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1   TÊN TIÊU CHUẨN - TỔ CHỨC BIÊN SOẠN 

- Tên tiêu chuẩn: 

TCVN: Thiết bị khai thác thủy sản: Lưới chụp - Thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật 

lắp ráp và kỹ thuật khai thác  

- Tổ chức biên soạn: Viện nghiên cứu Hải sản. 

- Ban kỹ thuật biên soạn: 

+ TS. Nguyễn Phi Toàn - Trưởng ban. 

+ ThS. Phan Đăng Liêm - Phó trưởng ban. 

+ ThS. Lê Văn Bôn - Thành viên - Thư ký. 

+ ThS. Lê Trung Kiên - Thành viên. 

+ ThS. Phạm Văn Vĩnh - Thành viên. 

2   TÌNH HÌNH ĐỐI TƢỢNG TIÊU CHUẨN, LÝ DO VÀ MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG TIÊU 

CHUẨN 

2.1   Tình hình đối tƣợng tiêu chuẩn trong và ngoài nƣớc 

2.1.1   Tình hình đối tượng tiêu chuẩn ngoài nước 

Lưới chụp là ngư cụ sử dụng nguồn sáng để khai thác cá, có từ lâu đời và được sử 

dụng rộng rãi trên thế giới. Sự hình thành nghề lưới chụp được bắt nguồn từ nhu cầu sử 

dụng nguồn sáng để khai thác các đàn cá bị thu hút bởi ánh sáng ở những vùng nước khác 

nhau mà các loại ngư cụ khác không thực hiện được hoặc thực hiện với hiệu quả thấp. Lưới 

chụp gồm nhiều tấm ghép lại với nhau, có cấu tạo đơn giản và thon dần từ miệng đến đụt 

lưới. Trong thời gian đầu, các loại đèn hơi, đèn măng xông và các đèn điện sợi đốt được sử 

dụng để khai thác cá. Năm 1955, các thí nghiệm dùng đèn huỳnh quang để lôi cuốn cá được 

thực hiện, kết quả thí nghiệm khá tốt nhưng chưa đưa vào sử dụng phổ biến do tính phức 

tạp của nó. Đến năm 1962, đèn huỳnh quang được đưa vào sử dụng phổ biến do tính hiệu 

quả của nó cao hơn nhiều so với các loại đèn khác. 

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng 

khoa học kỹ thuật đã có tác động lớn đến nghề lưới chụp. Các quốc gia có nghề chụp phát 

triển mạnh là Trung Quốc, Thái lan, Nauy, Nhật Bản. Ở các quốc gia này nghề lưới chụp đã 

phát triển tới trình độ cao. Tàu thuyền, trang thiết bị khai thác, máy móc, ngư cụ đều được 

trang bị những trang thiết bị và kỹ thuật khai thác tiên tiến, hiện đại. Các tàu lưới chụp hoạt 

động ở những vùng biển xa bờ thuộc Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương và ở 

bờ biển Địa Trung Hải. Đội tàu lưới chụp có thể hoạt động dài ngày trên biển và đem lại hiệu 

quả khai thác cao. 

Nghề lưới chụp mực được ngư dân Thái Lan cải tiến từ chài quăng đánh bắt mực. 

Lưới có chiều cao kéo căng từ 10 ÷ 20 m, chu vi miệng lưới từ 20 ÷ 50 m, áo lưới vật liệu 

chính sử dụng là nylon 210D/4 ÷ 210D/6, kích thước mắt lưới từ 25 ÷ 30 mm, phần đụt lưới 

và phần lưới chao chì của lưới chụp mực thường được làm b ng sợi PE380D/9 ÷ 380D/12 

để tăng độ bền cho lưới trong quá trình hoạt động. Có hai cách để lắp ráp lưới là sử dụng 

các tấm lưới hình tam giác có chu kỳ cắt là 2 - 1 ghép với nhau,  cách khác là dùng những 

tấm lưới hình chữ nhật có chiều dài khác nhau để ghép thành lưới, vòng khuyên sử dụng là 

sắt hoặc thép không gỉ, dây giềng rút là vật liệu PE có đường kính từ 12 ÷ 14 mm. 

Nghề lưới chụp mực hoạt động vào ban đêm và sử dụng ánh sáng để khai thác. Đối 

tượng khai thác chủ yếu là mực và các loài cá nổi khác. 

Thông thường các nước có nghề cá phát triển xây dựng tiêu chuẩn ngư cụ thông qua 
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hai cách: 

- Xây dựng tiêu chuẩn từ các mẫu tối ưu về năng suất khai thác, hiệu quả kinh tế và 

tính chọn lọc đối tượng đánh bắt. 

- Xây dựng tiêu chuẩn dựa trên những ý tưởng khoa học và kết quả thử nghiệm mô 

hình từ thực tế sản xuất. Các mẫu tương ứng với tàu thuyền, trang thiết bị khai thác, các yếu 

tố hải dương và địa chất đáy biển. 

Có hai dạng tiêu chuẩn ngư cụ trên thế giới như sau: 

- Tiêu chuẩn quốc gia là tiêu chuẩn của các nghề chính khai thác ở vùng biển xa bờ; 

- Tiêu chuẩn vùng là tiêu chuẩn của các nghề phụ khai thác ở vùng biển gần bờ; 

Ngoài ra, các nước trên thế giới và khu vực đã xây dựng các Catallogue về mẫu ngư 

cụ để giới thiệu các thông tin về cấu trúc ngư cụ của nghề khai thác thuỷ sản. 

2.1.2   Tình hình đối tượng tiêu chuẩn trong nước 

Nghề chụp mực du nhập và phát triển ở nước ta khoảng đầu những năm 1990, đến 

nay, nghề này được phát triển rất mạnh cả về số lượng, công suất máy và trở thành lực 

lượng sản suất chủ lực ở vùng biển xa bờ trong cả nước. Tính đến cuối năm 2016 cả nước 

có khoảng 3.747 chiếc tàu làm nghề lưới chụp 4 tăng gông, tập trung chủ yếu ở các tỉnh ven 

biển vịnh Bắc Bộ và miền Trung. Các đội tàu này hàng năm đã đóng góp một phần không 

nhỏ trong tổng giá trị đạt được của ngành khai thác hải sản. 

Khi mới được du nhập và Việt Nam, lưới chụp mực có cấu tạo khá đơn giản, số lượng 

chì trang bị ít, vòng khuyên nhỏ, chu vi miệng lưới nhỏ (khoảng 30 m), số lượng bóng đèn 

được trang bị ít chỉ khoảng 5  10 bóng, tàu khai thác có công suất nhỏ 15  30 cv, ngư dân 

chỉ tập trung khai thác ở các vùng nước ven bờ do vậy hiệu quả khai thác chưa cao.  

