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T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C  G I A                               TCVN .........:2022 

 

 

 

Ngư trường và nguồn lợi - Loài/nhóm loài thương phẩm nghề 

khai thác hải sản  

 
Fishing grounds and marine living resources - Species/Speccies group of fishing 

 

 

1   Phạm vi áp dụng  

Tiêu chuẩn này quy định thống nhất tên gọi loài/nhóm loài thương phẩm của nghề khai thác hải sản 

trên phạm vi toàn quốc. 

2   Tài liệu viện dẫn 

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu viện dẫn ghi năm 

công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp 

dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

TCVN 3250:1988. Cá biển tươi phân loại theo giá trị sử dụng  

3   Thuật ngữ và định nghĩa, thuật ngữ viết tắt 

3.1   Thuật ngữ và định nghĩa 

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa như sau: 

3.1.1   Loài/nhóm loài thương phẩm (Commercial Species/ Groups): Là một loài hoặc một nhóm loài có 

kích thước, trạng thái và giá trị thương mại như nhau được ngư dân gộp vào một nhóm, nhóm đó 

được gọi là nhóm thương phẩm. Nhóm thương phẩm thường thay đổi theo nhu cầu từ thị trường. 

3.1.2   Mã mã định danh 

Mã định danh là một mã số gồm mười chữ số (từ 0-9) sử dụng cho mục đích phân loại loài/nhóm loài. 

3.1.3   Mã 3-α 

Mã 3α_CODE là mã gồm ba chữ cái được chỉ định cho một loài/nhóm loài. 

4   Danh mục chuẩn hóa loài/nhóm loài thương phẩm của nghề khai thác hải sản 
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Tên tiếng Việt Tên la tinh Tên gọi khác Tên tiếng Anh Mã định danh 3α_CODE Nhóm 

Cá bống Gobiidae Cá đục rạn, bóng, cá bóng. Gobies 17321XXXXX023 GPA Cá đáy 

Cá bò Balistidae cá bò đá, cá bò đen 
Triggerfishes, 

durgons 
19010XXXXX TRI 

Cá rạn 

san hô 

Cá bơn Bothidae 
Cá thờn bơn, cá bơn mít, cá bơn đồng, cá vãnh, cá vễnh, 

cá bơn vãnh, cá lờn bơn, cá dãnh. 
Lefteye flounders 18301XXXXX LEF Cá đáy 

Cá bơn Soleidae 
Cá thờn bơn, cá bơn mít, cá bơn đồng, cá vãnh, cá vễnh, 

cá dãnh, cá bơn vãnh, cá lờn bơn, cá dãnh. 
Soles 18303XXXXX SOX Cá đáy 

Cá bơn lưỡi Cynoglossidae 
Cá lưỡi mèo, cá lưỡi trâu, cá lưỡi bò, cá bơn mèo, cá 

bơn cát. 
Tonguefishes 18304XXXXX TOX Cá đáy 

Cá bơn ngộ Psettodidae Cá ngộ, cá bơn chó. Spiny turbots 18307XXXXX HPX Cá đáy 

Cá cháo biển 
Elops saurus 

(Linnaeus 1766) 
Cá nhồng mềm, cá măng, cá măng tròn. Ladyfish 1290100302 LAD 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cháo lớn 
Megalops cyprinoides 

(Broussonet 1782) 
Cá cháo, cá bẹ, cá lầm, cá măng dẹt, cá cháo biển. Indo-Pacific tarpon 1290200402 TAI 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chìa vôi 
Fistularia petimba (Lacépède 

1803) 

Cá lao, cá nhái, cá mõm ống, cá chìa vôi, cá lao không 

vảy, cá bao. 
Red cornetfish 1510200105 FIP Cá đáy 

Cá ngựa Hippocampus spp. Cá ngựa, hải mã. Seahorses 15106005XX HIC cá rạn 

Cá chình Muraenidae 
Cá chình lị, cá chình biển, cá chình đen, cá chình cát, cá 

lụy, cá nhệch, cá lị. 
Morays 14306XXXXX MUI Cá đáy 

Cá chình rắn Ophichthidae 
Cá gồng, cá cán gáo, cá lịch, cá lịch xương, cá nhệch, cá 

lạc, cá lạc dây, cá lệch, cá lịch dưa. 
Snake eels 14315XXXXX OWX Cá đáy 

Cá dưa xám 
Muraenesox cinereus 

(Forsskål 1775) 

Cá lạt chì, cá dưa, cá lị cơm, cá lạt đen, cá lịch dưa, cá 

lạc đen, cá lạt, cá dưa bạc, cá dưa răng nhọn. 

Daggertooth pike 

conger 
1430901102 DPC Cá đáy 

Cá Lạt 
Congresox talabonoides 

(Bleeker 1853) 

Cá dưa vàng, cá lạc, cá lạc vàng, cá lụy, cá lạc lãi, cá 

tựa lạc (tl), cá lạt. 
Indian pike conger 1430905802 MCG Cá đáy 

Cá chình cơm Congridae 

Cá lại, cá lãi, cá cơm đũa, cá kèo, cá đét, cá chình giả, 

các chình cỏ, cá đét, cá đắc, cá đát, cá khoai, cá lãi, cá 

lạc đét, cá xùng xịch. 

Conger eels 14313XXXXX COX Cá đáy 

Cá thiều 
Arius arius  

(Hamilton 1822) 
Cá gúng lớn, cá húng, cá úc  

Threadfin sea 

catfish 
1410200603 AUI Cá đáy 

Cá úc thường 
Netuma thalassina  

(Rüppell 1837) 
Cá gúng lớn, cá thiều, cá gúng, cá út. Giant catfish 1410205506 AUX Cá đáy 

Cá Ngát sọc trắng 
Plotosus lineatus (Thunberg 

1787) 
Cá ngát, cá gai, cá ngát sọc, cá trê biển, cá ngát bắc (tl). Striped eel catfish 1410606403 PII Cá đáy 

Cá Đối Mugil spp. Cá đói, cá kền. Mullet 16501001XX MGS 
cá nổi 

nhỏ 

Cá giống Rhinobatidae Cá giót, cá hàn, cá bồng, cá đuối lưỡi cày, cá dẹt, cá Guitarfishes 11001XXXXX GTF Cá đáy 
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đuối dài. 

Cá đuối Rajidae Cá đuối lồi, cá đuối đất, cá đuối quạt, cá đuối sạn. Rays and skates 11004XXXXX RAJ Cá đáy 

Cá Đuối bồng Dasyatidae 
Cá đuối gai, cá ghim, cá lồi, cá đuối dơi, cá nẻ, cá đuối 

ghim. 
Stingrays 11005XXXXX STT Cá đáy 

Cá đuối ó Aetomylaeus spp. Cá đuối đầu bò, cá đầu bò, cá én, cá đuối mũ mút. Eagle rays 11007029XX RJX Cá đáy 

Cá ó dơi Myliobatidae Cá nạng, cá dơi, cá ó khơi. Eagle rays 11007XXXXX EAG 
Cá nổi 

lớn 

Cá Hiên Drepane spp. 
 

Sicklefishes 17050132XX DRZ Cá đáy 

Cá nhám Scyliorhinidae Cá nghéo, cá mập con, cá chèo bẻo, cá thụt thịt Catsharks 10801XXXXX SYX Cá đáy 

Cá mập Carcharhinidae - Requiem sharks 10802XXXXX RSK 
Cá nổi 

lớn 

Cá nhám cào Sphyrnidae Cá mập đầu bằng, cá nhám búa, cá bừa, cá cào. 
Hammerhead 

sharks 
10803XXXXX SPY Cá đáy 

Cá nhám Triakidae Cá nghéo, cá mập con, cá bẻo, cá chèo bẻo, cá thụt thịt. 
Houndsharks, 

smoothhounds 
10804XXXXX TRK Cá đáy 

Cá mòi đường 
Albula vulpes  

(Linnaeus 1758)  
Bonefish 1300100501 BOF 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá khoai 
Harpadon nehereus (Hamilton 

1822) 
Cá cháo. Bombay-duck 1311600102 BUC Cá đáy 

Cá mối Saurida spp. 
Cá mối thừng, cá mối ta, cá mối giấy, cá mối cát, cá 

béo, cá mối trắng. 
lizardfish 13116068XX SZX Cá đáy 

Cá mối vằn Synodus spp. cá mối vện lizardfish 0 0 Cá đáy 

Cá chai ấn độ 
Platycephalus indicus 

(Linnaeus 1758) 
Cá chai lớn, cá chai hoa, cá chai. Bartail flathead 1780901801 FLI Cá đáy 

Cá chai kim 
Hoplichthys acanthopleurus  

(Regan 1908) 
cá chai dài Spiny flathead 1781000101 HCP Cá đáy 

Cá chai kim Hoplichthys spp. cá chai dài 
 

17810001XX HBX Cá đáy 

Cá chai Platycephalidae 
Cá chai sấu, cá chai vảy, cá chai cơm, cá chai mau, cá 

chai xô. 
Flatheads 17809XXXXX FLH Cá đáy 

Cá mặt quỷ Scorpaenidae 
 

Scorpionfishes, 

redfishes 
17801XXXXX SCO 

Cá rạn 

san hô 

Cá nóc Tetraodontidae Cá cuồng Puffers 19002XXXXX PUX Cá đáy 

Cá bò một gai lưng 
Aluterus monoceros (Linnaeus 

1758) 
Cá bò giấy, cá bò da. 

Unicorn 

leatherjacket 

filefish 

1900900302 ALM Cá đáy 

Cá bò da 
Paramonacanthus frenatus  

(Fraser-Brunner 1941) 

Cá bò, cá bò in đô, cá bò lai, cá bò bé, cá bò da bé, cá bò 

gai. 
Wedgetail filefish 1900901701 RKB Cá đáy 

Cá nhám Squalidae Cá nghéo, cá mập con, cá chèo bẻo, cá bẻo. Dogfish sharks 10901XXXXX DGX Cá đáy 
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Cá nhám thu Lamnidae Cá mập. 
Mackerel 

sharks,porbeagles 
10608XXXXX MSK 

Cá nổi 

lớn 

Cá nhói Belonidae Cá xanh xương, cá rựa, cá nhái, cá nhoái Needlefishes, etc. 14701XXXXX BEN 
Cá nổi 

nhỏ 

Cá kìm Hemiramphidae Cá lìm kìm, cá dẫu, cá kìm goóc Halfbeaks 14703XXXXX JKX 
Cá nổi 

nhỏ 

Cá chuồn 
Dactyloptena orientalis 

(Cuvier 1829) 
cá chuồn đất, cá gà, cá tắc kè, cá chuồn đỏ, cá kè 

Oriental flying 

gurnard 
1782400102 DYW Cá đáy 

Cá chuồn Exocoetidae 
Cá chuồn xanh, cá chuồn bay, cá chuồn chuồn, cá chồn 

xanh. 
Flyingfishes 14704XXXXX FLY 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá suốt Atherina spp. 
 

Sand smelts 16302003XX AVX 
Cá nổi 

nhỏ 

Cá sơn đá Holocentridae 
Cá sơn, cá sơn sọc, cá sơn rạn, cá sơn inđô, cá sơn đỏ, 

cá sơn gằn, cá sơn mỡ 
Squirrelfishes 16111XXXXX HCZ 

Cá rạn 

san hô 

Cá bẹ 
Ilisha megaloptera (Swainson 

1839) 

Cá đé, cá mậu, cá mạu, cá mạo, cá bẹ trắng, cá bẹ vây 

lớn  
Bigeye ilisha 1211200101 PIM 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá bẹ ấn độ 
Ilisha melastoma (Schneider 

1801) 
Cá đé, cá mậu, cá mạu, cá mạo, cá bẹ ấn. Indian ilisha 1211200102 PIE 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá đé 
Ilisha elongata  

(Bennett 1830) 
Cá bẹ, cá mậu, cá mạu, cá mạo, cá dé. Elongate ilisha 1211200103 EIL 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá trích xương Sardinella spp. 
Cá ve, cá nhâm, cá lầm, cá dè, cá thân, cá trích, cá trích 

xô 
Sardinellas 12105012XX SIX 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá trích dầu Dussumieria spp. 
Cá dầu, cá lầm, cá rầu, cá lầm nhọn, cá lầm mắt mỡ, cá 

lầm Thái bình dương. 
Rainbow sardines 12105029XX RWA 

Cá nổi 

nhỏ 

cá trích Clupeidae Cá trích, cá de, cá nhâm, cá trích (các loại) Herrings, sardines 12105XXXXX CLP 
Cá nổi 

nhỏ 

Cá lầm tròn giải 

bạc 

Spratelloides gracilis 

(Temminck & Schlegel 1846) 
Cá cơm săn, cá lầm giải bạc . 

