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Trong nhiều năm nay, thủy sản luôn được đánh giá là ngành có tiềm năng 

phát triển và đóng vai trò quan trọng trong nền nông nghiệp nói riêng và kinh tế 
Việt Nam nói chung. Đảng và Nhà nước cũng đã xác định, thủy sản là một 
trong những mặt hàng chiến lược, là ngành kinh tế trọng điểm, mũi nhọn trong 
hoạt động sản xuất và xuất khẩu của cả nước.  

Hàng năm, ngành thủy sản thu hút một lực lượng lớn lao động tham gia 
trong tất cả các lĩnh vực: nuôi trồng, đánh bắt, chế biến xuất khẩu, dịch vụ hậu 
cần ngành thủy sản…với nhiều chương trình mang lại hiệu quả thiết thực, đã 
phát huy được vai trò tích cực của nông dân, ngư dân, doanh nghiệp, trong phát 
triển kinh tế địa phương và góp phần bảo vệ an ninh, quốc phòng Tổ quốc. 

Năm 2013, mặc dù trải qua nhiều khó khăn nhưng ngành thủy sản cũng đã 
về đích khá thành công. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt hơn 5,9 triệu tấn, tăng 
3,2% so với năm trước, trong đó, cá đạt khoảng 4,4 triệu tấn, tăng 1,3%; tôm 
đạt khoảng 704 nghìn tấn, tăng 11,7%. Tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm trên 
6,7 tỷ USD, tăng 9,6%. Đặc biệt, năm qua đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của 
tôm thẻ chân trắng, lần đầu tiên vượt tôm sú cả về sản lượng và giá trị: diện tích 
thả nuôi đạt 65,2 nghìn ha, gấp gần 2 lần so với năm trước; sản lượng đạt hơn 
230 nghìn tấn, tăng 56,5%; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 1,58 tỷ USD  

Để ghi nhận thành tích, nhằm khơi dậy ý thức trách nhiệm của nông dân, 
ngư dân, doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà khoa học, nhà quản lý đang tham 
gia hoạt động trên tất cả các lĩnh vực của ngành thủy sản, Bộ NN&PTNT chỉ 
đạo Hội Nghề cá Việt Nam và Tạp chí Thủy sản Việt Nam tiếp tục tổ chức bình 
chọn và trao tặng danh hiệu “Chất lượng vàng Thủy sản Việt Nam, lần thứ 
Ba, năm 2014” dành cho 100 doanh nghiệp, cá nhân, tập thể tiêu biểu hoạt 
động trong lĩnh vực thủy sản của cả nước; trong đó 10 tập thể, cá nhân, doanh 
nghiệp xuất sắc nhất sẽ được nhận Bằng khen của Bộ NN&PTNT.  

Danh hiệu “Chất lượng vàng thủy sản Việt Nam” không chỉ khuyến khích, 
động viên các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong ngành thủy sản 
tích cực sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng và phát triển thương 
hiệu, mà còn khuyến khích các nhà khoa học nghiên cứu, ứng dụng KHCN vào 
sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao khả năng cạnh tranh trong thời kỳ 
hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu 
nước, động viên mọi cá nhân, mọi thành phần kinh tế hăng say lao động sản 
xuất, đưa ngành thủy sản Việt Nam phát triển hiệu quả và bền vững.  



Qua hai lần trao tặng vào các năm 2009 và 2012, với định kỳ 5 năm/2 lần, 
năm nay, Danh hiệu “Chất lượng vàng Thủy sản Việt Nam” dựa trên 04 tiêu 
chí: Hiệu quả kinh tế; Hiệu quả xã hội; Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản 
xuất; Bảo vệ nguồn lợi và môi trường sinh thái.  

Hy vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm và tham gia của đông đảo các tập 
thể, cá nhân, doanh nghiệp, nhà quản lý, khoa học…trong mọi lĩnh vực thủy sản 
trong cả nước.  

Trân trọng. 
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