Trải qua thời gian hoạt động, lưới chụp mực đã được cải tiến và đánh bắt hiệu quả 

hơn. Hình thức và cấu tạo của lưới chụp khá đa dạng và phong phú. Tùy thuộc vào kích 

thước tàu thuyền, ngư trường khai thác, đối tượng khai thác và tập quán của ngư dân từng 

địa phương mà mỗi vùng biển sử dụng các mẫu lưới có cấu tạo, trang bị khác nhau.  

Hiện trạng cơ cấu đội tàu làm nghề lưới chụp khai thác hải sản ở Việt Nam 

 Theo thống kê của Vụ Khai thác thủy sản (12/2016), tổng số tàu thuyền đăng ký làm 

nghề lưới chụp trên cả nước có 3.747 chiếc trong tổng số 104.452 chiếc tàu tham gia khai 

thác hải sản. Trong đó, các đội tàu này chủ yếu tập trung tại các tỉnh ven biển vịnh Bắc Bộ 

và khu vực miền Trung. Các tỉnh có đội tàu làm nghề lưới chụp với số lượng lớn là: Quảng 

Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Bình Định, Bình Thuận. Ngoài ra một 

số tỉnh ven biển gần đây cũng đang tập trung phát triển nghề lưới chụp (chủ yếu là đội tàu 

được đóng mới theo nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ) như Hà Tĩnh, Đà Nẵng, 

Quảng Nam, Khánh Hòa … nhưng số lượng còn khá hạn chế. 

Bảng 1 - Cơ cấu nghề lưới chụp 

Tỉnh/Thành phố 
Nhóm công suất tàu (CV) 

Tổng 
<90 90-<250 250-<400 400-<800 ≥800 

Quảng Ninh 138 127 8 20 0 293 

Hải Phòng 92 159 29 30 0 310 

Thanh Hoá 39 249 64 8 0 360 

Nghệ An 61 245 191 300 33 830 
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Tỉnh/Thành phố 
Nhóm công suất tàu (CV) 

Tổng 
<90 90-<250 250-<400 400-<800 ≥800 

Quảng Bình 17 92 62 277 29 477 

Bình Định 669 211 140 116 2 1.138 

Bình Thuận 194 25 3 0 0 222 

Tổng  1.210 1.108 497 751 64 3.630 

Nguồn: Tổng cục thủy sản tháng 12/2016 

Hiệu quả hoạt động nghề lưới chụp: 

- Doanh lợi của tàu chụp mực có xu hướng tăng dần theo công suất nhóm tàu, nhóm 

tàu công suất >300 CV đạt doanh lợi cao nhất và doanh lợi nhóm tàu này lần lượt đạt 

92,2%, 131,1% và 45,9%; thứ hai là nhóm tàu công suất 150-<300 doanh lợi của nhóm tàu 

này lần lượt đạt 40,1%, 69,8% và 24,6%. Nhóm tàu đạt doanh lợi thấp nhất là nhóm tàu 

công suất từ 90-<150 CV (Vũ Duyên Hải, 2008). 

- Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Văn Kháng (2011), cho thấy hiệu quả sản xuất của 

nghề chụp mực ở vịnh Bắc Bộ và đông nam bộ như sau: 

Bảng 2: Hiệu quả hoạt động của nghề lưới chụp 

Vùng 
biển 

Công 
suất 

Số mẫu 
khảo sát 

Nld      
(tấn) 

N’ld    
(tr.đ) 

DL1      
(%) 

DL2       
(%) 

DL3      
(%) 

Vịnh Bắc 
bộ 

20-<50 77 6,49 76,01 14,07 24,59 12,33 

50-<90 107 7,37 89,02 39,22 54,96 28,17 

90-<250 192 11,59 86,82 33,97 45,46 25,35 

≥250 28 10,78 101,37 21,97 25,04 18,01 

Đông 
Nam Bộ 

20-<50 64 2,85 60,98 21,27 40,57 17,54 

50-<90 47 2,94 79,42 50,85 77,32 33,71 

90-<250 31 1,98 76,38 34,53 43,63 25,66 

≥250 2 1,46 82,53 17,37 23,00 14,80 

Trung 
bình 

20-<50 141 4,67 68,50 17,67 32,58 14,94 

50-<90 154 5,16 84,22 45,04 66,14 30,94 

90-<250 223 6,79 81,60 34,25 44,55 25,51 

≥250 30 6,12 91,95 19,67 24,02 16,41 

Nguồn: Viện nghiên cứu Hải sản 2011 

Kết quả điều tra khảo sát về nghề lưới chụp của Viện nghiên cứu Hải sản trong năm 

2016 cho thấy: 

- Kích thước tàu làm nghề lưới chụp khá đa dạng, dao động từ 15  25 m chiều dài. 

Tùy theo từng vùng biển và thời điểm đóng tàu mà kích thước tàu khác nhau. Giai đoạn 

trước năm 2014 các tàu được đóng mới chủ yếu là đội tàu có chiều dài < 20 m, giai đoạn từ 

2014 trở về đây và đặc biệt các đội tàu được đóng mới theo Nghị định 67 đều có chiều dài 

vỏ tàu > 20 m.  

- Về phân bố chiều dài vỏ tàu của đội tàu được điều tra cho thấy phần lớn chiều dài vỏ 

tàu tập trung ở 2 nhóm từ 16  19 m và nhóm từ 21  24 m. 
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- Về kích thước ngư cụ sử dụng: Ngư cụ sử dụng trên các đội tàu này cũng khá đa 

dạng về kích thước. Chu vi miệng lưới dao động từ 95  150 m tùy thuộc vào kích thước vỏ 

tàu và khu vực hoạt động. Đối với nhóm tàu có kích thước < 20 m, chu vi miệng lưới dao 

động từ 95  130 m, nhóm tàu có kích thước > 20 m, chu vi miệng lưới dao động từ 130  

155 m. 

Như vậy, tùy vào cơ tàu khai thác mà ngư dân sử dụng các mẫu ngư cụ khác nhau. 

Tuy nhiên, các kết quả khảo sát cũng cho thấy trong cùng một cỡ tàu, cùng đối tượng khai 

thác nhưng ngư dân vẫn sử dụng các mẫu ngư cụ khác nhau. Điều này đã làm hạn chế khả 

năng hoạt động của các đội tàu. 

Nghiên cứu về nghề lưới chụp: 

Trong những năm gần đây đã có một số nghiên cứu liên quan đến hoạt động của nghề 

lưới chụp cũng như xây dựng tiêu chuẩn nh m phổ biến công nghệ đến cộng đồng ngư dân 

như: 

Nghiên cứu của Nguyễn Long, 2001 và 2007 đã đưa ra được công nghệ khai thác 

mực đại dương và mực ống xa bờ b ng lưới chụp mực 4 tăng gông đạt năng suất và hiệu 

quả kinh tế cao. Kết quả nghiên cứu đã được chuyển giao cho công đồng ngư dân ven biển 

thay thế công nghệ cũ sử dụng 2 tăng gông thu được hiệu quả cao (Nguyễn Phi Toàn, 

2005). Tuy nhiên, các nghiên cứu trên chỉ nghiên cứu cải tiến công nghệ tập trung vào khai 

thác đối tượng mực ống và mực đại dương mà chưa quan tâm đến các đối tượng khác như 

các loài cá nổi ... 

