnam.com.vn. 
     - Được hưởng quyền lợi từ các chương trình quảng bá hình ảnh của Danh hiệu 
“Chất lượng vàng Thủy sản Việt Nam” trong nước và quốc tế.  
 
Điều 10: Hội đồng xét tặng 
     - Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch HNC Việt Nam 
     - Phó Chủ tịch Hội đồng: 
        + Phó Chủ tịch Thường trực: Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương HNC VN 
        + Phó Chủ tịch: Tổng thư ký HNC Việt Nam 
     - Ủy viên Hội đồng: 

     + Phó Chủ tịch HNC Việt Nam - Trưởng đại diện tại TP Hồ Chí Minh 
     + Phó Chủ tịch HNC Việt Nam - Trưởng đại diện tại tỉnh Khánh Hòa 
     + Phó Chủ tịch HNC Việt Nam - Trưởng đại diện tại tỉnh Quảng Ninh 
     + Phó Chủ tịch HNC Việt Nam - Trưởng đại diện tại tỉnh Đồng Tháp 
     + Trưởng ban Ban Hợp tác Quốc tế và Thông tin 
     + Trưởng ban Ban Phát triển Thủy sản bền vững 
     + Tổng Biên tập Tạp chí Thủy sản Việt Nam 
     + Chánh Văn phòng HNC Việt Nam 
     + Chánh Văn phòng Tạp chí Thủy sản Việt Nam 
     + Giám đốc Công ty CP Tư vấn Thủy sản & Truyền thông 

     Trong các phiên họp thẩm định bình chọn có thể mời thêm một số chuyên gia, 
nhà khoa học, nhà quản lý… do Chủ tịch Hội đồng quyết định. 
 
2. Nhiệm vụ của Hội đồng: 



     - Hội đồng làm việc theo nguyên tắc độc lập, dân chủ và bỏ phiếu. 
     - Trong những trường hợp cần thiết phải xem xét đánh giá thẩm định lại kết 
quả… Hội đồng bình chọn tạo điều kiện để thành viên Hội đồng được cung cấp đầy 
đủ thông tin hoặc trực tiếp thẩm tra lại tại địa phương. 
     - Khi có ý kiến khác nhau về việc bình chọn của các thành viên Hội đồng thì 
quyền quyết định cuối cùng do Chủ tịch Hội đồng. 
 
Điều 11: Hồ sơ và thời gian bình chọn 
     1. Các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp có nguyện vọng tham gia giải thưởng 
chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, làm thành hai (02) bộ, đựng trong bao bì kích thước 30cm x 
25cm, hoặc Scan toàn bộ hồ sơ theo quy định gửi qua Email của Ban Tổ chức. 

* Hồ sơ bao gồm: 
     - Đơn đăng ký tham gia giải thưởng (theo mẫu). 
     - Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, 2013 đến thời 
điểm báo cáo năm 2014 (theo mẫu), có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp; Sở 
NN&PTNT, hoặc Hội Nghề cá, Hiệp hội Thủy sản địa phương (nếu là thành viên). 
     - Bản sao các loại Bằng khen, chứng nhận, chứng chỉ, huân, huy chương…  

* Hình thức đăng ký: miễn phí  
     2. Thời gian nhận hồ sơ: Bắt đầu từ tháng 3/2014 và kết thúc ngày 30/9/2014 
     3. Nơi nhận hồ sơ:  

Ban Tổ chức Chương trình bình chọn và trao tặng danh hiệu: 
CHẤT LƯỢNG VÀNG THỦY SẢN VIỆT NAM 2014 

Đ/c: Tạp chí Thủy sản Việt Nam, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, HN.
Mobile: 098 999 1977 - Bảo Ngọc / Thường trực tiếp nhận và trả lời Hồ sơ
ĐT: (04) 3771 3699; Fax: (04) 3771 1756; Y/M@Skype: lebaongoconline 

Email: chatluongvangtsvn@gmail.com 
 

 
III. TỔ CHỨC TRAO GIẢI VÀ KINH PHÍ 
Điều 12: 
     - Lễ phát động Danh hiệu “Chất lượng vàng Thủy sản Việt Nam 2014” được tổ 
chức vào tháng 3/2014 tại Hà Nội.  
     - Lễ trao giải tổ chức vào tháng 10/2014 tại Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh, được 
tổ chức trang trọng nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân lao động giỏi trong ngành 
thủy sản tạo dấu ấn đẹp trong công chúng và khẳng định vị thế ngành Thủy sản 
trong thời kỳ hội nhập. 
    
Điều 13: Kinh phí 
     - Kinh phí tổ chức chủ yếu từ các nguồn xã hội hóa, các nhà tài trợ trong và ngoài 
nước. Kinh phí xúc tiến thương mại, kinh phí hỗ trợ từ các doanh nghiệp, các địa 
phương… 
     - Giao Tạp chí Thủy sản Việt Nam chủ trì, thực hiện có sự phối hợp với Văn 
phòng HNC Việt Nam, Công ty CP Tư vấn & Truyền thông Thủy sản, trực tiếp triển 



khai thực hiện chương trình, tự vận động các nguồn kinh phí, tự hạch toán trên 
nguyên tắc lấy thu bù chi và báo cáo với lãnh đạo Trung ương HNC Việt Nam. 
 
Điều 14: Tổ chức thực hiện 
     Trung ương HNC Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các tỉnh hội, Hiệp hội Thủy 
sản, cơ quan quản lý nhà nước các địa phương, các đơn vị trực thuộc Trung ương 
Hội tuyên truyền phổ biến mục đích, ý nghĩa, nội dung của Danh hiệu “Chất lượng 
vàng Thủy sản Việt Nam 2014” đến tận cơ sở sản xuất trong cả nước. 
 
 

 
                                                                                        
 