Silver-stripe round 

herring 
1210504901 SRH 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá mai 
Escualosa thoracata 

(Valenciennes 1847) 
Cá cơm . White sardine 1210507301 EST 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cơm con 
Encrasicholina devisi (Whitley 

1940) 
Cá cơm mồm, cá cơm ngần, cá cơm (FB, đt). Devis' anchovy 1210600701 END 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cơm mõm 

nhọn 

Encrasicholina heteroloba  

(Rüppell 1837) 

Cá cơm mồm, cá cơm ngần, cá cơm mõm nhọn, cá cơm 

(đt). 
Shorthead anchovy 1210600702 ECT 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cơm sọc xanh 
Encrasicholina punctifer 

Fowler 1938 
Cá cơm mồm, cá cơm ngần, cá cơm đỏ, cá cơm (đt). Buccaneer anchovy 1210600703 STL 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá lẹp vàng vây 

ngực dài 

Setipinna taty (Valenciennes 

1848) 
Cá lẹp vàng, cá bẹ vàng. 

Scaly hairfin 

anchovy 
1210604604 ESY 

Cá nổi 

nhỏ 
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Cá lẹp vàng 
Setipinna breviceps (Cantor 

1849) 
Cá bẹ vàng. 

Shorthead hairfin 

anchovy 
1210604603 ESB 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cơm trắng Stolephorus spp. Cá cơm bạc, cá cơm sọc phấn, cá trỏng trắng 
Stolephorus 

anchovies 
12106050XX STO 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá lẹp Thryssa spp. Cá cơm trổng, cá rớp, cá dớp, cá lẹp râu. Thryssa - - 
Cá nổi 

nhỏ 

Cá rựa Chirocentrus spp. Cá dao, cá lanh. Wolf-herrings 12111002XX DOS 
Cá nổi 

nhỏ 

Cá chẽm/Cá Vược 
Lates calcarifer  

(Bloch 1790) 
Cá chẻm, cá vược trắng 

Barramundi(=Giant 

seaperch) 
1700116701 GIP Cá đáy 

Cá chàm bi  
Caesio cuning  

(Bloch 1791) 

Cá mím, cá mím đỏ, cá đuôi vàng, cá chàm, cá bí 

hường, cá miền đuôi vàng . 

Redbelly yellowtail 

fusilier 
1700011202 CJU 

Cá rạn 

san hô 

Cá đỏ củ 
Caesio teres  

(Seale 1906) 

Cá mím, cá mím đỏ, cá chàm, cá bì, cá chàm bí, cá 

chàm bí, cá trần bì, cá trầm bì 

Yellow and 

blueback fusilier 
1700011206 IFK 

Cá rạn 

san hô 

Cá miền Caesionidae 
Cá trần bì, cá củ, cá hột cay, cá củ lang, cá đỏ củ, cá củ 

xanh, cá chàm xanh. 
Fusiliers 17000XXXXX CJX 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú (Cá song) Epinephelus spp. cá mú xô, cá song xô Groupers 17002042XX GPX 
Cá rạn 

san hô 

Cá mú đỏ 
Cephalopholis miniata 

(Forsskål 1775) 

Cá song đỏ, cá song chấm sao, cá song da báo,cá song 

chấm xanh, cá song chấm sao, cá mú da báo, cá mú 

chấm, cá mú đỏ, cá mú sao 

Coral hind 1700211511 CFI 
Cá rạn 

san hô 

Cá mú đỏ 
Cephalopholis aurantia 

(Valenciennes 1828) 

Cá song đỏ, cá song chấm sao, cá song da báo,cá song 

chấm xanh, cá song chấm sao, cá mú da báo, cá mú 

chấm. 

Golden hind 1700211515 CFZ 
Cá rạn 

san hô 

Cá mú Cephalopholis spp. Cá mú ..., cá song ... 
 

17002115XX IIX 
Cá rạn 

san hô 

Cá mú (Cá song) 

dẹt 

Cromileptes altivelis 

(Valenciennes 1828) 

Cá mú dẹp, cá mú heo, cá song mõm dài, cá mú mõm 

dài. 
Humpback grouper 1700212501 MPV 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú đỏ Plectropomus spp. 

Cá song đỏ, cá song chấm sao, cá song da báo,cá song 

chấm xanh, cá song chấm sao, cá mú da báo, cá mú 

chấm, cá mú đỏ, 

Coralgroupers 17002208XX IWX 
Cá rạn 

san hô 

Cá căng Terapon spp. Cá ong, cá ong căng Terapon perches 17004089XX THO Cá đáy 

Cá trác Priacanthidae 
Cá mắt đỏ, cá mắt kiếng, cá mắt lộ, cá thóc, cá sơn thóc, 

cá trác mắt to, cá mắt to, cá bã trầu, cá cháy. 

Bigeyes, glasseyes, 

bulleyes 
17011XXXXX PRI Cá đáy 

Cá sơn Apogonidae 
 

Cardinalfishes 17012XXXXX APO Cá đáy 

Cá đục Sillago spp. cá đục chấm, cá đục hoa, cá đục trắng Sillago 17015233XX ILX Cá đáy 

Cá lưỡi búa 
Mene maculata (Bloch & 

Schneider 1801) 
Cá liệt búa, cá bánh lái. Moonfish 1702632701 MOO 

Cá nổi 

nhỏ 
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Cá hồng chấm 
Lutjanus fulviflamma 

(Forsskål 1775) 

Cá bí chấm, cá hường đém, cá róc chấm, cá nít, cá hồng 

díp, cá hồng đém, cá bi chấm, hồng ánh vàng, cá hồng. 
Dory snapper 1703202705 LJF 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng vảy 

ngang 

Lutjanus johnii  

(Bloch 1792) 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường đém, 

cá hường, cá hồng chấm. 
John's snapper 1703202707 LJH 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng sọc vàng 
Lutjanus lutjanus  

(Bloch 1790) 

Cá bí, cá đổng bí, cá róc, cá gốc, cá hồng trứng, cá hồng 

trùng. 
Bigeye snapper 1703202709 LJL 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng chấm 
Lutjanus monostigma (Cuvier 

1828) 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường đém, 

cá hồng đém, cá hồng díp,cá bí chấm. 
One-spot snapper 1703202710 LJK 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng giải đen 
Lutjanus vitta  

(Quoy & Gaimard 1824) 

Cá bí, cá đổng bí, cá róc, cá gốc, cá hường bí, cá hường, 

cá hồng. 

Brownstripe red 

snapper 
1703202716 LUJ 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng chấm đen 
Lutjanus russelli  

(Bleeker 1849) 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường đém, 

cá hồng đém, cá hồng díp,cá bí chấm, cá hồng 
Russell's snapper 1703202738 SNU 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng 
Lutjanus ehrenbergii (Peters 

1869) 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường đém, 

cá hồng đém, cá hồng díp, cá bí chấm, cá hồng thường, 

cá hồng chấm bạc . 

Blackspot snapper 1703202755 LWE 
Cá rạn 

san hô 

Cá hồng Lutjanus spp. 
Cá dấm, cá mím, cá hường, cá hồng mím, các thác, cá 

đỏ, cá hồng hoang, 
Snappers 17032027XX SNA 

Cá rạn 

san hô 

Cá đổng sộp Pristipomoides spp. 
Cá sợp, cá đổng lớn, cá đổng tía, cá đổng tím, cá tía, cá 

sộp, cá đổng, cá đù xạo. 
Jobfishes 17032217XX LWX Cá đáy 

Cá mím 
Pinjalo pinjalo  

(Bleeker 1850) 

cá mím đỏ, cá đuôi vàng, Cá chàm bì, cá bì, cá chàm, cá 

hồng, cá hường. 
Pinjalo 1703254901 PJP 

Cá rạn 

san hô 

Cá lượng Nemipterus spp. 
Cá phèn đổng, cá phèn đỏ, cá phèn rang, cá phèn cờ, cá 

lượng xô, cá đổng xô 
Threadfin breams 17033184XX THB Cá đáy 

Cá lượng dơi Scolopsis spp. Cá lượng đá, cá đổng chàm, cá đổng rạn. Monocle breams 17033230XX MOB Cá đáy 

Cá liệt lớn 
Leiognathus equulus (Forsskål 

1775) 

Cá liệt, cá liệt ngãn ngựa, cá liệt ngãng, cá liệt dầu, cá 

liệt ngựa, cá liệt ván. 
Common ponyfish 1703516906 LGE 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá liệt Leiognathus spp. Cá bâu bâu, cá liệt bầu, cá liệt ngạnh, cá ót thịt, cá ót 
Ponyfishes(=Slipm

ouths) 
17035169XX POY 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá liệt Leiognathidae Cá liệt, cá ót thịt, cá ót, cá ngãng ngựa. 
Ponyfishes(=Slipm

ouths) 
17035XXXXX PON 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá kẽm Plectorhinchus spp. cá kẽn, cá ngừ, cá bè, cá kẻng 
Sweetlips, 

rubberlips 
17036207XX PBX 

Cá rạn 

san hô 

Cá sạo Pomadasys spp. Cá căng đá, cá sạo đá, cá rô bể, cá lò cò. Sweetlips, Grunt 17036209XX BGX Cá đáy 

Cá sủ 
Miichthys miiuy (Basilewsky 

1855) 
Cá đù Mi-uy  

Mi-iuy (brown) 

croaker 
1703702801 MIH Cá đáy 

Cá đù nanh 
Otolithes ruber (Bloch & 

Schneider 1801) 

Cá đù sóc, cá nanh, cá sóc, cá đù nạng, ngao trắng, ngao 

vàng.(cá nạng hông, cá nạnh bạc, cá sóc mang) 
Tigertooth croaker 1703718603 LKR Cá đáy 

Cá sủ vàng Otolithoides biauritus (Cantor Cá đù sóc, cá đù nanh, Cá sủ kép vây vàng, Cá Bronze croaker 1703718701 OTB Cá đáy 
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1849) đường, cá thủ vây vàng, cá sủ giấy, cá sủ kép vây vàng, 

cá đường 

Cá đù nanh 
Otolithoides pama (Hamilton 

1822) 
Cá đù sóc, cá nanh, cá sóc, cá đù nạng Pama croaker 1703718703 OTD Cá đáy 

Cá đù đầu to 
Collichthys lucidus 

(Richardson 1844) 
Cá vàng nhờ, cá vờ Big head croaker 1703730302 OLD Cá đáy 

Cá đỏ dạ 
Larimichthys crocea 

(Richardson 1846) 

Cá vàng nhờ, cá vờ, cá đỏ dạ lớn, cá lù đù vàng, cá sóc, 

cá đù vàng 

Large yellow 

croaker 
1703730304 LYC Cá đáy 

Cá đù vàng 
Larimichthys polyactis 

(Bleeker 1877) 
Cá vàng nhờ, cá vờ Yellow croaker 1703730305 CRY Cá đáy 

Cá đù Sciaenidae 

Cá uốp, cá sửu, cá đù đu, cá ù sáo, cá sộ, cá giấy, cá uốp 

giấy, cá chẽm, cá ngao, cá tò mò, cá đỏ dạ, cá lé ké, cá 

úp, cá nạng 

Croakers, drums 17037XXXXX CDX Cá đáy 

Cá hè Lethrinus spp. 
Cá gáy, cá đỏ mé, cá vùng, cá hát bội, cá tỏ hỏ, cá lú, cá 

hè mõm dài. 
Emperor 17038172XX LZX 

Cá rạn 

san hô 

Cá bánh đường 
Argyrops spinifer  

(Forsskål 1775) 

Cá hồng man, cá man, cá hồi, cá man man, cá bánh 

đường, Cá miến sành, cá bánh đường nhỏ, cá bành 

chạnh, cá bằng chặn, cá bánh đường 4 gai, cá miễn sành 

4 gai. 