Năm 2012, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành tiêu chuẩn: TCVN 8397: 2012 - 

Lưới chụp mực: Thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp và kỹ thuật đánh bắt. Tuy 

nhiên, phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này chỉ giới hạn đánh bắt một số loài mực ống 

(Loligo spp) mà chưa áp dụng đánh bắt một số đối tượng khác như mực đại dương 

(Sthenoteuthis oualaniensis) và một số loài cá nổi.  

Trong những năm gần đây, với việc cải tiến mẫu lưới chụp mực, chuyển từ tập trung 

khai thác đối tượng mực ống sang khai thác các đối tượng cá nổi đã được ngư dân sử dụng 

rộng rãi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Một số nghiên cứu gần đây về nghề lưới chụp cho 

thấy: tùy theo khu vực, các tàu cùng nhóm công suất được trang bị ngư cụ có các thông số 

khác nhau: 

+ Vùng biển vịnh Bắc Bộ: đội tàu làm nghề lưới chụp khai thác xa bờ thường trang bị 

vàng lưới có chu vi miệng lưới từ 95  190 m tùy theo nhóm công suất và chiều dài vỏ tàu, 

kích thước mắt lưới ở đụt lưới từ 20 ÷ 30 mm, kích thước mắt lưới phần thân lưới từ 30  40 

mm, khối lượng chì và vòng khuyên từ 1.500  4.000 kg. 

+ Vùng biển miền Trung và Đông Nam bộ: đội tàu lưới chụp khai thác xa bờ thường 

được trang bị vàng lưới có chu vi miệng lưới từ 100  150 m, kích thước mắt lưới ở đụt lưới 

từ 18  20 mm, kích thước mắt lưới phân thân lưới 20 mm, khối lượng chì và vòng khuyên 

từ 1.200  1.800 kg. 

Như vậy, trong cùng nhóm tàu lưới chụp khai thác xa bờ các thông số cơ bản của ngư 

cụ có sự khác biệt nhau giữa các vùng biển, thể hiện ở các thông số của lưới như: chu vi 

miệng lưới, kích thước mắt lưới, trang bị chì, vòng khuyên, trang bị hệ thống ánh sáng ….  

Cạnh đó, với sự thay đổi về đối tượng, ngư trường khai thác đã làm cho kết cấu vàng 

lưới có sự thay đổi khá lớn so với các thông số về ngư cụ được quy định trong TCVN 8397: 
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2012, như: 

- Chu vi miệng lưới thực tế được trang bị lớn hơn rất nhiều so với TCVN (khu vực vịnh 

Bắc Bộ lớn gấp từ 1,6  2 lần; khu vực miền Trung và Đông Nam Bộ gấp từ 1,05  1,9 lần);  

- Trang bị chì, vòng khuyên: Theo TCVN 8397: 2012 vàng lưới chụp chỉ được trang bị 

320 vòng khuyên với tổng trọng lượng khoảng 380 kg, nhưng trong thực tế sản xuất hiện tại 

do tập trung khai thác các đối tượng cá nổi có tốc độ di chuyển nhanh hơn nhiều so với mực 

ống nên ngư dân đã trang bị lực chìm (tổng trọng lượng vòng khuyên và chì) lớn hơn so với 

tiều chuẩn từ 3  7 lần tùy theo quy mô vàng lưới. 

- Ngoài ra trong quá trình hoạt động khai thác, ngư dân đã trang bị các trang thiết bị 

máy móc phục vụ quá trình cơ giới hóa các khâu thao tác nh m giảm số lượng lao động và 

sức lao động của đội ngũ thủy thủ trên tàu nên quy trình kỹ thuật khai thác cũng có sự thay 

đổi so với quy trình cũ. 

Như vậy, với việc thay đổi đối tượng, ngư trường khai thác đã làm thay đổi kết cấu 

ngư cụ, trang thiết bị phục vụ khai thác, quy trình kỹ thuật khai thác … và điều này đã làm 

cho tiêu chuẩn: TCVN 8397: 2012 không còn phù hợp với thực tế sản xuất. 

Mặt khác, tùy thuộc vào tập quán của ngư dân từng địa phương mà mỗi nơi sử dụng 

một mẫu ngư cụ có cấu tạo và trang bị khác nhau. Nguyên nhân này đã dẫn đến tình trạng 

mẫu lưới được trang bị chưa phù hợp với tàu thuyền, ngư trường và kỹ thuật khai thác gây 

lãng phí nguyên vật liệu chế tạo; năng suất khai thác giảm. 

Trong những năm gần đây với mục đích phát triển ngành khai thác hải sản theo hướng 

bền vững, Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có những định hướng 

thông qua các chiến lược, quy hoạch, đề án phát triển, trong đó định hướng đẩy mạnh phát 

triển nghề khai thác hải sản xa bờ và viễn dương. Để có thể đạt được mục tiêu đề ra, ngoài 

việc đầu tư về tàu thuyền cần thiết phải có những mẫu ngư cụ và công nghệ khai thác phù 

hợp, hiệu quả phục vụ quá trình sản xuất.  

Với các lý do trên, để đưa ra được bộ TCVN cho nghề lưới kéo phù hợp với ngư 

trường và đối tượng khai thác, cần thiết phải tiến hành điều tra, khảo sát bổ sung về hiện 

trạng hoạt động khai thác và cấu tạo chi tiết các mẫu lưới chụp đại diện cho từng vùng về 

thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp, kỹ thuật khai thác để đưa ra được mẫu lưới 

phù hợp nhất. 

Vì vậy, để khai thác hải sản phát triển theo hướng bền vững, hiệu quả, phù hợp với xu 

thế phát triển của ngành, đảm bảo ổn định cuộc sống, an toàn trong lao động và sản xuất 

cho ngư dân góp phần xây dựng và phát triển đất nước, việc xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam 

“TCVN: Thiết bị khai thác thủy sản - Lưới kéo - Thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp 

và kỹ thuật khai thác” là rất cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn. 

