B Tài nguyên và Môi trng cho bit, Vit Nam là mt trong các quc gia thuc khu vc Châu Á Thái Bình
Dng có tim nng khai thác thu sn trên bin. Vi b bin dài trên 3.260 km, din tích các vùng bin trên 1
triu km vuông, có khong 4.000 hòn o, á ln nh. Ngành Thu sn Vit Nam và hot ng nuôi trng thy sn
trên bin trong nhng nm gn ây có nhiu thành công, tr thành Ngành kinh t mi nhn, óng góp ln trong
giá tr kim ngch xut khu ca Vit Nam. Tng din tích tim nng nuôi trng hi sn trên bin ca nc ta khong
500.000 ha. Trong ó, din tích nuôi vùng bãi triu ven bin 153.300 ha; din tích nuôi vùng vng, vnh, eo
ngách và ven o là 79.790 ha; nuôi vùng bin xa b 100.000 ha, diên tich con lai phuc vu nuôi khac.
Nm 2019 tông san lng thuy san t 8.200,8 nghìn tân, giá tr xut khu thy sn t trên 8,578 t USD.
Nuôi bin ang là xu hng phát trin chung trên th gii. So vi chn nuôi ng vt trên cn, nuôi thy sn c ánh giá
cao hn nhiu v hiu qu kinh t, môi trng... V kinh t, nuôi thy sn có nng sut cao hn so vi nuôi gia súc,
gia cm, nh h s chuyn i thc n (FCR) thp hn. V môi trng, nuôi thy sn không gây tác hi nhiu ti môi trng
nh gia súc, gia cm… Chính vì vy, phát trin nuôi trng thy hi sn ang là xu hng chung trên toàn cu
nhm áp ng nhu cu tiêu th ca ngi dân. Tuy nhiên, ngun nc ngt và t ai canh tác ang có xu hng thu hp
li. Do ó, nuôi bin ang c nhiu quc gia y mnh.
Thc hin phap luât vê thuy san, phap lut vê t ai, trong nhng nm va qua, nhiu t chc, cá nhân ã c y
ban nhân dân cp tnh, y ban nhân dân cp huyn có bin quyt nh giao t có mt nc ven bin, mt nc bin, ký
hp ng cho thuê t có mt nc ven bin, cho thuê mt nc bin (khu vc bin) có phm vi nm ngoài ng mép nc
bin thp nht trung bình trong nhiu nm nuôi trng thy sn.
Bô Nông nghiêp va Phat triên nông thôn ang chu tri xây dng ê an phat triên nuôi biên n nm 2030,
tm nhìn n nm 2045. Do o trong thi gian ti, hot ng s dng khu vc bin, nhu cu giao khu vc bin nuôi bin
ca các t chc, cá nhân ngày càng phát trin và ã xut hin nhu cu c th chp khu vc bin ti các t chc tín
dng vay vn u t phát trin sn xut; xut hin nhu cu cho thuê khu vc bin; góp vn, chuyn nhng quyn s dng
khu vc bin và tài sn gn lin vi khu vc bin c giao gia các t chc, cá nhân ã c Lut Thy sn quy nh và cn
có quy nh hng dn, thc hin và kp thi iu chnh các quan h xã hi này.
Trong quá trình trin khai thc hin các nhim v phát trin kinh t - xã hi, bo m quc phòng an ninh trên mt
s khu vc bin, các c quan nhà nc phi thu hi din tích khu vc bin ã c y ban nhân dân cp tnh, y ban
nhân dân cp huyn có bin giao, cho thuê cn có s bi thng thit hi cho các t chc, cá nhân và cn có quy
nh, hng dn c th v hình thc, i tng, mc bi thng, h tr, trình t th tc và thm quyn thc hin bo m quyn li ca t
chc, cá nhân theo úng quy nh ca pháp lut.
Cho thuê khu vc bin là mt chính sách mi trên th gii
Theo B Tài nguyên và Môi trng, chính sách giao, cho thuê khu vc bin là mt chính sách mi trên th
gii. Mt s quc gia nh: Hà Lan, B, CHLB c, Trung Quc... ã có nhng quy nh v giao, cp giy phép s dng
bin. Hot ng giao và thu tin s dng bin, bi thng nhng thit hi trong quá trình s dng bin do các bên liên
quan gây ra ã c quy nh trong pháp lut mt s quc gia nh: B, Hà Lan, Trung Quc c quy nh trong pháp
lut hin hành v trách nhim thc hin giao, chuyn nhng quyn, vic bi thng khi s dng bin gây ô nhim, tính
tin s dng khu vc bin khi c giao, cho thuê.
B Tài nguyên và Môi trng cho bit, B ã k tha, tip thu các quy nh hp lý trong các vn bn quy phm pháp
lut t ai v th chp, cho thuê, góp vn, chuyn nhng quyn s dng t, quy nh v giao dch bo m; bi thng khi
Nhà nc thu hi t; tng kt, ánh giá thc tin hot ng th chp mt nc bin nuôi trng thy sn ca Lut Thy sn nm
2003; tham kho kinh nghim quc t; bo m tính khoa hc, cht ch hoàn thin d tho Ngh nh vi 4 Chng và
83 iu.
Bên cnh nhng quy nh chung, d tho xut quy nh c th v th chp, cho thuê, góp vn, chuyn nhng quyn s
dng khu vc bin nuôi trng thy sn; quyn ca nhà u t nc ngoài, t chc kinh t có vn u t nc ngoài c giao, c
thuê, nhn góp vn, nhn chuyn nhng quyn s dng khu vc bin t t chc, cá nhân Vit Nam nuôi trng thy sn
(gm 4 mc ln); bi thng khi Nhà nc thu hi khu vc bin c giao nuôi trng thy sn vì mc ích công cng, quc
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TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) 1022 hoc *1022 , min phí phc v
1. Nhn phn ánh, góp ý ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách
3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t
4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ….)
5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.