King soldier bream 1703910501 KBR Cá đáy 

Cá miễn sành 5 gai 
Argyrops bleekeri  

(Oshima 1927) 

Cá hồng man, cá man, cá hồi, cá man man, cá bánh 

đường, Cá miến sành, cá bánh đường nhỏ, cá bành 

chạnh, cá bằng chặn 

Taiwan tai 1703910502 KBB Cá đáy 

Cá bánh đường 
Argyrops filamentosus 

(Valenciennes 1830) 

cá hồng man, cá man, cá hồi, cá man man, cá bánh 

đường, Cá miến sành, cá bánh đường nhỏ, cá bành 

chạnh, cá bằng chặn 

Soldierbream 1703910503 KBK Cá đáy 

Cá bánh đường Evynnis spp. 
Cá miến sành, cá bánh đường nhỏ, cá bành chạnh, cá 

bằng chặn, cá man hồng, cá man, cá hổi, cá miễn sành. 
Seabream 17039295XX EVY Cá đáy 

Cá miễn sành xuất 
Pagrus major (Temminck & 

Schlegel 1843) 

Cá nhỡ, cá hanh vàng, cá tráp đỏ, cá tráp vàng, cá tửu, 

cá miễn sành vàng, cá bánh đường 3 sao, cá hanh, cá 

bánh đường vàng, cá tráp 

Japanese seabream 1703919116 REV Cá đáy 

Cá tráp 
Sparus aurata  

(Linnaeus 1758) 
Cá hanh, các hanh lộ Gilthead seabream 1703923508 SBG Cá đáy 

Cá tráp đuôi xám 
Acanthopagrus berda 

(Forsskål 1775) 
Cá tráp, cá hanh, các hanh lộ, cá tráp đuôi xám  Goldsilk seabream 1703933001 MLB Cá đáy 

Cá Tráp đen 
Acanthopagrus schlegeli 

(Bleeker 1854) 
Cá tráp, cá hanh, cá hanh lộ 

Blackhead 

seabream 
1703933004 MLM Cá đáy 

Cá Tráp vây vàng 
Acanthopagrus latus 

(Houttuyn 1782) 
Cá tráp, cá hanh, các hanh lộ 

Yellowfin 

seabream 
1703933005 YWF Cá đáy 
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Cá Tráp 
Acanthopagrus bifasciatus 

(Forsskål 1775) 
Cá hanh, các hanh lộ Twobar seabream 1703933006 AAB Cá đáy 

cá Phèn Upeneus spp 
Cá thèn, cá phèn, cá thèn râu, cá thèn đỏ, cá thèn cơm, 

cá thèn xanh 
Goatfishes 17041251XX GOX cá đáy 

Cá giả phèn Parupeneus spp. Cá phèn đổng, cá phèn, cá phèn râu, cá phèn cát Goatfish 17041200XX RPX Cá đáy 

Cá móm Gerres spp. Cá móm, cá liệt móm, cá móm sành, cá sành, cá mốm. 
Mojarras(=Silver-

biddies) 
17046036XX MOJ 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá rô thia 
Pristotis obtusirostris  

(Day 1873) 
Cá rô thia, cá thia (lt) Gulf damselfish 1706202201 PJD Cá đáy 

Cá rô biển Pomacentridae Cá lia thia, cá thia, cá rô rạn Damselfishes 17062XXXXX DSF 
Cá rạn 

san hô 

Cá mó 
Xyrichtys novacula (Linnaeus 

1758) 
Cá bàng chài, cá bột, cá mó cát, cá mó đen Pearly razorfish 1706307901 XYN Cá đáy 

Cá mỏ vẹt Choerodon spp. 
Cá mó rạn, cá mó vẹt, cá mó mỏ vẹt, cá mó xanh, cá mó 

xù 
Tuskfishes 17063119XX OFW 

Cá rạn 

san hô 

Cá mỏ vẹt Scaridae Cá mó rạn, cá mó xù, cá mó vẹt, cá mó mỏ vẹt Parrotfishes 17065XXXXX PWT 
Cá rạn 

san hô 

Cá nhụ sáu râu 
Polydactylus sextarius (Bloch 

& Schneider 1801) 

Cá chích chòe, cá chèo, cá chèo bẻo, cá nghoé, cá chét, 

cá chét chèo, cá chích chòe, cá gộc, cá nhụ chấm, cá 

mầm 

Blackspot threadfin 1707700108 OAX Cá đáy 

Cá nhụ Polynemidae Cá chét, cá nhụ xuất, cá lụ, cá nụ, cá gộc, cá đường. 
Threadfins, 

tasselfishes 
17077XXXXX THF Cá đáy 

Cá đuôi gai Acanthuridae Cá bắp nẻ Surgeonfishes 17402XXXXX SUR 
Cá rạn 

san hô 

Cá nâu/Cá nầu 
Scatophagus argus (Linnaeus 

1766) 
Cá dìa, cá dìa rạn Spotted scat 1740633001 TFG Cá đáy 

Cá dìa 
Siganus canaliculatus (Park 

1797) 
Cá kình, cá giò, cá dìa thường, cá dìa cam. 

White-spotted 

spinefoot 
1740700108 SCN Cá đáy 

Cá dìa Siganus spp. 
Cá dìa rạn, cá kình rạn, cá giò rạn, cá dìa công, cá dìa 

vàng 

Spinefeet(=Rabbitfi

shes) 
17407001XX SPI 

Cá rạn 

san hô 

Cá đàn lia Draconettidae Cá chai neo, cá chai bông, cá chai nhớt, cá mỏ neo. 0 0 0 Cá đáy 

Cá đàn lia Callionymidae Cá chai neo, cá chai bông, cá chai nhớt, cá mỏ neo. Dragonets 17720XXXXX YVX Cá đáy 

Cá đầu vuông Branchiostegidae 
Cá đổng quéo, cá quéo, cá hồng đào, cá lưỡng võ, cá 

lưỡng dựa, cá đổng sệ, cá nàng đào. 
Tilefishes 17016XXXXX TIS Cá đáy 

Cá sơn sợt 
Acropoma japonicum 

(Günther 1859) 
Cá phát sáng nhật bản Glowbelly 1701300102 DJS Cá đáy 

Cá rô biển 
Lobotes surinamensis (Bloch 

1790) 
Cá rô khơi, cá kẽn Tripletail 1703402901 LOB Cá đáy 
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Cá xem sao 
Ichthyscopus barbatus (Mees 

1960) 
Cá ống điếu, cá bùng binh 

Fringed stargazer, 

Fringe stargazer 
1721300301 UIB Cá đáy 

Cá hố rắn 
Gempylus serpens  

(Cuvier 1829) 
Cá hố ma, cá hố khơi, cá thu rắn Snake mackerel 1750502001 GES 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá hố 
Trichiurus lepturus (Linnaeus 

1758) 
Cá đao, cá hố đầu rộng, cá hố xuất Largehead hairtail 1750600302 LHT Cá đáy 

Cá hố dải 
Tentoriceps cristatus 

(Klunzinger 1884) 
Cá hố giãi Crested hairtail 1750601301 TKR Cá đáy 

Cá chim ấn độ 
Ariomma indica  

(Day 1871) 

Cá tín, cá chim gai, cá sứa, cá theo sứa, cá tím, cá sọ 

dừa, cá liệt sứa, các trạng sứa, cá say, cá lọ nồi, cá say 

sứa 

Indian driftfish 1760401201 DRI 
Cá nổi 

nhỏ 

Cá chim gai 
Psenopsis anomala 

(Temminck & Schlegel 1844) 

Cá chim ấn độ, cá tín, cá sứa, cá theo sứa, cá tím, cá sọ 

dừa, cá liệt sứa, các trạng sứa, cá say, cá lọ nồi, cá say 

sứa 

Pacific rudderfish 1760802001 BUP 
Cá nổi 

nhỏ 

Cá ngừ phương 

đông 

Sarda orientalis (Temminck & 

Schlegel 1844) 
Cá ngừ sọc dưa, cá ngừ sọc múp, cá sọc dưa Striped bonito 1750100102 BIP 

Cá nổi 

lớn 

Cá thu ngàng 
Acanthocybium solandri 

(Cuvier 1832) 

Cá thu dồng, cá thu nhồng, cá thu ngàn, cá thu bè, cá 

thu hủ, cá thu gốc, cá thu. 
Wahoo 1750101001 WAH 

Cá nổi 

lớn 

Cá thu vạch 
Scomberomorus commerson  

(Lacépède 1800) 

Cá thu, cá thu phấn, cá thu ảu, cá chậm, cá trậm, cá thu 

ẩu, cá thu ảo, cá thu mùa, cá thu hoa. 

Narrow-barred 

Spanish mackerel 
1750101503 COM 

Cá nổi 

lớn 

Cá thu chấm 
Scomberomorus guttatus 

(Bloch & Schneider 1801) 
Cá thu lem, cá thu hoa, cá thu bông, cá thu 

Indo-Pacific king 

mackerel 
1750101504 GUT 

Cá nổi 

lớn 

Cá thu Scomberomorus spp. Cá thu mình, cá thu xô Seerfishes 17501015XX KGX 
Cá nổi 

lớn 

Cá ngừ chù 
Auxis thazard (Lacépède 

1800) 

Cá thu máu, cá ồ, cá ngừ, cá ù, cá thu ngừ, ngừ bò chắn, 

cá thu hũ, cá trù. 
Frigate tuna 1750102301 FRI 

Cá nổi 

lớn 

Cá ngừ ồ 
Auxis rochei  

(Risso 1810) 
Cá thu máu, cá ồ, cá ngừ, cá ù. Bullet tuna 1750102303 BLT 

Cá nổi 

lớn 

Cá ngừ xô Auxis thazard, A. rochei Cá thu máu, cá ồ, cá ngừ, cá ù. 
Frigate and bullet 

tunas 
17501023XX018 FRZ 

Cá nổi 

lớn 

Cá ngừ chấm 
Euthynnus affinis (Cantor 

1849) 

Cá ngừ bông, cá ngừ quế, cá ù chấm, cá ngừ hoa, cá ù 

trơn, cá ngừ Bonito, cá ngừ thường. 

Kawakawa, Eastern 

little tuna 
1750102406 KAW 

Cá nổi 

lớn 

Cá ngừ vằn 
Katsuwonus pelamis 

(Linnaeus 1758) 

Cá ù sọc, cá ngừ sọc, cá ngừ dưa, cá ngừ dưa gang, cá 

ngừ sọc dưa, cá bò sọc, cá ngừ sọc chằm. 
Skipjack tuna 1750102501 SKJ 

Cá nổi 

lớn 

Cá ngừ bò 
Thunnus tonggol (Bleeker 

1851) 
Cá ù bò, cá ù chẳng Longtail tuna 1750102603 LOT 

Cá nổi 

lớn 

Cá ngừ vây vàng 
Thunnus albacares 

(Bonnaterre 1788) 

Cá ngừ đại dương, cá ù đại dương, cá bò vàng, cá ngừ 

vi vàng, cá bò gù, cá ngừ vây vàng 
Yellowfin tuna 1750102610 YFT 

Cá nổi 

lớn 
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Cá ngừ đại dương Thunnus spp. 
Cá ngừ đại dương, cá ù đại dương, cá bò, cá bò gù, cá 

ngừ vi vàng, cá ngừ vây vàng. 
True tunas 17501026XX TUS 

Cá nổi 

lớn 

Cá cờ Istiophoridae 

Cá thuôn cờ, cá rìa, cá thuồng, cá kìm cờ, cá kìm, cá 

thuồng, cá kiếm cờ, cá cờ rìa, cá cờ gòn, cá cờ lá, cá thu 

cờ 

Marlins, sailfishes 17503XXXXX BIL 
Cá nổi 

lớn 

Cá kiếm 
Xiphias gladius (Linnaeus 

1758) 
Cá mũi kiếm, cá cờ kiếm. Swordfish 1750400301 SWO 

Cá nổi 

lớn 

Cá vạng mỡ 
Lactarius lactarius (Bloch & 

Schneider 1801) 
Cá lợ False trevally 1701916502 TRF Cá đáy 

Cá giò 
Rachycentron canadum 

(Linnaeus 1766) 
Cá bớp, cá bớp biển, cá bóp, mép. Cobia 1702222101 CBA Cá đáy 

Cá dóc 
Alepes djedaba (Forsskål 

1775) 

Cá ngân, cá róc, cá ghé, cá US, cá út, cá tòng quân, cá 

ngân vàng, các trác ngộ, cá ngân bột 
Shrimp scad 1702300101 LSJ 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá say 
Alepes kleinii  

(Bloch 1793) 

Cá say, cá khế, cá triện, cá triền triện, cá út én, cá ét, cá 

ục ách, cá sùng sằn, cá lá mít, cá tráo  
Razorbelly scad 1702300104 JWY 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá ngân 
Atule mate  

(Cuvier 1833) 

Cá ngân, cá dóc, cá róc, cá ghé, cá US, cá út, cá tòng 

quân, cá ngan vàng, các trác ngộ, cá ngân bột, cá tráo, 

cá ngân xô. 

Yellowtail scad 1702300201 TUM 
Cá nổi 

nhỏ 

Cá sòng cộ 
Trachurus japonicus 

(Temminck & Schlegel 1844) 

Cá nục, cá quẩn, cá nục gai, cá nục sồ, cá đốm, cá đốm 

đốm, cá nục mọng, cá nụt nhét, cá sòng Nhật bản+cá 

sòng Nhật  

Japanese jack 

mackerel 
1702300403 JJM 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nục đuôi đỏ 
Decapterus kurroides (Bleeker 

1855) 

Cá đốm láo, cá nục đỏ đuôi, cá ngạo, cá nục gai đỏ 

đuôi, cá nục lửa, cá nục đỏ  
Redtail scad 1702304302 DCK 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá Nục thuôn 
Decapterus macrosoma 

(Bleeker 1851) 

Cá nục chuối, cá đốm dài, cá nục chạch, cá nục suôn, cá 

nục suốt, cá nục 
Shortfin scad 1702304303 DCC 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nục sồ 
Decapterus maruadsi 

(Temminck & Schlegel 1844) 

Cá nục, cá quẩn, cá nục gai,sồ, cá sòng cộ, cá đốm, cá 

đốm đốm, cá nục mọng, cá sòng cộ, cá nụt nhét, cá nục 

sò, nục thuôn, cá nục đỏ đuôi. 