2.2   Lý do và mục đích xây dựng tiêu chuẩn 

- Tiêu chuẩn đáp ứng những mục tiêu nào sau đây:  

+ Thông tin, thông hiểu    + Tiết kiệm                                             

+ An toàn sức khoẻ môi trường   + Giảm chủng loại                                  

+ Đổi lẫn   + Các mục đích khác: Nâng cao tay 
nghề trong sản xuất 

 

+ Chức năng công dụng chất lượng             

- Tiêu chuẩn có dùng để chứng nhận không?  có  không 

- Căn cứ   
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+ Tiêu chuẩn có liên quan đến yêu cầu phát triển KTXH của 
Nhà nước không? 

  có  không 

+ Thuộc chương trình nào?    có  không 

+ Yêu cầu hài hoà tiêu chuẩn (quốc tế và khu vực)  có  không 

   

3   MỐI LIÊN QUAN DỰ THẢO TIÊU CHUẨN  

3.1   Đối với tiêu chuẩn trong nƣớc 

TCVN 1-1:2015 
Xây dựng tiêu chuẩn - phần 1: Qui trình xây dựng tiêu chuẩn quốc 

gia do ban kỹ thuật tiêu chuẩn thực hiện 

TCVN 1-2:2008 
Xây dựng tiêu chuẩn - phần 2: Qui định về trình bày và thể hiện nội 

dung tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN 8394:2012 
Vật liệu lưới khai thác thủy sản. Sợi, dây và lưới tấm. Yêu cầu kỹ 

thuật và phương pháp thử 

TCVN 8397:2012 
Lưới chụp mực: Thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp và kỹ 

thuật đánh bắt. 

 

3.2   Đối với văn bản lĩnh vực khai thác thủy sản 

Luật thủy sản số 

17/2003/QH11 ngày 26 

tháng 11 năm 2003 

Điều 11, khoản 2. “Sử dụng các loại ngư cụ, phương tiện khai 

thác thuỷ sản có kích cỡ phù hợp với các loài thuỷ sản được 

phép khai thác” 

Thông tư số 02/2006/TT-

BTS ngày 20 tháng 3 năm 

2006 Hướng dẫn thực hiện 

Nghị định của Chính Phủ 

số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 

tháng 5 năm 2005 về điều 

kiện sản xuất, kinh doanh 

một số ngành nghề thuỷ 

sản 

Phụ lục 2. Quy định kích thước mắt lưới nhỏ nhất tại bộ phận 

tập trung cá của các ngư cụ khai thác thủy sản biển. 

Thông tư số 62/2008/TT-

BNN ngày 20 tháng 5 năm 

2008, Sửa đổi, bổ sung một 

số nội dung của Thông tư 

số 02/2006/TT-BTS ngày 

20 tháng 3 năm 2006 của 

Bộ Thủy sản hướng dẫn thi 

hành Nghị định số 

59/2005/NĐ - CP ngày 4 

tháng 5 năm 2005 của 

Chính phủ về điều kiện sản 

xuất, kinh doanh một số 

ngành nghề thủy sản 

Thông tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20 tháng 5 năm 2008, Sửa 

đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-BTS 

ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi 

hành Nghị định số 59/2005/NĐ - CP ngày 4 tháng 5 năm 2005 

của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành 

nghề thủy sản. 

Phụ lục sửa đổi, bổ sung Phụ lục 6 về những đối tượng bị cấm 

khai thác có thời hạn trong năm của Thông tư số 02/2006/TT-

BTS. 

Phụ lục sửa đổi, bổ sung Phụ lục 7 kích thước tối thiểu của các 

loài thủy sản kinh tế sống trong các vùng nước tự nhiên được 

phép khai thác của Thông tư số 02/2006/TT-BTS 
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Thông tư số 02/2007/TT-

BTS ngày 13 tháng 7 năm 

2007 Hướng dẫn thực hiện 

nghị định số 66/2005/NĐ-

CP ngày 19/5/2005 của 

Chính Phủ về đảm bảo an 

toàn cho người và tàu cá 

hoạt động thủy sản 

Phụ lục 1: Trang thiết bị an toàn tối thiểu trên tàu cá 

 

Nghị định số 33/2010/NĐ-

CP ngày 31 tháng 3 năm 

2010 của Chính phủ về 

quản lý hoạt động khai thác 

thủy sản của tổ chức, cá 

nhân Việt Nam trên các 

vùng biển. 

Điều 5. Quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản trong vùng biển 

Việt Nam 

 - Khoản 1. Quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn hoặc của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về danh mục các loài 

thủy sản bị cấm khai thác; các phương pháp khai thác, loại 

nghề khai thác, ngư cụ bị cấm sử dụng hoặc bị hạn chế sử 

dụng tại các vùng biển hoặc từng tuyến khai thác; khu vực bị 

cấm khai thác và khu vực bị cấm khai thác có thời hạn; chủng 

loại, kích cỡ tối thiểu các loài thủy sản được phép khai thác. 

- Khoản 2. Quy định đối với các tàu cá hoạt động tại các vùng 

khai thác thủy sản: 

a) Tàu lắp máy có tổng công suất máy chính từ 90 cv trở lên 

khai thác thủy sản tại vùng khơi và vùng biển cá, không được 

khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ và vùng lộng; 

b) Tàu lắp máy có tổng công suất máy chính từ 20 cv đến dưới 

90 cv khai thác hải sản tại vùng lộng và vùng khơi, không được 

khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ và vùng biển cả; 

c) Tàu lắp máy có công suất máy chính dưới 20 cv hoặc tàu 

không lắp máy khai thác hải sản tại vùng biển ven bờ không 

được khai thác thủy sản tại vùng lộng, vùng khơi và vùng biển 

cả; 

d) Các tàu làm nghề lưới chụp cá nổi nhỏ, nghề khai thác 

nhuyễn thể  không bị giới hạn công suất khi hoạt động khai thác 

trong vùng biển ven bờ và vùng lộng. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quy định cụ thể các nghề và ngư trường hoạt động cho các tàu 

này; 

đ) Ngoài quy định về công suất máy chính của tàu, tàu khai thác 

hải sản còn phải đáp ứng đầy đủ quy định về đảm bảo an toàn 

khi tàu hoạt động trên từng vùng biển. 

 

3.3   Đề xuất dự kiến sửa đổi, bổ sung, thay thế tiêu chuẩn có liên quan với dự thảo 

tiêu chuẩn 

 Dự thảo tiêu chuẩn: “TCVN: Thiết bị khai thác thủy sản: Lưới chụp - Thông số kích 

thước cơ bản, kỹ thuật khai thác và kỹ thuật lắp ráp” được xây dựng mới.  
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4   TÀI LIỆU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN 

+ Các đề tài nghiên cứu về nghề lưới chụp: Báo cáo tổng kết đề tài “Nghiên cứu khai 

thác mực đại dương (Sthenoteuthis oualaniensis) và mực ống (Loligo spp) ở vùng biển xa 

bờ”; Báo cáo tổng kết đề tài “Đánh giá trình độ công nghệ khai thác hải sản xa bờ”. Báo cáo 

tổng kết năm dự án  “Xây dựng mô hình cơ giới hóa nghề lưới chụp cho các đội tàu khai thác 

hải sản xa bờ. 

+ Bảng tra vật liệu dùng trong nghề cá, Trường đại học Thủy sản, Lê Xuân Tài, 1998. 

+ Vật liệu và Công nghệ chế tạo ngư cụ, Trường đại học Thuỷ sản Nha Trang - 

Nguyễn Trọng Thảo, 2009. 

+ Atlat Ngư cụ khai thác hải sản Việt Nam, Viện nghiên cứu Hải sản, Nguyễn Phi 

Toàn, 2010. 

  + Thuật ngữ trong khai thác hải sản, Viện nghiên cứu Hải sản, Bùi Văn Tùng, 2005. 

 + Cơ sở dữ liệu điều tra từ năm 2008 - 2010 và năm 2015, Viện nghiên cứu Hải sản 

về lưới chụp khai thác hải sản ở đội tàu công suất có chiều dài lớn hơn 16 m. 

+ Bộ dữ liệu điều tra bổ sung năm 2017, hiện trạng khai thác nghề lưới chụp và tập 

bản vẽ lưới chụp ở các tỉnh (Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Bình, Bình Định, 

Bình Thuận). 

+ Do việc xây dựng TCVN đối với nghề lưới chụp là hoàn toàn mới nên nhu cầu khảo 

sát và điều tra rất cần thiết để có thêm thông tin và tình hình thực tế sử dụng các ngư cụ 

này. Nội dung điều tra: thông số và kích thước cơ bản, quy trình lắp ráp và chế tạo ngư cụ, 

quy trình khai thác thông qua điều tra phỏng vấn và khảo sát thực tế. 

5   PHƢƠNG PHÁP XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN 

5.1   Phƣơng pháp xây dựng tiêu chuẩn 

5.1.1   Phương pháp chọn mẫu 

- Phân tích, đánh giá các số liệu, mẫu lưới chụp đã thu được trong nước để lựa chọn 

mẫu lưới chụp có hiệu quả kinh tế cao. Việc lựa chọn mẫu lưới chụp để xây dựng tiêu chuẩn 

dựa trên cơ sở hợp lý hóa và thống nhất hóa. 

- So sánh các mẫu lưới chụp đã chọn với nhau theo các chỉ tiêu kinh tế (năng suất 

khai thác, hiệu quả hoạt động khai thác, chi phí đầu tư và hiệu quả kinh tế) và các chỉ tiêu kỹ 

thuật (cấu tạo, tính an toàn, tính chọn lọc và ngư trường) để chọn ra mẫu lưới chụp tốt nhất, 

rồi tiến hành đánh giá và xây dựng dự thảo tiêu chuẩn. 

5.1.2   Phương pháp tính toán 

- Tính toán lại các thông số cơ bản của mẫu lưới chụp đã chọn. So sánh các thông số 

này với các chỉ tiêu lựa chọn mẫu lưới chụp. Trên cơ sở đó xây dựng dự thảo tiêu chuẩn 

quốc gia về lưới chụp. 

- Áp dụng phương pháp tính toán thiết kế lưới chụp để kiểm tra lại và chuẩn hóa thông 

số cơ bản của lưới chụp. 

Để tính toán lưới chụp đề tài sử dụng các hệ số và công thức sau: 

- Hệ số độ thô chỉ lưới 

Cd = 
dtc 

dmẫu 

Đây là tỷ số giữa độ thô của chỉ lưới tiêu chuẩn và lưới mẫu.  

- Hệ số kích thước mắt lưới Ca : 
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Ca = 
atk 

amẫu 

- Chu vi miệng lưới được tính theo công thức sau:  

C = 8 Ltg 
√  

+ 2(L1 + L2) 
2 

Ltg: Chiều dài tăng gông (m); 

L1: Khoảng cách giữa 2 trục tăng gông theo chiều dọc tàu (m); 

L2: Khoảng cách giữa 2 trục tăng gông theo chiều ngang tàu (m). 

- Tính toán hệ thống dây, giềng 

* Giềng rút: 

Theo giáo sư F.I Baranop, khi chưa tính đến lực ma sát giữa vòng khuyên với dây 

giềng rút thì lực căng trên dây giềng rút được tính theo công thức sau: 

T0 = 3 x 
d 

x 
 

C x H x V2 
 a 

Trong đó: 
a

d
  là tỷ số giữa đường kính chỉ lưới với kích thước cạnh mắt lưới. 

a

d
 






l

i

i

i

G

xG
a

d

 

C: Chu vi miệng lưới (m); 

H: Chiều cao rút gọn lưới (m); 

v: Tốc độ thu dây giềng rút (m/s). 

Trong trường hợp tính đến lực ma sát thì lực căng cực đại tác dụng lên dây giềng rút 

được tính theo công thức:  

Tmax = T0 x ef.ᴨ 

Trong đó: f = 0,2 là hệ số ma sát giữa vòng khuyên và dây giềng rút. 

Lực đứt của dây giềng rút được tính b ng tích của lực căng cực đại với hệ số an 

toàn (từ 2 đến 5): 

Pđgr = (2 ÷ 5) x Tmax 

Chiều dài dây giềng rút được tính theo công thức: 

Lgr = C + Ldtr + Lch, 

Trong đó: 

C: Chu vi miệng lưới (m); 

Ldtr: Chiều dài dự trữ, bao gồm chiều dài để thao tác và quấn vào tang ma sát (m); 

Lch: Chiều sâu miệng lưới chìm trong nước (m). 

* Giềng miệng 

Giềng miệng có tác dụng định hình miệng lưới và phân bố lực cho nền lưới trong quá 

trình khai thác. Theo quan điểm của V.N Mirski, cần phải căn cứ vào lực căng tác dụng lên 

giềng để tính toán độ thô của giềng. Đối với lưới vây, tường lưới dạng hình chữ nhật, lực 

căng được xác định theo công thức kinh nghiệm: 

T = 0,5x Lx H x v2 

Trong đó: 

T: Lực căng trên giềng cần tính (kgf); 
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L: Chiều dài của lưới (m); 

H: Chiều cao của lưới (m); 

V: Tốc độ thu lưới (m/s). 

Đối với lưới chụp, không có giềng phao, đụt lưới được thắt về một điểm. Chiều dài 

lưới L ở công thức trên chính là chu vi miệng lưới C. Như vậy, một cách gần đúng, lực căng 

tác dụng lên giềng miệng được tính toán b ng một nửa so với trường hợp của lưới vây: 

Tgc = 
2

1
x 0,5 x C x H x v2 

Lực đứt cho phép được được xác định từ lực căng và hệ số dự trữ (từ 2 đến 3): 

Pđgc = (2 ÷ 3) x Tgc. 

Chiều dài giềng miệng được xác định theo công thức:  

Lgc = 1,03 x (C + 2)  

Trong đó: 

1,03: Hệ số dự trữ được chọn theo kinh nghiệm; 

C: Chu vi miệng lưới (m); 

2: Chiều dài giềng để liên kết. 

- Tính toán trang bị chì 

Theo V.N Mirski, lực chìm tổng quát q cần thiết cho dải lưới dài 1m và chiều cao 

b ng chiều cao vàng lưới được tính theo công thức sau: 

q = 0,81 x 
2

3

t

H x  

Trong đó 

Hx: Độ sâu chìm cho phép của giềng chì (m), Hx = (0,2 ÷ 0,25) x t x vc 

t: Thời gian chuẩn bị thu dây giềng rút, lấy theo kinh nghiệm từ 1 đến 3 phút; 

vc: tốc độ lặn chìm của đối tượng đánh bắt, chọn đối tượng có tính tích cực cao như 

cá ngừ để tính, vc = 1,6 m/s. 