Japanese scad 1702304307 RSA 
Cá nổi 

nhỏ 

Cá nục gai 
Decapterus russelli 

(Temminck & Schlegel 1844) 

Cá đốm láo, cá nục đỏ đuôi, cá ngạo, cá nục gai đỏ 

đuôi, cá nục lửa. Cá nục 
Indian scad 1702304308 RUS 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá khế Caranx spp. 

Cá háo, cá nục đinh, cá bầu, cá toong bảu, cá lục cục, cá 

lủng khủng, cá loặp coặp, cá khê đen, cá đơn khai, cá 

bè, cá bè cục, cá quýt, cá vịt, cá cụt, cá cam, cá chuộng 

Jacks, crevalles 17023044XX TRE 
Cá nổi 

nhỏ 

Cá cam, cu cam Seriola spp. 
Cá cam, cá cam vàng, cá cồng cộc, cá cam sọc vàng, cá 

cam đỏ, cá bè cam, cá cam sọc đen 
Amberjacks 17023048XX AMX Cá đáy 

Cá ông lão 
Alectis alexandrinus 

(Geoffroy St. Hilaire 1817) 

Cá bè vẫu, cá buồm bông, cá bè râu, cá ống già, cá lão, 

cá bè lão. 

Alexandria 

pompano 
1702309003 ALA Cá đáy 

Cá ông lão mõm Alectis ciliaris  Cá ông lão, cá bè vẫu, cá buồm bông, cá bè râu, cá ống African pompano 1702309004 LIJ Cá đáy 
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ngắn (Bloch 1787) già, cá lão, cá ống lão ấn độ  

Cá ông lão ấn độ 
Alectis indicus 

(Rüppell 1830) 

Cá ông lão, cá bè vẫu, cá buồm bông, cá bè râu, cá ống 

già, cá lão, cá bè lão, cá lão ấn, cá lão nhót 
Indian threadfish 1702309005 LTD Cá đáy 

Cá chim đen 
Parastromateus niger (Bloch 

1795) 
Cá chim, cá giang, chim gai Black pomfret 1702309901 POB 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cam thoi 
Elagatis bipinnulata (Quoy & 

Gaimard 1825) 

Cá sọc nhồng, cá bầu lợn, cá thằn lằn, cá chàm, cá dùi 

trường, cá sọc mướp, cá thu gòn, cá chàm. 
Rainbow runner 1702313401 RRU 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá sòng gió 
Megalaspis cordyla (Linnaeus 

1758) 
Cá sòng, cá eo, cá sòng cộ, cá sòng giỏ. Torpedo scad 1702317901 HAS 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá thu bè Scomberoides spp. 
Cá bè, cá bè xước, cá bè gai, cá lá tre, cá lưỡi tre, cá bè 

chang, cá chang, cá lem. 
Queenfishes 17023231XX QUE 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá tráo mắt to 
Selar crumenophthalmus 

(Bloch 1793) 

Cá tráo, cá bè tráo mắt to, cá trao, cá nục mắt to, cá tráo 

mắt lộ. 
Bigeye scad 1702329101 BIS 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chỉ vàng 
Selaroides leptolepis (Cuvier 

1833) 
Cá chỉ, cá liệt chỉ, cá ngân chỉ Yellowstripe scad 1702342201 TRY 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cam vân 
Seriolina nigrofasciata 

(Rüppell 1829) 

Cá cu cam, cá cam đen, cá cam cu, cá cam cu sọc, cá cu 

bầu, cá bù cu, cá chuối, cá cu đen, Cá cu, Cá bè, cá cam 

sọc đen  

Blackbanded 

trevally 
1702342501 RNJ Cá đáy 

Cá khế Carangidae 
Cá diễn, cá bi, cá lỗ, cá xái, cá khế trắng, cá cạch cạch, 

cá trạng gàu, cá viễn. 
Carangids 17023XXXXX CGX 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nục heo thường 
Coryphaena hippurus 

(Linnaeus 1758) 

Cá nục heo, cá dũa, cá theo cước, cá tay áo, cá chủa, cá 

chũa, cá chủa mồng, cá bè dũa, cá nục heo cờ  

Common 

dolphinfish 
1702807101 DOL 

Cá nổi 

lớn 

Cá nục heo 
Coryphaena equiselis 

(Linnaeus 1758) 

Cá nục heo, cá dũa, cá theo cước, cá tay áo, cá chủa, cá 

chũa, cá chủa mồng. 

Pompano 

dolphinfish 
1702807102 CFW 

Cá nổi 

lớn 

Cá thu nhật 
Scomber japonicus (Houttuyn 

1782) 

Cá sapa, cá bạc má chù, cá nục hoa, cá nục bông, cá 

suôn lươn, cá saba,. 

Pacific chub 

mackerel 
1750100201 MAS 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá bạc má 
Rastrelliger kanagurta (Cuvier 

1816) 
Cá má Indian mackerel 1750101403 RAG 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá bạc má Rastrelliger spp. Cá bạc má xô, cá cu, cá lăn tiêu, cá ba thú, cá xanh. Indian mackerels 17501014XX RAX 
Cá nổi 

nhỏ 

Cá chim trắng 
Pampus argenteus (Euphrasen 

1788) 

cá chim trắng đuôi én (alem), cá chim giang, cá chim 

én, cá én, cá lím, cá giang 
Silver pomfret 1760300901 SIP 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chim trắng Pampus spp. Cá giang, cá én. Silver pomfrets 17603009XX XPO 
Cá nổi 

nhỏ 

Cá chim Nomeidae Cá chim, cá én Driftfishes 17606XXXXX VTX 
Cá nổi 

nhỏ 

Cá nhồng vằn Sphyraena jello (Cuvier 1829) 
Cá nhái, cá nhói, cá nhồng lớn, cá dồng vảy, cá dồng 

lớn, cá nhồng mun, cá nhồng vằn (tl), cá nhồng sọc. 

Pickhandle 

barracuda 
1771000103 BAC 

Cá nổi 

nhỏ 
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Cá nhồng lớn 
Sphyraena barracuda 

(Walbaum 1792) 

Cá nhái, cá nhói, cá nhồng lớn, cá nhồng vảy, cá dồng 

vảy, cá dồng lớn. 
Great barracuda 1771000107 GBA 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nhồng Sphyraena spp. Cá rồng, cá rồng vàng, cá nhồng đen, cá nhồng xô. Barracudas 17710001XX BAR 
Cá nổi 

nhỏ 

Ốc hương 
Babylonia areolata (Link 

1807) 
Ốc hương 

Maculated ivory 

whelk 
3070800601 YJA 

Nhuyễn 

thể có vỏ 

Ốc tù và 
Hemifusus colosseus 

(Lamarck 1816) 
Ốc kèn 

Colossal 

melongena 
3070900202 UGK 

Nhuyễn 

thể có vỏ 

Ốc gáo Melo melo Ốc bù giác Indian volute 3074200202 EOX 
Nhuyễn 

thể có vỏ 

Mực nang Sepia spp. 
Mực nang chọn, mực nang lửa, mực nang hoa, mực 

nang vân hổ, mực nang tấm, mực năng xô 
Cuttlefishes 32102002XX IAX 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Mực nang bầu 
Sepiella inermis (Van Hasselt 

1835) 
Mực cái, mực bầu, mực nút. Spineless cuttlefish 3210203002 ILR 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Mực giã Sepiidae 
  

32102XXXXX026 CTL 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Mực sim Sepiolidae 
 

Cuttlefish, bobtail 

squids 
32102XXXXX026 CTL 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Mực ống trung hoa 
Uroteuthis chinensis (Gray 

1849) 
Mực ống, mực đất Mitre squid 3210400104 OJH 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Mực khô loại I, II 
Uroteuthis chinensis (Gray 

1849) 
Mực ống, mực đất dried squid I, II 3210400104 OJH 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Mực thước 
Uroteuthis edulis (Hoyle 

1885) 
Mực thẻ, mực lao, mực đất, mực ống Đài Loan Swordtip squid 3210400106 OJE 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Mực khô loại I, II 
Uroteuthis edulis (Hoyle 

1885) 
Mực thẻ, mực lao, mực đất, mực ống Đài Loan dried squid I, II 3210400106 OJE 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Mực lá 
Sepioteuthis lessoniana 

(Lesson 1830) 
Mực ống ngắn, mực giề Bigfin reef squid 3210400702 UHL 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Mực ống Loliginidae Mực ống xô, mực ống, mực chợ, mực xô, mực đất Inshore squids 32104XXXXX SQZ Nhuyễn 
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thể chân 

đầu 

Mực giã Loliginidae 
 

pounded squid 32104XXXXX SQZ 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Bạch tuộc Octopodidae 

Mực tuộc, mực dúi, mực ruốc, mực phủ, mực giái, mực 

râu, mực tua, bạch tuộc hai da, bạch tuộc da có, bạch 

tuộc da xanh, bạch tuộc da giấy, bạch tuộc lửa, bạch 

tuộc 2 mắt, mực ma, bạch tuộc 4 mắt. 

Octopuses 32109XXXXX OCT 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Cua ghẹ các loại Infraorder: Brachyura 
 

Marine crabs 231XXXXXXX CRA Giáp xác 

Cua hộp Calappa lophos (Herbst 1785) Cùm cụm Common box crab 2310100112 KPL Giáp xác 

Ghẹ lửa Charybdis feriatus 
Ghẹ hoa, ghẹ đỏ, ghẹ lan, ghẹ thánh giá, ghẹ chữ thập, 

ghẹ giá. 
Crucifix crab 2311100302 KHF Giáp xác 

Ghẹ giã Charybdis spp. Ghẹ giã, ghẹ đỏ Charybdis crabs 23111003XX YBX Giáp xác 

Ghẹ xanh 
Portunus pelagicus (Linnaeus 

1758) 
Ghẹ nhàn, ghẹ nhàng, ghẹ trăng, cua bơi. 

Blue swimming 

crab 
2311100401 SCD Giáp xác 

Ghẹ 3 chấm 
Portunus sanguinolentus  

(Herbst 1796) 
Ghẹ 3 chấm, ghẹ 3 mắt 

Threespot 

swimming crab 
2311100407 UNG Giáp xác 

Ghẹ Portunidae Cua Swimming crabs 23111XXXXX SWM Giáp xác 

Tôm hùm Panulirus spp. 
 

Tropical spiny 

lobsters 
22901001XX SLV Giáp xác 

Tôm he Nhật bản Penaeus japonicus (Bate 1888) 
Tôm he rằn, tôm thẻ rằn, tôm hải quân, tôm thẻ bông, 

tôm chì bông. Tôm rằn, Tôm Bamboo 
Kuruma prawn 2280100109 KUP Giáp xác 

Tôm sú 
Penaeus monodon (Fabricius 

1798) 
Tôm vằn Giant tiger prawn 2280100112 GIT Giáp xác 

Tôm thẻ bông 
Penaeus semisulcatus (De 

Haan 1844) 

Tôm he rằn, tôm thẻ rằn, tôm hải quân, tôm chì bông. 

Tôm rằn, tôm rảo, tôm bông, tôm cỏ. 
Green tiger prawn 2280100120 TIP Giáp xác 

Tôm thẻ trắng Penaeus spp. 
Tôm he, tôm thẻ, tôm lớt, tôm nương, tôm thẻ đuôi 

xanh, tôm bạc, tôm đỏ. 
Penaeus shrimps 22801001XX PEN Giáp xác 

Tôm nghệ 
Metapenaeus brevicornis (H. 

Milne Edwards 1837) 
Tôm nghệ, tôm bạc nghệ, tôm vàng. Yellow shrimp 2280101603 MPB Giáp xác 

Tôm nghệ 
Metapenaeus joyneri (Miers 

1880) 

Tôm bạc nghệ, tôm vàng, rảo vàng, thẻ vàng, tôm bạc 

trắng. 
Shiba shrimp 2280101607 SHI Giáp xác 

Tôm đuôi xanh 
Metapenaeus intermedius 

(Kishinouye 1900) 
Tôm đuôi xanh. Middle shrimp 2280101619 MJE Giáp xác 

Tôm bạc nghệ 
Metapenaeus tenuipes (Kubo 

1949) 
Tôm nghệ, tôm bạc nghệ, tôm vàng. Stork shrimp 2280101624 MQT Giáp xác 

Tôm chì Metapenaeus spp. Tôm bộp, tôm rảo, tôm chì xô, tôm rảo đất, tôm bạc đất, Metapenaeus 22801016XX MET Giáp xác 
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tôm chì lợ. shrimps 

Tôm sắt vỏ cứng 
Parapenaeopsis hardwickii 

(Miers 1878) 

Tôm đanh, tôm sắt rằn, tôm sắt hoa, tôm gậy đá, tôm 

mắt tre, tôm giang, tôm giang đá 
Spear shrimp 2280101907 NAW Giáp xác 

Tôm sắt vằn 
Parapenaeopsis hungerfordi 

Alcock 1905 

Tôm đanh, tôm sắt rằn, tôm sắt hoa, tôm gậy đá, tôm 

mắt tre, tôm giang, tôm sắt vằn. 
Dog shrimp 2280101908 NAH Giáp xác 

Tôm sắt rằn 
Parapenaeopsis sculptilis 

(Heller 1862) 

Tôm đanh, tôm sắt hoa, tôm gậy đá, tôm mắt tre, tôm 

giang. 
Rainbow shrimp 2280101912 NAP Giáp xác 

Tôm sắt Parapenaeopsis spp. 

Tôm bóng, tôm choán bóng, tôm láng, tôm giang, tôm 

bóng mỡ. Bóng mỡ, mắt tre, Choán, tôm giang mắt tre, 

Chón, Vú nàng, Giang bóng, Giang giấy, 

Parapenaeopsis 

shrimps 
22801019XX NPP Giáp xác 

Tôm choán Trachypenaeus spp. Tôm cói, tôm gậy, Choán, tôm giang giấy, tôm đất. 
Trachypenaeus 

shrimps 
22801043XX YEU Giáp xác 

Tôm he Penaeidae Tôm xô, tôm chợ, tôm nhặt, tôm bán chợ. Penaeid shrimps 22801XXXXX PEZ Giáp xác 

Ruốc Sergestidae Moi, tôm chà din, moi đỏ. Sergestid shrimps 22807XXXXX SHS Giáp xác 

Tôm gai 
Palaemon concinnus (Dana 

1852) 
Tôm gai. Mangrove prawn 2281201802 MOZ Giáp xác 

Tôm lửa 
Hadropenaeus lucasii (Bate 

1881) 
Tôm lửa, tôm giang đỏ. Trident shrimp 2282900101 HDS Giáp xác 

Tôm tít (Bề bề) Squillidae Bê bề, tôm tít, tôm bò ngựa. Squillids 22501XXXXX SQY Giáp xác 

Hải sâm Holothuroidea Hải sâm, đồn đột, đồn đọt mủ. Sea cucumbers 694XXXXXXX CUX 
Nhóm 

khác 

Điệp 
Amusium japonicum (Gmelin 

1791) 
Điềm điệp, điệp vàng, điệp trơn. Saucer scallop 3160800501 UMJ 

Nhuyễn 

thể có vỏ 

Điệp 
Amusium pleuronectes 

(Linnaeus 1758) 
Điềm điệp, điệp vàng, điệp trơn. Asian moon scallop 3160800502 UMP 

Nhuyễn 

thể có vỏ 

Điệp quạt Pectinidae Điềm điệp cánh quạt. Scallops 31608XXXXX SCX 
Nhuyễn 

thể có vỏ 

Sò lông 
Anadara kagoshimensis 

(Lischke 1869)  
Half-crenated ark 3160400508 MCL 

Nhuyễn 

thể có vỏ 

Sò lông Anadara spp. Sò Anadara clams 31604071XX BLS 
Nhuyễn 

thể có vỏ 

Sò huyết 
Tegillarca granosa (Linnaeus 

1758)  
Blood cockle 3160407101 BLC 

Nhuyễn 

thể có vỏ 

Sò Nodi 
Tegillarca nodifera (Martens 

1860) 
Sò huyết. Nodular ark 3160407110 NDO 

Nhuyễn 

thể có vỏ 

Nghêu lụa Paphia spp. Ngao lụa. Short neck clams 31611041XX NCL 
Nhuyễn 

thể có vỏ 

Sam 3 gai Tachypleus tridentatus (Leach Sam Tri-spine horseshoe 6560100201 WYP Nhóm 
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1819) crab khác 

Tôm càng Macrobrachium spp. Tôm càng xanh, tôm càng sen, tôm càng sào. River prawns 22812023XX PPF Giáp xác 

Mực xà Ommastrephidae Mực ống đại dương, mực đại dương. 
Ommastrephidae 

squids 
32105XXXXX OMZ 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Sò, điệp, vẹm . . . Bivalvia Sò, điệp, vẹm . . . Bivalvia 316XXXXXXX CLX 
Nhuyễn 

thể có vỏ 

Cá chọn - 
Cá xô lớn bán chợ và xuất khẩu, cá ba quan to, cá xuất, 

cá cân, cá hệ. 
Selected fish - - Cá chọn 

Cá xô - 
Cá xô bán chợ, cá ba quân, cá xô cân, cá ba loài, cá cân, 

cá xô, cá giặt 
Mixed fish - - Cá chọn 

Cá lợn - 
Cá tạp bé, cá ba quân bé, cá gà, cá vấn, cá vinh, cá tạp, 

cá ba loài bé, cá gà, cá cò, vạc, cá bè. 
Trash fish - - Cá tạp 

Rắn biển Elapidae Đẻn Sea snakes 53302XXXXX EZZ 
Nhóm 

khác 

Sứa Rhopilema spp. 
 

Jellyfishes 61841007XX JEL 
Nhóm 

khác 
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Phụ lục A. Danh mục loài/nhóm loài thương phẩm trong nghề câu tay 

Tên tiếng Việt Tên la tinh Tên tiếng Anh Tên gọi khác TAXOCODE 3A_CODE Nhóm 

Cá bò Balistidae  Triggerfishes, durgons  cá bò đá, cá bò đen 19010XXXXX TRI 

Cá rạn 

san hô 

Cá cháo biển 

Elops saurus Linnaeus 

1766 Ladyfish Cá nhồng mềm, cá măng, cá măng tròn. 1290100302 LAD 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cháo lớn 

Megalops cyprinoides 

(Broussonet 1782) Indo-Pacific tarpon Cá cháo, cá bẹ, cá lầm, cá măng dẹt, cá cháo biển. 1290200402 TAI 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá lị Muraenidae  Morays 

Cá chình lị, cá chình biển, cá chình đen, cá chình cát, cá 

lụy, cá nhệch. 14306XXXXX MUI Cá đáy 

Cá dưa xám 

Muraenesox cinereus 

(Forsskål 1775) Daggertooth pike conger 

Cá lạt chì, cá dưa, cá lị cơm, cá lạt đen, cá lịch dưa, cá lạc 

đen, cá lạt, cá dưa bạc (FB), cá dưa răng nhọn. 1430901102 DPC Cá đáy 

Cá Lạt 

Congresox talabonoides 

(Bleeker 1853) Indian pike conger 

Cá dưa vàng, cá lạc, cá lạc vàng, cá lụy, cá lạc lãi, cá tựa 

lạc (tl), cá lạt. 1430905802 MCG Cá đáy 

Cá thiều 

Arius arius (Hamilton 

1822) Threadfin sea catfish Cá gúng lớn, cá húng, cá úc (FB) 1410200603 AUI Cá đáy 

Cá úc thường 

Netuma thalassina 

(Rüppell 1837) Giant catfish Cá gúng lớn, cá thiều, cá gúng, cá út. 1410205506 AUX Cá đáy 

Cá Ngát sọc trắng 

Plotosus lineatus 

(Thunberg 1787) Striped eel catfish Cá ngát, cá gai, cá ngát sọc, cá trê biển, cá ngát bắc (tl). 1410606403 PII Cá đáy 

Cá Đuối bồng Dasyatidae  Stingrays 

Cá đuối gai, cá ghim, cá lồi, cá đuối dơi, cá nẻ, cá đuối 

ghim. 11005XXXXX STT Cá đáy 

Cá đuối ó Aetomylaeus spp.  Eagle rays Cá đuối đầu bò, cá đầu bò, cá én, cá đuối mũ mút. 11007029XX RJX Cá đáy 

Cá ó dơi Myliobatidae  Eagle rays Cá nạng, cá dơi, cá ó khơi. 11007XXXXX EAG 

Cá nổi 

lớn 

Cá nhám Scyliorhinidae  Catsharks Cá nghéo, cá mập con, cá chèo bẻo, cá thụt thịt 10801XXXXX SYX Cá đáy 

Cá mập Carcharhinidae  Requiem sharks  - 10802XXXXX RSK 

Cá nổi 

lớn 

Cá nhám cào  Sphyrnidae  Hammerhead sharks Cá mập đầu bằng, cá nhám búa, cá bừa, cá cào. 10803XXXXX SPY Cá đáy 

Cá nhám Triakidae  Houndsharks, smoothhounds  Cá nghéo, cá mập con, cá bẻo, cá chèo bẻo, cá thụt thịt. 10804XXXXX TRK Cá đáy 

Cá nóc  Tetraodontidae  Puffers  Cá cuồng 19002XXXXX PUX Cá đáy 

Cá bò một gai 

lưng 

Aluterus monoceros 

(Linnaeus 1758) Unicorn leatherjacket filefish Cá bò giấy, cá bò da. 1900900302 ALM Cá đáy 

Cá nhám Squalidae  Dogfish sharks  Cá nghéo, cá mập con, cá chèo bẻo, cá bẻo. 10901XXXXX DGX Cá đáy 

Cá nhám thu Lamnidae  Mackerel sharks,porbeagles  Cá mập. 10608XXXXX MSK 

Cá nổi 

lớn 

Cá sơn đá Holocentridae  Squirrelfishes Cá sơn, cá sơn sọc, cá sơn rạn, cá sơn inđô, cá sơn đỏ, cá 16111XXXXX HCZ Cá rạn 
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sơn gằn, cá sơn mỡ san hô 

Cá chẽm/Cá 

Vược 

Lates calcarifer (Bloch 

1790) Barramundi(=Giant seaperch) Cá chẻm, cá vược trắng 1700116701 GIP Cá đáy 

 Cá chàm bi (FB) 

Caesio cuning (Bloch 

1791) Redbelly yellowtail fusilier 

Cá mím, cá mím đỏ, cá đuôi vàng, cá chàm, cá bí hường, 

cá miền đuôi vàng (FB). 1700011202 CJU 

Cá rạn 

san hô 

Cá đỏ củ  Caesio teres Seale 1906 Yellow and blueback fusilier 

Cá mím, cá mím đỏ, cá chàm, cá bì, cá chàm bí, cá chàm 

bí, cá trần bì, cá trầm bì 1700011206 IFK 

Cá rạn 

san hô 

Cá miền Caesionidae  Fusiliers 

Cá trần bì, cá củ, cá hột cay, cá củ lang, cá đỏ củ, cá củ 

xanh, cá chàm xanh. 17000XXXXX CJX 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú (Cá song)  Epinephelus spp.  Groupers cá mú xô, cá song xô 17002042XX GPX 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú đỏ 

Cephalopholis miniata 

(Forsskål 1775) Coral hind 

Cá song đỏ, cá song chấm sao, cá song da báo,cá song 

chấm xanh, cá song chấm sao, cá mú da báo, cá mú chấm, 

cá mú đỏ, cá mú sao 1700211511 CFI 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú đỏ 

Cephalopholis aurantia 

(Valenciennes 1828) Golden hind 

Cá song đỏ, cá song chấm sao, cá song da báo,cá song 

chấm xanh, cá song chấm sao, cá mú da báo, cá mú chấm. 1700211515 CFZ 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú Cephalopholis spp.    Cá mú ..., cá song ... 17002115XX IIX 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú (Cá song) 

dẹt 

Cromileptes altivelis 

(Valenciennes 1828) Humpback grouper Cá mú dẹp, cá mú heo, cá song mõm dài, cá mú mõm dài. 1700212501 MPV 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú đỏ Plectropomus spp.  Coralgroupers  

Cá song đỏ, cá song chấm sao, cá song da báo,cá song 

chấm xanh, cá song chấm sao, cá mú da báo, cá mú chấm, 

cá mú đỏ,  17002208XX IWX 

Cá rạn 

san hô 

Cá căng Terapon spp.  Terapon perches  Cá ong, cá ong căng 17004089XX THO Cá đáy 

Cá đục Sillago spp.   Sillago cá đục chấm, cá đục hoa, cá đục trắng 17015233XX ILX Cá đáy 

Cá hồng chấm 

Lutjanus fulviflamma 

(Forsskål 1775) Dory snapper 

Cá bí chấm, cá hường đém, cá róc chấm, cá nít, cá hồng 

díp, cá hồng đém, cá bi chấm, hồng ánh vàng (FB), cá 

hồng (dt). 1703202705 LJF 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng vảy 

ngang 

Lutjanus johnii (Bloch 

1792) John's snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường đém, cá 

hường, cá hồng chấm. 1703202707 LJH 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng sọc vàng 

Lutjanus lutjanus Bloch 

1790 Bigeye snapper 

Cá bí, cá đổng bí, cá róc, cá gốc, cá hồng trứng, cá hồng 

trùng (dt). 1703202709 LJL 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng chấm 

Lutjanus monostigma 

(Cuvier 1828) One-spot snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường đém, cá 

hồng đém, cá hồng díp,cá bí chấm. 1703202710 LJK 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng giải đen 

Lutjanus vitta (Quoy & 

Gaimard 1824) Brownstripe red snapper 

Cá bí, cá đổng bí, cá róc, cá gốc, cá hường bí, cá hường, 

cá hồng. 1703202716 LUJ 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng chấm 