Lực chìm cần trang bị trên một dải lưới 1m được tính: 

qtb = q - 0,6 x q0, với q0 là lực chìm phần lưới tính toán. 

q0 = 
C

G
 x γ, với: 

G: Khối lượng lưới (kg); 

C: Chu vi miệng lưới (m); 

γ: Suất chìm của vật liệu; PA, PE có suất chìm lần lượt là 0,13 và -0,08 

-  Tính toán vật liệu áo lưới: 

 Để tính toán vật liệu áo lưới áp dụng công thức: 

G = 
Gh x S0 

(1+ 
C x d 

) 
a 2a 

 Trong đó: - G: Khối lượng sợi tiêu hao (kg). 

   - Gh: Khối lượng 1 đơn vị chiều dài sợi (g/m) 

   - S0: Diện tích giả của tấm lưới (m
2) 

   - d: Đường kính chỉ lưới (m) 

   - a: Kích thước cạnh mắt lưới (m) 

   - C: Hệ số dẫn dụng. 
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5.2   Cơ sở lựa chọn mẫu lƣới chụp 

5.2.1   Cơ sở về tính kinh tế 

- Là các mẫu lưới chụp đang được ngư dân sử dụng phổ biến. 

- Tiêu chí về năng suất khai thác (CPUE): Phân tích năng suất khai thác của các loại 

lưới chụp phù hợp cho từng vùng biển. 

- Tiêu chí về hiệu quả hoạt động khai thác (giá trị thể hiện hiệu quả hoạt động của từng 

loại lưới chụp cá nổi nhỏ ở từng địa phương khác nhau). 

- Tiêu chí về vốn đầu tư (giá trị này thể hiện mức độ đầu tư vốn ban đầu cho một loại 

lưới chụp, cần giảm chi phí đầu tư nhưng hiệu quả sản xuất không suy giảm). 

- Tiêu chí về hiệu quả kinh tế: giá trị này thể hiệu quả sản xuất của từng loại lưới chụp, 

chỉ tiêu này được đánh giá qua kết quả điều tra ở các tỉnh (Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh 

Hóa, Quảng Bình, Bình Định, Bình Thuận) và kết quả các chuyến nghiên cứu do các đề tài 

thực hiện. 

5.2.2   Cơ sở về tính kỹ thuật 

- Tiêu chí về cấu tạo: lưới chụp phải có cấu tạo đơn giản, gọn nhẹ và dễ thi công. 

- Tiêu chí về an toàn: lưới chụp có kết cấu chắc chắn, dễ sử dụng nh m đảm bảo an 

toàn cho người lao động. 

- Tiêu chí tính chọn lọc: lưới chụp phải đảm bảo khai thác có chọn lọc đối tượng khai 

thác và kích thước khai thác và phù hợp với quy định tại thông tư 02/2006/TT-BTS. 

- Tiêu chí về ngư trường và mùa vụ khai thác: Phù hợp với loại nghề hoạt động và đáp 

ứng được các yêu cầu về bảo vệ nguồn lợi. 

6   GIẢI THÍCH NỘI DUNG CỦA TIÊU CHUẨN 

6.1   Bố cục, nội dung các phần chính của TCVN dự kiến nhƣ sau: 

1  Phạm vi áp dụng 

 Quy định phạm vi áp dụng: chiều dài tàu, đối tượng khai thác, vùng biển hoạt động 

2   Tài liệu viện dẫn 

 - Viện dẫn các tài liệu TCVN về xây dựng tiêu chuẩn. 

 - Viện dẫn các TCVN liên quan đến khai thác thủy sản. 

3  Thuật ngữ, định nghĩa, ký hiệu, đơn vị và thuật ngữ viết tắt 

 - Định nghĩa về lưới chụp (tấm lưới, vàng lưới, áo lưới, đụt lưới, thân lưới, lưới chao, 

chì lưới chụp, dây giềng), tăng gông, chốt giật, lưới chụp. 

 - Giải thích thuật ngữ: cá nổi nhỏ, kỹ thuật khai thác thủy sản. 

 - Ký hiệu, đơn vị và thuật ngữ viết tắt trong tiêu chuẩn. 

4   Yêu cầu kỹ thuật 

4.1   Thông số kích thƣớc cơ bản  

4.1.1   Cấu tạo tổng thể vàng lƣới chụp 

Qui định hình dạng, các phần lưới và trang thiết bị phụ tùng của lưới chụp. 

4.1.2   Chu vi miệng lƣới đã rút gọn 

Quy định chu vi miệng lưới đã rút gọn cho nhóm chiều dài tàu: 16 m đến 20 m và từ 

lớn hơn 20 m đến nhỏ hơn hoặc b ng 25 m. 

4.1.3   Chiều cao kéo căng vàng lƣới   

Quy định chiều dài kéo căng vàng lưới cho nhóm chiều dài tàu: 16 m đến 20 m và từ 

lớn hơn 20 m đến nhỏ hơn hoặc b ng 25 m. 

4.1.4   Kích thƣớc mắt lƣới  
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Qui định kích thước mắt lưới ở các phần lưới (đụt lưới, thân lưới và chao lưới) cho 

nhóm chiều dài tàu: 16 m đến 20 m và từ lớn hơn 20 m đến nhỏ hơn hoặc b ng 25 m. 

4.1.5   Đƣờng kính chỉ lƣới  

Qui định đường kính chỉ lưới ở các phần lưới (đụt lưới, thân lưới và chao lưới) cho 

nhóm chiều dài tàu: 16 m đến 20 m và từ lớn hơn 20 m đến nhỏ hơn hoặc b ng 25 m. 

4.1.6   Vật liệu lƣới 

Qui định vật liệu ở các phần lưới (đụt lưới, thân lưới và chao lưới) cho nhóm chiều 

dài tàu: 16 m đến 20 m và từ lớn hơn 20 m đến nhỏ hơn hoặc b ng 25 m. 

4.1.7  Dây giềng 

 Qui định về chiều dài, vật liệu, đường kính dây giềng trang bị cho 1 vàng lưới chụp. 

4.1.8  Hệ số rút gọn ở miệng lƣới  

 Quy định để lắp ráp lưới vào giềng miệng lưới chụp. 

4.1.9   Trang bị chì 

 Quy định kích thước, khối lượng và số lượng chì cho vàng lưới chụp đảm bảo đủ tốc 

độ rơi chìm cho nhóm chiều dài tàu: 16 m đến 20 m và từ lớn hơn 20 m đến nhỏ hơn hoặc 

b ng 25 m. 

4.1.10   Trang bị vòng khuyên 

Quy định khối lượng và số lượng vòng khuyên cho 1 vàng lưới chụp đảm bảo đủ tốc 

độ rơi chìm cho nhóm chiều dài tàu: 16 m đến 20 m và từ lớn hơn 20 m đến nhỏ hơn hoặc 

b ng 25 m. 

4.1.11   Tăng gông 

Quy định số lượng và chiều dài tăng gông cho tàu lưới chụp có chiều dài tàu: 16 m 

đến 20 m và từ lớn hơn 20 m đến nhỏ hơn hoặc b ng 25 m. 

4.2   Kỹ thuật lắp ráp 

4.2.1. Sơ đồ quy trình 

 Qui định các bước lắp ráp 1 vàng lưới chụp. 

4.2.2  Công tác chuẩn bị. 

 Qui định về chuẩn bị mặt b ng lắp ráp lưới, giãn lưới và dây giềng, giảm độ xoắn dây 

giềng, phụ tùng lắp ráp. 

4.2.3   Cắt và lắp ráp áo lƣới, chao lƣới 

 Qui định cách cắt, ghép và lắp ráp tấm lưới 1 vàng lưới chụp. 

4.2.4   Lắp ráp giềng miệng 

 Quy định lắp ráp giềng miệng vào áo lưới. 

4.2.5   Lắp ráp chì và vòng khuyên 

Quy định lắp ráp chì và vòng khuyên vào vàng lưới chụp. 

4.2.7   Dây giềng rút 

 Quy định lắp ráp giềng rút vào dây giềng. 

4.2.8   Lắp ráp dây thắt đụt 

 Quy định lắp ráp dây thắt đụt vào lưới chụp 

4.2.9   Nghiệm thu vàng lƣới 

 Quy định các công việc cần nghiệm thu vàng lưới chụp khi lắp ráp hoàn chỉnh. 

4.3   Kỹ thuật khai thác 

4.3.1   Sơ đồ qui trình 

 Qui định các bước tiến hành khai thác lưới chụp. 
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4.3.2   Chuẩn bị chuyến biển 

 Qui định về công việc chuẩn bị cho chuyến biển. 

4.3.3   Hành trình tàu ra ngƣ trƣờng 

 Qui định cách thức hành trình tàu ra ngư trường, các công việc cần làm của thuyền 

viên khi tàu hành trình ra ngư trường. 

4.3.4   Thắp sáng tập trung cá 

 Quy định các phương pháp phát hiện và tập trung cá 

4.3.5  Chuẩn bị thả lƣới 

 Quy định cách căng lưới và điều chỉnh ánh sáng thu gom mực, cá 

4.3.6   Thả lƣới 

 Quy định sơ đồ bố trí nhân lực khi thả lưới chụp, thời gian thả lưới chụp. 

4.3.7   Thu lƣới 

Quy định sơ đồ bố trí nhân lực khi thu dây giềng rút và dây giềng miệng. 

 Quy định sơ đồ bố trí nhân lực khi thu lưới. 

Qui định cách thức thu lưới. 

4.3.8   Phân loại và bảo quản sản phẩm 

 Quy định cách thức phân loại và bảo quản sản phẩm 

4.3.9  Các phụ lục từ Phụ lục A đến Phụ lục Q: Hiệu lực của Phụ lục là tham khảo, không 

quy định bắt buộc.  

6.2   Giải thích những quy định trong tiêu chuẩn 

Điều 1   Tiêu chuẩn này quy định thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp, kỹ thuật khai 

thác của lưới chụp cho tàu có chiều dài từ 16 m đến nhỏ hơn 25 m khai thác mực ống (Loligo 

spp.), mực đại dương (Sthenoteuthis oualaniensis) và một số loài cá nổi nhỏ (cá nục, cá ngừ 

ồ, cá hố,...). 

- Kết quả Phiếu Phỏng vấn nghề lưới chụp khai thác thủy sản ở phần A. Hiện trạng 

công nghệ khai thác, mục 1.4 kích thước vỏ tàu. 

- Kết quả Phiếu Phỏng vấn nghề khai thác thủy sản ở phần A. Hiện trạng công nghệ 

khai thác, mục 3. Hiệu quả hoạt động phần 1.2. vùng khai thác và phần 1.3. ngư trường 

chính. 

- Kết quả Phiếu Phỏng vấn nghề khai thác thủy sản ở phần A. Hiện trạng công nghệ 

khai thác, mục 3. Hiệu quả hoạt động phần 2 (Sản lượng và danh thu bình quân chuyến 

biển). 

Điều 2   Tài liệu viện dẫn, trích dẫn các TCVN về phương pháp xây dựng tiêu chuẩn TCVN 

1-1:2015; TCVN 1-2:2008, TCVN về ngư cụ có liên quan đến xây dựng tiêu chuẩn TCVN 

TCVN 8394: 2012, TCVN 8397: 2012. 

Điều 3   Thuật ngữ và định nghĩa 

Khoản 3.1.1   Định nghĩa về lưới chụp được trích dẫn tại mục kỹ thuật khai thác thủy sản 

trang 68 tài liệu: Thuật ngữ trong khai thác thủy sản. 

Khoản 3.1.2   Định nghĩa về tấm lưới được trích dẫn tại trang 31 tài liệu: Thuật ngữ trong 

khai thác thủy sản.   

Khoản 3.1.3   Định nghĩa về vàng lưới được trích dẫn tại trang 58 tài liệu: Thuật ngữ trong 

khai thác thủy sản.   

Khoản 3.1.4   Định nghĩa áo lưới được trích dẫn tại Tài liệu Bách khoa thủy sản Việt Nam do 

Nhà xuất bản nông nghiệp xuất bản: mục 9.3.1 trang 249. 
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Khoản 3.1.5   Định nghĩa đụt lưới được trích dẫn tại trang 67 tài liệu: Thuật ngữ trong khai 

thác thủy sản.   

Khoản 3.1.6   Định nghĩa thân lưới được trích dẫn tại trang 68 tài liệu: Thuật ngữ trong khai 

thác thủy sản.   

Khoản 3.1.7   Định nghĩa chao lưới được trích dẫn tại Tài liệu Bách khoa thủy sản Việt Nam 

do Nhà xuất bản nông nghiệp xuất bản: mục 9.3.1 trang 249. 

Khoản 3.1.9. Định nghĩa dây giềng miệng được trích dẫn tại trang 67 tài liệu: Thuật ngữ 

trong khai thác thủy sản.   

Khoản 3.1.10. Định nghĩa dây ganh được trích dẫn tại trang 67 tài liệu: Thuật ngữ trong khai 

thác thủy sản.   

Khoản 3.1.11. Định nghĩa dây ch ng được trích dẫn tại trang 67 tài liệu: Thuật ngữ trong 

khai thác thủy sản.   

Khoản 3.1.12. Định nghĩa tăng gông được trích dẫn tại trang 67 tài liệu: Thuật ngữ trong khai 

thác thủy sản.   

Khoản 3.2   Định nghĩa về cá nổi nhỏ được trích dẫn tại trang 4 tài liệu: Thuật ngữ trong khai 

thác thủy sản  

Khoản 3.4   Định nghĩa về kỹ thuật khai thác thủy sản được trích dẫn tại trang 11 tài liệu: 

Thuật ngữ trong khai thác thủy sản. 