đen 

Lutjanus russelli 

(Bleeker 1849) Russell's snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường đém, cá 

hồng đém, cá hồng díp,cá bí chấm, cá hồng 1703202738 SNU 

Cá rạn 

san hô 
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Cá hồng 

Lutjanus ehrenbergii 

(Peters 1869) Blackspot snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường đém, cá 

hồng đém, cá hồng díp, cá bí chấm, cá hồng thường, cá 

hồng chấm bạc (FB). 1703202755 LWE 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng Lutjanus spp.  Snappers 

Cá dấm, cá mím, cá hường, cá hồng mím, các thác, cá đỏ, 

cá hồng hoang,  17032027XX SNA 

Cá rạn 

san hô 

Cá đổng sộp Pristipomoides spp.  Jobfishes  

Cá sợp, cá đổng lớn, cá đổng tía, cá đổng tím, cá tía, cá 

sộp, cá đổng, cá đù xạo. 17032217XX LWX Cá đáy 

Cá mím  

Pinjalo pinjalo (Bleeker 

1850) Pinjalo 

cá mím đỏ, cá đuôi vàng, Cá chàm bì, cá bì, cá chàm, cá 

hồng, cá hường. 1703254901 PJP 

Cá rạn 

san hô 

Cá lượng Nemipterus spp.  Threadfin breams 

Cá phèn đổng, cá phèn đỏ, cá phèn rang, cá phèn cờ, cá 

lượng xô, cá đổng xô 17033184XX THB Cá đáy 

Cá lượng dơi Scolopsis spp.  Monocle breams Cá lượng đá, cá đổng chàm, cá đổng rạn. 17033230XX MOB Cá đáy 

Cá liệt lớn 

Leiognathus equulus 

(Forsskål 1775) Common ponyfish 

Cá liệt, cá liệt ngãn ngựa, cá liệt ngãng, cá liệt dầu, cá liệt 

ngựa, cá liệt ván. 1703516906 LGE 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá kẽm Plectorhinchus spp  Sweetlips, rubberlips cá kẽn, cá ngừ, cá bè, cá kẻng 33 17036207XX 

Cá rạn 

san hô 

Cá sạo Pomadasys spp.  Sweetlips, Grunt Cá căng đá, cá sạo đá, cá rô bể, cá lò cò. 17036209XX BGX Cá đáy 

Cá đù nanh 

Otolithes ruber (Bloch 

& Schneider 1801) Tigertooth croaker 

Cá đù sóc, cá nanh, cá sóc, cá đù nạng, ngao trắng, ngao 

vàng.(cá nạng hông, cá nạnh bạc, cá sóc mang(FB)) 1703718603 LKR Cá đáy 

Cá sủ vàng 

Otolithoides biauritus 

(Cantor 1849) Bronze croaker 

Cá đù sóc, cá đù nanh, Cá sủ kép vây vàng, Cá đường 

(FB), cá thủ vây vàng, cá sủ giấy (FB), cá sủ kép vây 

vàng, cá đường 1703718701 OTB Cá đáy 

Cá đù nanh 

Otolithoides pama 

(Hamilton 1822) Pama croaker Cá đù sóc, cá nanh, cá sóc, cá đù nạng 1703718703 OTD Cá đáy 

Cá đù đầu to 

Collichthys lucidus 

(Richardson 1844) Big head croaker Cá vàng nhờ, cá vờ 1703730302 OLD Cá đáy 

Cá đỏ dạ 

Larimichthys crocea 

(Richardson 1846) Large yellow croaker 

Cá vàng nhờ, cá vờ, cá đỏ dạ lớn, cá lù đù vàng, cá sóc, cá 

đù vàng 1703730304 LYC Cá đáy 

Cá đù vàng  

Larimichthys polyactis 

(Bleeker 1877) Yellow croaker Cá vàng nhờ, cá vờ 1703730305 CRY Cá đáy 

Cá đù Sciaenidae  Croakers, drums  

Cá uốp, cá sửu, cá đù đu, cá ù sáo, cá sộ, cá giấy, cá uốp 

giấy, cá chẽm, cá ngao, cá tò mò, cá đỏ dạ, cá lé ké, cá úp, 

cá nạng 17037XXXXX CDX Cá đáy 

Cá hè Lethrinus spp.  Emperor 

Cá gáy, cá đỏ mé, cá vùng, cá hát bội, cá tỏ hỏ, cá lú, cá 

hè mõm dài. 17038172XX LZX 

Cá rạn 

san hô 

Cá bánh đường 

Argyrops spinifer 

(Forsskål 1775) King soldier bream 

Cá hồng man, cá man, cá hồi, cá man man, cá bánh 

đường, Cá miến sành, cá bánh đường nhỏ, cá bành chạnh, 

cá bằng chặn, cá bánh đường 4 gai, cá miễn sành 4 gai. 1703910501 KBR Cá đáy 
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Cá miễn sành 5 

gai 

Argyrops bleekeri 

Oshima 1927 Taiwan tai 

Cá hồng man, cá man, cá hồi, cá man man, cá bánh 

đường, Cá miến sành, cá bánh đường nhỏ, cá bành chạnh, 

cá bằng chặn 1703910502 KBB Cá đáy 

Cá bánh đường 

Argyrops filamentosus 

(Valenciennes 1830) Soldierbream 

cá hồng man, cá man, cá hồi, cá man man, cá bánh 

đường, Cá miến sành, cá bánh đường nhỏ, cá bành chạnh, 

cá bằng chặn 1703910503 KBK Cá đáy 

Cá bánh đường Evynnis spp.   Seabream 

Cá miến sành, cá bánh đường nhỏ, cá bành chạnh, cá 

bằng chặn, cá man hồng, cá man, cá hổi, cá miễn sành. 17039295XX EVY Cá đáy 

Cá miễn sành 

xuất 

Pagrus major 

(Temminck & Schlegel 

1843) Japanese seabream 

Cá nhỡ, cá hanh vàng, cá tráp đỏ, cá tráp vàng, cá tửu, cá 

miễn sành vàng, cá bánh đường 3 sao, cá hanh, cá bánh 

đường vàng, cá tráp 1703919116 REV Cá đáy 

Cá tráp 

Sparus aurata Linnaeus 

1758 Gilthead seabream Cá hanh, các hanh lộ 1703923508 SBG Cá đáy 

Cá tráp đuôi xám 

Acanthopagrus berda 

(Forsskål 1775) Goldsilk seabream Cá tráp, cá hanh, các hanh lộ, cá tráp đuôi xám (FB) 1703933001 MLB Cá đáy 

Cá Tráp đen 

Acanthopagrus 

schlegeli (Bleeker 

1854) Blackhead seabream Cá tráp, cá hanh, cá hanh lộ 1703933004 MLM Cá đáy 

Cá Tráp vây vàng 

Acanthopagrus latus 

(Houttuyn 1782) Yellowfin seabream Cá tráp, cá hanh, các hanh lộ 1703933005 YWF Cá đáy 

Cá Tráp 

Acanthopagrus 

bifasciatus Forsskål 

1775 Twobar seabream Cá hanh, các hanh lộ 1703933006 AAB Cá đáy 

Cá giả phèn Parupeneus spp.  Goatfish Cá phèn đổng, cá phèn, cá phèn râu, cá phèn cát 17041200XX RPX Cá đáy 

Cá rô thia 

Pristotis obtusirostris 

(Day 1873) Gulf damselfish Cá rô thia, cá thia (lt) 1706202201 PJD Cá đáy 

Cá rô biển Pomacentridae  Damselfishes Cá lia thia, cá thia, cá rô rạn 17062XXXXX DSF 

Cá rạn 

san hô 

Cá mỏ vẹt Choerodon spp.  Tuskfishes 

Cá mó rạn, cá mó vẹt, cá mó mỏ vẹt, cá mó xanh, cá mó 

xù 17063119XX OFW 

Cá rạn 

san hô 

Cá mỏ vẹt Scaridae  Parrotfishes Cá mó rạn, cá mó xù, cá mó vẹt, cá mó mỏ vẹt 17065XXXXX PWT 

Cá rạn 

san hô 

Cá nhụ Polynemidae  Threadfins, tasselfishes Cá chét, cá nhụ xuất, cá lụ, cá nụ, cá gộc, cá đường. 17077XXXXX THF Cá đáy 

Cá dìa 

Siganus canaliculatus 

(Park 1797) White-spotted spinefoot Cá kình, cá giò, cá dìa thường, cá dìa cam (dt). 1740700108 SCN Cá đáy 

Cá dìa Siganus spp.  Spinefeet(=Rabbitfishes)  

Cá dìa rạn, cá kình rạn, cá giò rạn, cá dìa công, cá dìa 

vàng 17407001XX SPI 

Cá rạn 

san hô 

Cá hố rắn Gempylus serpens Snake mackerel Cá hố ma, cá hố khơi, cá thu rắn (FB) 1750502001 GES Cá nổi 
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Cuvier 1829 nhỏ 

Cá hố 

Trichiurus lepturus 

Linnaeus 1758 Largehead hairtail Cá đao, cá hố đầu rộng (FB), cá hố xuất 1750600302 LHT Cá đáy 

Cá ngừ phương 

đông 

Sarda orientalis 

(Temminck & Schlegel 

1844) Striped bonito Cá ngừ sọc dưa, cá ngừ sọc múp, cá sọc dưa 1750100102 BIP 

Cá nổi 

lớn 

Cá thu ngàng 

Acanthocybium 

solandri (Cuvier 1832) Wahoo 

Cá thu dồng, cá thu nhồng, cá thu ngàn, cá thu bè, cá thu 

hủ, cá thu gốc, cá thu. 1750101001 WAH 

Cá nổi 

lớn 

Cá thu vạch 

Scomberomorus 

commerson (Lacépède 

1800) 

Narrow-barred Spanish 

mackerel 

Cá thu, cá thu phấn, cá thu ảu, cá chậm, cá trậm, cá thu 

ẩu, cá thu ảo, cá thu mùa, cá thu hoa. 1750101503 COM 

Cá nổi 

lớn 

Cá thu chấm 

Scomberomorus 

guttatus (Bloch & 

Schneider 1801) Indo-Pacific king mackerel Cá thu lem, cá thu hoa, cá thu bông, cá thu 1750101504 GUT 

Cá nổi 

lớn 

Cá thu Scomberomorus spp.  Seerfishes  Cá thu mình, cá thu xô 17501015XX KGX 

Cá nổi 

lớn 

Cá ngừ chù 

Auxis thazard 

(Lacépède 1800) Frigate tuna 

Cá thu máu, cá ồ, cá ngừ, cá ù, cá thu ngừ, ngừ bò chắn, 

cá thu hũ, cá trù. 1750102301 FRI 

Cá nổi 

lớn 

Cá ngừ ồ 

Auxis rochei (Risso 

1810) Bullet tuna Cá thu máu, cá ồ, cá ngừ, cá ù. 1750102303 BLT 

Cá nổi 

lớn 

Cá ngừ xô 

Auxis thazard, A. 

rochei  Frigate and bullet tunas Cá thu máu, cá ồ, cá ngừ, cá ù. 17501023XX018 FRZ 

Cá nổi 

lớn 

Cá ngừ chấm 

Euthynnus affinis 

(Cantor 1849) Kawakawa, Eastern little tuna  

Cá ngừ bông, cá ngừ quế, cá ù chấm, cá ngừ hoa, cá ù 

trơn, cá ngừ Bonito, cá ngừ thường. 1750102406 KAW 

Cá nổi 

lớn 

Cá ngừ vằn 

Katsuwonus pelamis 

(Linnaeus 1758) Skipjack tuna 

Cá ù sọc, cá ngừ sọc, cá ngừ dưa, cá ngừ dưa gang, cá 

ngừ sọc dưa, cá bò sọc, cá ngừ sọc chằm. 1750102501 SKJ 

Cá nổi 

lớn 

Cá ngừ bò 

Thunnus tonggol 

(Bleeker 1851) Longtail tuna Cá ù bò, cá ù chẳng 1750102603 LOT 

Cá nổi 

lớn 

Cá ngừ vây vàng 

Thunnus albacares 

(Bonnaterre 1788) Yellowfin tuna 

Cá ngừ đại dương, cá ù đại dương, cá bò vàng, cá ngừ vi 

vàng, cá bò gù, cá ngừ vây vàng 1750102610 YFT 

Cá nổi 

lớn 

Cá ngừ đại dương Thunnus spp.  True tunas 

Cá ngừ đại dương, cá ù đại dương, cá bò, cá bò gù, cá ngừ 

vi vàng, cá ngừ vây vàng. 17501026XX TUS 

Cá nổi 

lớn 

Cá cờ Istiophoridae  Marlins, sailfishes 

Cá thuôn cờ, cá rìa, cá thuồng, cá kìm cờ, cá kìm, cá 

thuồng, cá kiếm cờ, cá cờ rìa, cá cờ gòn, cá cờ lá, cá thu 

cờ 17503XXXXX BIL 

Cá nổi 

lớn 

Cá kiếm 

Xiphias gladius 

Linnaeus 1758 Swordfish Cá mũi kiếm, cá cờ kiếm (dt) 1750400301 SWO 

Cá nổi 

lớn 

Cá giò Rachycentron canadum Cobia Cá bớp, cá bớp biển, cá bóp, mép. 1702222101 CBA Cá đáy 
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(Linnaeus 1766) 