Điều 4   Yêu cầu kỹ thuật: Thiết bị khai thác thủy sản Lưới chụp: Thông số kích thước cơ 

bản, kỹ thuật lắp ráp và kỹ thuật khai thác 

Khoản 4.1   Thông số và kích thước cơ bản  

Quy định chu vi miệng lưới, chiều dài kéo căng của 1 vàng lưới chụp cho từng nhóm 

tàu chiều dài từ 16 m đến nhỏ hơn hoặc b ng 25 m. Các qui định này được xây dựng trên 

cơ sở các nguồn tài liệu sau: 

- Kết quả Phiếu Phỏng vấn nghề khai thác thủy sản ở phần A. Hiện trạng công nghệ 

khai thác, mục 2. Ngư cụ. 

- TCVN 8397: 2012 - Lưới chụp mực: Thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp và 

kỹ thuật đánh bắt. 

- Tập bản vẽ khảo sát nghề lưới chụp ở 3 vùng biển. 

Khoản 4.2   Kỹ thuật lắp ráp  

Qui định kỹ thuật lắp ráp 1 vàng lưới chụp: lưu đồ qui trình lắp ráp; cắt và lắp ráp áo 

lưới; lắp ráp giềng miệng; lắp ráp chì và vòng khuyên; lắp ráp dây giềng rút; lắp ráp dây 

căng lưới. Các qui định này được xây dựng trên cơ sở các nguồn tài liệu sau: 

- Kết quả điều tra trên tàu lưới chụp tại các tỉnh (Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, 

Quảng Bình, Bình Định, Bình Thuận). 

- Báo cáo chuyên đề “Nội dung khảo sát điều tra”. 

- TCVN 8397: 2012 - Lưới chụp mực: Thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp và 

kỹ thuật đánh bắt. 

Khoản 4.3   Kỹ thuật khai thác 

Qui định kỹ thuật khai thác nghề lưới chụp gồm: lưu đồ qui trình khai thác; chuẩn bị 

chuyến biển; hành trình tàu ra ngư trường; phát hiện và tập trung mực, cá; thả lưới; thu 

giềng rút và giềng miệng; thu lưới; thu cá và bảo quản sản phẩm. Các qui định này được xây 

dựng trên cơ sở các nguồn tài liệu sau: 
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- Kết quả điều tra trên tàu lưới chụp tại các tỉnh (Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, 

Quảng Bình, Bình Định, Bình Thuận). 

- Báo cáo chuyên đề “Nội dung khảo sát điều tra” 

6.3   Tính ƣu việt và những điểm cần chú ý đối với các cơ quan, tổ chức cá nhân góp 

ý dự thảo. 

6.3.1   Tính ưu việt đối với các cơ quan, tổ chức dự kiến xin ý kiến góp ý dự thảo 

6.3.1.1   Đối với các cơ quan, tổ chức dự kiến xin ý kiến góp ý dự thảo: 

 Ban kỹ thuật dự kiến gửi bản dự thảo và thuyết minh dự thảo đến các cơ quan 

chuyên ngành để xin ý kiến góp ý dự thảo như: 

 - Vụ Khai thác Thuỷ sản. Là cơ quan quản lý về lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn 

lợi trên phạm vi toàn quốc. Bản dự thảo đưa ra được cơ quan này góp ý là không vi phạm 

các qui định về vùng biển hoạt động và vấn đề bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo Nghị định số 

33/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy 

sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển, thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 

tháng 3 năm 2006 tại Phụ lục II -Quy định kích thước mắt lưới nhỏ nhất tại bộ phận tập trung cá 

của các ngư cụ khai thác thủy sản biển.. 

 - Viện Khoa học Công nghệ Khai thác Thủy sản - Trường Đại học Nha Trang: Là trường 

chuyên đào tạo về chuyên ngành khai thác thủy sản. 

- Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và thủy sản: Là trường chuyên đào tạo về 

chuyên ngành khai thác thủy sản. 

 - Trung tâm khuyến nông quốc gia: Là cơ quan chuyển giao, áp dụng bản tiêu chuẩn này 

cho các tàu khai thác hải sản làm nghề lưới chụp trên toàn quốc. 

 - Chi cục thủy sản các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Bình, Bình 

Định, Bình Thuận là các cơ quan quản lý về nghề lưới chụp. 

6.3.1.2   Đối với các cá nhân góp ý dự thảo: 

 Các cá nhân Ban kỹ thuật gửi bản dự thảo tiêu chuẩn xin góp ý là các chuyên gia 

trong lĩnh vực khai thác thủy sản công tác tại các cơ quan nghiên cứu khoa học, các cơ 

quan quản lý chuyên ngành thủy sản, giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng chuyên 

ngành thủy sản. 

6.3.2   Những điểm cần chú ý đối với tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo: 

6.3.2.1   Hình thức và bố cục 

- Hình thức trình bày tiêu chuẩn có đúng theo quy định của TCVN 1-2: 2008 Xây dựng tiêu 

chuẩn - Phần 2: Qui định về trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia.  

- Bố cục tiêu chuẩn phù hợp và đảm bảo tính thống nhất. 

6.3.2.2   Nội dung dự thảo 

- Thông số và kích thước cơ bản của tiêu chuẩn có phù hợp với các quy định của Ngành, 

không tác động có hại đến nguồn lợi và đảm bảo khai thác có tính chọn lọc. 

- Kỹ thuật lắp ráp: đảm bảo tiết kiệm nguyên vật liệu và phù hợp với điều kiện thực tiễn của 

nghề cá nước ta.  

- Kỹ thuật khai thác: kỹ thuật khai thác mang tính đại diện và hạn chế được tai nạn thông 

thường. 

6.3.2.3   Thời gian góp ý 

 Thời gian xin ý kiến góp ý: từ ngày 15/01/2018 đến 15/03/2018. 
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7   KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

7.1   Kết luận 

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị khai thác thủy sản: Lưới chụp - Thông 

số và kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp và kỹ thuật khai thác đã được biên soạn theo đúng 

quy định. 

Trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu có liên quan về tiêu chuẩn kỹ thuật nghề lưới chụp 

Ban kỹ thuật cho r ng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị khai thác thủy sản: Lưới 

chụp - Thông số và kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp và kỹ thuật khai thác được biên soạn 

là đầy đủ, đáng tin cậy, đủ điều kiện để dùng làm tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia . 

7.2   Kiến nghị của Ban kỹ thuật 

Dự án đề xuất Viện nghiên cứu Hải sản lấy ý kiến góp ý của các cá nhân, đơn vị để 

hoàn thiện bản dự thảo TCVN: “Thiết bị khai thác thủy sản: Lưới chụp - Thông số kích thước 

cơ bản, kỹ thuật lắp ráp và kỹ thuật khai thác”. 
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