Cá dóc 

Alepes djedaba 

(Forsskål 1775) Shrimp scad 

Cá ngân, cá róc, cá ghé, cá US, cá út, cá tòng quân, cá 

ngân vàng, các trác ngộ, cá ngân bột 1702300101 LSJ 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá ngân 

Atule mate (Cuvier 

1833) Yellowtail scad 

Cá ngân, cá dóc, cá róc, cá ghé, cá US, cá út, cá tòng 

quân, cá ngan vàng, các trác ngộ, cá ngân bột, cá tráo 

(FB), cá ngân xô. 1702300201 TUM 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá khế  Caranx spp.  Jacks, crevalles  

Cá háo, cá nục đinh, cá bầu, cá toong bảu, cá lục cục, cá 

lủng khủng, cá loặp coặp, cá khê đen, cá đơn khai, cá bè, 

cá bè cục, cá quýt, cá vịt, cá cụt, cá cam, cá chuộng 17023044XX TRE 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cam, cu cam Seriola spp.  Amberjacks  

Cá cam, cá cam vàng, cá cồng cộc, cá cam sọc vàng, cá 

cam đỏ, cá bè cam, cá cam sọc đen 17023048XX AMX Cá đáy 

Cá ông lão 

Alectis alexandrinus 

(Geoffroy St. Hilaire 

1817) Alexandria pompano 

Cá bè vẫu, cá buồm bông, cá bè râu, cá ống già, cá lão, cá 

bè lão. 1702309003 ALA Cá đáy 

Cá ông lão mõm 

ngắn 

Alectis ciliaris (Bloch 

1787) African pompano 

Cá ông lão, cá bè vẫu, cá buồm bông, cá bè râu, cá ống 

già, cá lão, cá ống lão ấn độ (FB) 1702309004 LIJ Cá đáy 

Cá ông lão ấn độ 

Alectis indicus (Rüppell 

1830) Indian threadfish 

Cá ông lão, cá bè vẫu, cá buồm bông, cá bè râu, cá ống 

già, cá lão, cá bè lão, cá lão ấn, cá lão nhót 1702309005 LTD Cá đáy 

Cá chim đen 

Parastromateus niger 

(Bloch 1795) Black pomfret Cá chim, cá giang, chim gai 1702309901 POB 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cam thoi  

Elagatis bipinnulata 

(Quoy & Gaimard 

1825) Rainbow runner 

Cá sọc nhồng, cá bầu lợn, cá thằn lằn, cá chàm, cá dùi 

trường, cá sọc mướp, cá thu gòn, cá chàm. 1702313401 RRU 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cam vân 

Seriolina nigrofasciata 

(Rüppell 1829) Blackbanded trevally 

Cá cu cam, cá cam đen, cá cam cu, cá cam cu sọc, cá cu 

bầu, cá bù cu, cá chuối, cá cu đen, Cá cu, Cá bè, cá cam 

sọc đen (FB) 1702342501 RNJ Cá đáy 

Cá nục heo 

thường 

Coryphaena hippurus 

Linnaeus 1758 Common dolphinfish 

Cá nục heo, cá dũa, cá theo cước, cá tay áo, cá chủa, cá 

chũa, cá chủa mồng, cá bè dũa, cá nục heo cờ (FB) 1702807101 DOL 

Cá nổi 

lớn 

Cá nục heo 

Coryphaena equiselis 

Linnaeus 1758 Pompano dolphinfish 

Cá nục heo, cá dũa, cá theo cước, cá tay áo, cá chủa, cá 

chũa, cá chủa mồng. 1702807102 CFW 

Cá nổi 

lớn 

Cá nhồng vằn 

Sphyraena jello Cuvier 

1829 Pickhandle barracuda 

Cá nhái, cá nhói, cá nhồng lớn, cá dồng vảy, cá dồng lớn, 

cá nhồng mun, cá nhồng vằn (tl), cá nhồng sọc. 1771000103 BAC 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nhồng lớn 

Sphyraena barracuda 

(Walbaum 1792) Great barracuda 

Cá nhái, cá nhói, cá nhồng lớn, cá nhồng vảy, cá dồng 

vảy, cá dồng lớn. 1771000107 GBA 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nhồng Sphyraena spp.  Barracudas  Cá rồng, cá rồng vàng, cá nhồng đen, cá nhồng xô. 17710001XX BAR 

Cá nổi 

nhỏ 

Mực nang Sepia spp.  Cuttlefishes 

Mực nang chọn, mực nang lửa, mực nang hoa, mực nang 

vân hổ, mực nang tấm, mực năng xô 32102002XX IAX 

Nhuyễn 

thể chân 
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đầu 

Mực thước 

Uroteuthis edulis Hoyle 

1885 Swordtip squid Mực thẻ, mực lao, mực đất, mực ống Đài Loan 3210400106 OJE 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Mực lá 

Sepioteuthis lessoniana 

Lesson 1830 Bigfin reef squid Mực ống ngắn, mực giề 3210400702 UHL 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Mực ống Loliginidae  Inshore squids  Mực ống xô, mực ống, mực chợ, mực xô, mực đất 32104XXXXX SQZ 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Mực xà Ommastrephidae  Ommastrephidae squids Mực ống đại dương, mực đại dương. 32105XXXXX OMZ 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Cá chọn -  Selected fish 

Cá xô lớn bán chợ và xuất khẩu, cá ba quan to, cá xuất, cá 

cân, cá hệ. - - Cá chọn 

Cá xô -  Mixed fish 

Cá xô bán chợ, cá ba quân, cá xô cân, cá ba loài, cá cân, 

cá xô, cá giặt - - Cá chọn 
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Phụ lục B: Danh mục các loài/nhóm loài thương phẩm trong nghề câu vàng 

Tên tiếng Việt Tên la tinh Tên tiếng Anh Tên gọi khác TAXOCODE 3A_CODE Nhóm 

Cá bò Balistidae  Triggerfishes, durgons  cá bò đá, cá bò đen 19010XXXXX TRI 
Cá rạn 

san hô 

Cá cháo biển 

Elops saurus Linnaeus 

1766 Ladyfish Cá nhồng mềm, cá măng, cá măng tròn. 1290100302 LAD 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cháo lớn 

Megalops cyprinoides 

(Broussonet 1782) Indo-Pacific tarpon Cá cháo, cá bẹ, cá lầm, cá măng dẹt, cá cháo biển. 1290200402 TAI 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá lị Muraenidae  Morays 

Cá chình lị, cá chình biển, cá chình đen, cá chình cát, cá 

lụy, cá nhệch. 14306XXXXX MUI Cá đáy 

Cá chình rắn Ophichthidae  Snake eels 

Cá gồng, cá cán gáo, cá lịch, cá lịch xương, cá nhệch, cá 

lạc, cá lạc dây, cá lệch, cá lịch dưa. 14315XXXXX OWX Cá đáy 

Cá dưa xám 

Muraenesox cinereus 

(Forsskål 1775) Daggertooth pike conger 

Cá lạt chì, cá dưa, cá lị cơm, cá lạt đen, cá lịch dưa, cá lạc 

đen, cá lạt, cá dưa bạc (FB), cá dưa răng nhọn. 1430901102 DPC Cá đáy 

Cá Lạt 

Congresox talabonoides 

(Bleeker 1853) Indian pike conger 

Cá dưa vàng, cá lạc, cá lạc vàng, cá lụy, cá lạc lãi, cá tựa 

lạc (tl), cá lạt. 1430905802 MCG Cá đáy 

Cá thiều 

Arius arius (Hamilton 

1822) Threadfin sea catfish Cá gúng lớn, cá húng, cá úc (FB) 1410200603 AUI Cá đáy 

Cá úc thường 

Netuma thalassina 

(Rüppell 1837) Giant catfish Cá gúng lớn, cá thiều, cá gúng, cá út. 1410205506 AUX Cá đáy 

Cá Ngát sọc 

trắng 

Plotosus lineatus 

(Thunberg 1787) Striped eel catfish Cá ngát, cá gai, cá ngát sọc, cá trê biển, cá ngát bắc (tl). 1410606403 PII Cá đáy 

Cá Đuối bồng Dasyatidae  Stingrays 

Cá đuối gai, cá ghim, cá lồi, cá đuối dơi, cá nẻ, cá đuối 

ghim. 11005XXXXX STT Cá đáy 

Cá đuối ó Aetomylaeus spp.  Eagle rays Cá đuối đầu bò, cá đầu bò, cá én, cá đuối mũ mút. 11007029XX RJX Cá đáy 

Cá ó dơi Myliobatidae  Eagle rays Cá nạng, cá dơi, cá ó khơi. 11007XXXXX EAG 

Cá nổi 

lớn 

Cá nhám Scyliorhinidae  Catsharks Cá nghéo, cá mập con, cá chèo bẻo, cá thụt thịt 10801XXXXX SYX Cá đáy 

Cá mập Carcharhinidae  Requiem sharks  - 10802XXXXX RSK 

Cá nổi 

lớn 

Cá nhám cào  Sphyrnidae  Hammerhead sharks Cá mập đầu bằng, cá nhám búa, cá bừa, cá cào. 10803XXXXX SPY Cá đáy 

Cá nhám Triakidae  Houndsharks, smoothhounds  Cá nghéo, cá mập con, cá bẻo, cá chèo bẻo, cá thụt thịt. 10804XXXXX TRK Cá đáy 

Cá chai ấn độ 

Platycephalus indicus 

(Linnaeus 1758) Bartail flathead Cá chai lớn, cá chai hoa, cá chai. 1780901801 FLI Cá đáy 

Cá bò một gai 

lưng 

Aluterus monoceros 

(Linnaeus 1758) Unicorn leatherjacket filefish Cá bò giấy, cá bò da. 1900900302 ALM Cá đáy 

Cá nhám Squalidae  Dogfish sharks  Cá nghéo, cá mập con, cá chèo bẻo, cá bẻo. 10901XXXXX DGX Cá đáy 
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Cá nhám thu Lamnidae  Mackerel sharks,porbeagles  Cá mập. 10608XXXXX MSK 

Cá nổi 

lớn 

Cá miền Caesionidae  Fusiliers 

Cá trần bì, cá củ, cá hột cay, cá củ lang, cá đỏ củ, cá củ 

xanh, cá chàm xanh. 17000XXXXX CJX 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú (Cá 

song)  Epinephelus spp.  Groupers cá mú xô, cá song xô 17002042XX GPX 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú đỏ 

Cephalopholis miniata 

(Forsskål 1775) Coral hind 

Cá song đỏ, cá song chấm sao, cá song da báo,cá song 

chấm xanh, cá song chấm sao, cá mú da báo, cá mú chấm, 

cá mú đỏ, cá mú sao 1700211511 CFI 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú đỏ 

Cephalopholis aurantia 

(Valenciennes 1828) Golden hind 

Cá song đỏ, cá song chấm sao, cá song da báo,cá song 

chấm xanh, cá song chấm sao, cá mú da báo, cá mú chấm. 1700211515 CFZ 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú Cephalopholis spp.    Cá mú ..., cá song ... 17002115XX IIX 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú (Cá 

song) dẹt 

Cromileptes altivelis 

(Valenciennes 1828) Humpback grouper Cá mú dẹp, cá mú heo, cá song mõm dài, cá mú mõm dài. 1700212501 MPV 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú đỏ Plectropomus spp.  Coralgroupers  

Cá song đỏ, cá song chấm sao, cá song da báo,cá song 

chấm xanh, cá song chấm sao, cá mú da báo, cá mú chấm, 

cá mú đỏ,  17002208XX IWX 

Cá rạn 

san hô 

Cá căng Terapon spp.  Terapon perches  Cá ong, cá ong căng 17004089XX THO Cá đáy 

Cá hồng chấm 

Lutjanus fulviflamma 

(Forsskål 1775) Dory snapper 

Cá bí chấm, cá hường đém, cá róc chấm, cá nít, cá hồng 

díp, cá hồng đém, cá bi chấm, hồng ánh vàng (FB), cá 

hồng (dt). 1703202705 LJF 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng vảy 

ngang 

Lutjanus johnii (Bloch 

1792) John's snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường đém, cá 

hường, cá hồng chấm. 1703202707 LJH 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng sọc 

vàng 

Lutjanus lutjanus Bloch 

1790 Bigeye snapper 

Cá bí, cá đổng bí, cá róc, cá gốc, cá hồng trứng, cá hồng 

trùng (dt). 1703202709 LJL 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng chấm 

Lutjanus monostigma 

(Cuvier 1828) One-spot snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường đém, cá 

hồng đém, cá hồng díp,cá bí chấm. 1703202710 LJK 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng giải 

đen 

Lutjanus vitta (Quoy & 

Gaimard 1824) Brownstripe red snapper 

Cá bí, cá đổng bí, cá róc, cá gốc, cá hường bí, cá hường, cá 

hồng. 1703202716 LUJ 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng chấm 

đen 

Lutjanus russelli (Bleeker 

1849) Russell's snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường đém, cá 

hồng đém, cá hồng díp,cá bí chấm, cá hồng 1703202738 SNU 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng 

Lutjanus ehrenbergii 

(Peters 1869) Blackspot snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường đém, cá 

hồng đém, cá hồng díp, cá bí chấm, cá hồng thường, cá 

hồng chấm bạc (FB). 1703202755 LWE 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng Lutjanus spp.  Snappers 

Cá dấm, cá mím, cá hường, cá hồng mím, các thác, cá đỏ, 

cá hồng hoang,  17032027XX SNA 

Cá rạn 

san hô 

Cá đổng sộp Pristipomoides spp.  Jobfishes  Cá sợp, cá đổng lớn, cá đổng tía, cá đổng tím, cá tía, cá 17032217XX LWX Cá đáy 
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sộp, cá đổng, cá đù xạo. 

Cá mím  

Pinjalo pinjalo (Bleeker 

1850) Pinjalo 

cá mím đỏ, cá đuôi vàng, Cá chàm bì, cá bì, cá chàm, cá 

hồng, cá hường. 1703254901 PJP 

Cá rạn 

san hô 

Cá lượng Nemipterus spp.  Threadfin breams 

Cá phèn đổng, cá phèn đỏ, cá phèn rang, cá phèn cờ, cá 

lượng xô, cá đổng xô 17033184XX THB Cá đáy 

Cá lượng dơi Scolopsis spp.  Monocle breams Cá lượng đá, cá đổng chàm, cá đổng rạn. 17033230XX MOB Cá đáy 

Cá liệt lớn 

Leiognathus equulus 

(Forsskål 1775) Common ponyfish 

Cá liệt, cá liệt ngãn ngựa, cá liệt ngãng, cá liệt dầu, cá liệt 

ngựa, cá liệt ván. 1703516906 LGE 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá kẽm Plectorhinchus spp.  Sweetlips, rubberlips cá kẽn, cá ngừ, cá bè, cá kẻng 33 17036207XX 

Cá rạn 

san hô 

Cá sạo Pomadasys spp.  Sweetlips, Grunt Cá căng đá, cá sạo đá, cá rô bể, cá lò cò. 17036209XX BGX Cá đáy 

Cá sủ 

Miichthys miiuy 

(Basilewsky 1855) Mi-iuy (brown) croaker Cá đù Mi-uy (FB) 1703702801 MIH Cá đáy 

Cá đù nanh 

Otolithes ruber (Bloch & 

Schneider 1801) Tigertooth croaker 

Cá đù sóc, cá nanh, cá sóc, cá đù nạng, ngao trắng, ngao 

vàng.(cá nạng hông, cá nạnh bạc, cá sóc mang(FB)) 1703718603 LKR Cá đáy 

Cá sủ vàng 

Otolithoides biauritus 

(Cantor 1849) Bronze croaker 

Cá đù sóc, cá đù nanh, Cá sủ kép vây vàng, Cá đường 

(FB), cá thủ vây vàng, cá sủ giấy (FB), cá sủ kép vây vàng, 

cá đường 1703718701 OTB Cá đáy 

Cá đù nanh 

Otolithoides pama 

(Hamilton 1822) Pama croaker Cá đù sóc, cá nanh, cá sóc, cá đù nạng 1703718703 OTD Cá đáy 

Cá đù đầu to 

Collichthys lucidus 

(Richardson 1844) Big head croaker Cá vàng nhờ, cá vờ 1703730302 OLD Cá đáy 

Cá đỏ dạ 

Larimichthys crocea 

(Richardson 1846) Large yellow croaker 

Cá vàng nhờ, cá vờ, cá đỏ dạ lớn, cá lù đù vàng, cá sóc, cá 

đù vàng 1703730304 LYC Cá đáy 

Cá đù vàng  

Larimichthys polyactis 

(Bleeker 1877) Yellow croaker Cá vàng nhờ, cá vờ 1703730305 CRY Cá đáy 

Cá đù Sciaenidae  Croakers, drums  

Cá uốp, cá sửu, cá đù đu, cá ù sáo, cá sộ, cá giấy, cá uốp 

giấy, cá chẽm, cá ngao, cá tò mò, cá đỏ dạ, cá lé ké, cá úp, 

cá nạng 17037XXXXX CDX Cá đáy 

Cá hè Lethrinus spp.  Emperor 

Cá gáy, cá đỏ mé, cá vùng, cá hát bội, cá tỏ hỏ, cá lú, cá hè 

mõm dài. 17038172XX LZX 

Cá rạn 

san hô 

Cá miễn sành 

xuất 

Pagrus major (Temminck 

& Schlegel 1843) Japanese seabream 

Cá nhỡ, cá hanh vàng, cá tráp đỏ, cá tráp vàng, cá tửu, cá 

miễn sành vàng, cá bánh đường 3 sao, cá hanh, cá bánh 

đường vàng, cá tráp 1703919116 REV Cá đáy 

Cá tráp 

Sparus aurata Linnaeus 

1758 Gilthead seabream Cá hanh, các hanh lộ 1703923508 SBG Cá đáy 

Cá tráp đuôi 

xám 

Acanthopagrus berda 

(Forsskål 1775) Goldsilk seabream Cá tráp, cá hanh, các hanh lộ, cá tráp đuôi xám (FB) 1703933001 MLB Cá đáy 
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Cá Tráp đen 

Acanthopagrus schlegeli 

(Bleeker 1854) Blackhead seabream Cá tráp, cá hanh, cá hanh lộ 1703933004 MLM Cá đáy 

Cá Tráp vây 

vàng 

Acanthopagrus latus 

(Houttuyn 1782) Yellowfin seabream Cá tráp, cá hanh, các hanh lộ 1703933005 YWF Cá đáy 

Cá Tráp 

Acanthopagrus bifasciatus 

Forsskål 1775 Twobar seabream Cá hanh, các hanh lộ 1703933006 AAB Cá đáy 

Cá mó 

Xyrichtys novacula 

(Linnaeus 1758) Pearly razorfish Cá bàng chài, cá bột, cá mó cát, cá mó đen 1706307901 XYN Cá đáy 

Cá mỏ vẹt Choerodon spp.  Tuskfishes Cá mó rạn, cá mó vẹt, cá mó mỏ vẹt, cá mó xanh, cá mó xù 17063119XX OFW 

Cá rạn 

san hô 

Cá mỏ vẹt Scaridae  Parrotfishes Cá mó rạn, cá mó xù, cá mó vẹt, cá mó mỏ vẹt 17065XXXXX PWT 

Cá rạn 

san hô 

Cá dìa 

Siganus canaliculatus 

(Park 1797) White-spotted spinefoot Cá kình, cá giò, cá dìa thường, cá dìa cam (dt). 1740700108 SCN Cá đáy 

Cá dìa Siganus spp.  Spinefeet(=Rabbitfishes)  Cá dìa rạn, cá kình rạn, cá giò rạn, cá dìa công, cá dìa vàng 17407001XX SPI 

Cá rạn 

san hô 

Cá rô biển 

Lobotes surinamensis 

(Bloch 1790) Tripletail Cá rô khơi, cá kẽn (FB) 1703402901 LOB Cá đáy 

Cá hố rắn 

Gempylus serpens Cuvier 

1829 Snake mackerel Cá hố ma, cá hố khơi, cá thu rắn (FB) 1750502001 GES 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá hố 

Trichiurus lepturus 

Linnaeus 1758 Largehead hairtail Cá đao, cá hố đầu rộng (FB), cá hố xuất 1750600302 LHT Cá đáy 

Cá hố dải 

Tentoriceps cristatus 

(Klunzinger 1884) Crested hairtail Cá hố giãi 1750601301 TKR Cá đáy 

Cá ngừ phương 

đông 

Sarda orientalis 

(Temminck & Schlegel 

1844) Striped bonito Cá ngừ sọc dưa, cá ngừ sọc múp, cá sọc dưa 1750100102 BIP 

Cá nổi 

lớn 

Cá thu ngàng 

Acanthocybium solandri 

(Cuvier 1832) Wahoo 

Cá thu dồng, cá thu nhồng, cá thu ngàn, cá thu bè, cá thu 

hủ, cá thu gốc, cá thu. 1750101001 WAH 

Cá nổi 

lớn 

Cá thu vạch 

Scomberomorus 

commerson (Lacépède 

1800) 

Narrow-barred Spanish 

mackerel 

Cá thu, cá thu phấn, cá thu ảu, cá chậm, cá trậm, cá thu ẩu, 

cá thu ảo, cá thu mùa, cá thu hoa. 1750101503 COM 

Cá nổi 

lớn 

Cá thu chấm 

Scomberomorus guttatus 

(Bloch & Schneider 1801) Indo-Pacific king mackerel Cá thu lem, cá thu hoa, cá thu bông, cá thu 1750101504 GUT 

Cá nổi 

lớn 

Cá thu Scomberomorus spp.  Seerfishes  Cá thu mình, cá thu xô 17501015XX KGX 

Cá nổi 

lớn 

Cá ngừ chù 

Auxis thazard (Lacépède 

1800) Frigate tuna 

Cá thu máu, cá ồ, cá ngừ, cá ù, cá thu ngừ, ngừ bò chắn, cá 

thu hũ, cá trù. 1750102301 FRI 

Cá nổi 

lớn 
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Cá ngừ ồ Auxis rochei (Risso 1810) Bullet tuna Cá thu máu, cá ồ, cá ngừ, cá ù. 1750102303 BLT 

Cá nổi 

lớn 

Cá ngừ xô Auxis thazard, A. rochei  Frigate and bullet tunas Cá thu máu, cá ồ, cá ngừ, cá ù. 17501023XX018 FRZ 

Cá nổi 

lớn 

Cá ngừ chấm 

Euthynnus affinis (Cantor 

1849) Kawakawa, Eastern little tuna  

Cá ngừ bông, cá ngừ quế, cá ù chấm, cá ngừ hoa, cá ù trơn, 

cá ngừ Bonito, cá ngừ thường. 1750102406 KAW 

Cá nổi 

lớn 

Cá ngừ vằn 

Katsuwonus pelamis 

(Linnaeus 1758) Skipjack tuna 

Cá ù sọc, cá ngừ sọc, cá ngừ dưa, cá ngừ dưa gang, cá ngừ 

sọc dưa, cá bò sọc, cá ngừ sọc chằm. 1750102501 SKJ 

Cá nổi 

lớn 

Cá ngừ bò 

Thunnus tonggol (Bleeker 

1851) Longtail tuna Cá ù bò, cá ù chẳng 1750102603 LOT 

Cá nổi 

lớn 

Cá ngừ vây 

vàng 

Thunnus albacares 

(Bonnaterre 1788) Yellowfin tuna 

Cá ngừ đại dương, cá ù đại dương, cá bò vàng, cá ngừ vi 

vàng, cá bò gù, cá ngừ vây vàng 1750102610 YFT 

Cá nổi 

lớn 

Cá ngừ đại 

dương Thunnus spp.  True tunas 

Cá ngừ đại dương, cá ù đại dương, cá bò, cá bò gù, cá ngừ 

vi vàng, cá ngừ vây vàng. 17501026XX TUS 

Cá nổi 

lớn 

Cá cờ Istiophoridae  Marlins, sailfishes 

Cá thuôn cờ, cá rìa, cá thuồng, cá kìm cờ, cá kìm, cá 

thuồng, cá kiếm cờ, cá cờ rìa, cá cờ gòn, cá cờ lá, cá thu cờ 17503XXXXX BIL 

Cá nổi 

lớn 

Cá kiếm 

Xiphias gladius Linnaeus 

1758 Swordfish Cá mũi kiếm, cá cờ kiếm (dt) 1750400301 SWO 

Cá nổi 

lớn 

Cá giò 

Rachycentron canadum 

(Linnaeus 1766) Cobia Cá bớp, cá bớp biển, cá bóp, mép. 1702222101 CBA Cá đáy 

Cá dóc 

Alepes djedaba (Forsskål 

1775) Shrimp scad 

Cá ngân, cá róc, cá ghé, cá US, cá út, cá tòng quân, cá ngân 

vàng, các trác ngộ, cá ngân bột 1702300101 LSJ 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá say 

Alepes kleinii (Bloch 

1793) Razorbelly scad 

Cá say, cá khế, cá triện, cá triền triện, cá út én, cá ét, cá ục 

ách, cá sùng sằn, cá lá mít, cá tráo (FB) 1702300104 JWY 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá ngân Atule mate (Cuvier 1833) Yellowtail scad 

Cá ngân, cá dóc, cá róc, cá ghé, cá US, cá út, cá tòng quân, 

cá ngan vàng, các trác ngộ, cá ngân bột, cá tráo (FB), cá 

ngân xô. 1702300201 TUM 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá khế  Caranx spp.  Jacks, crevalles  

Cá háo, cá nục đinh, cá bầu, cá toong bảu, cá lục cục, cá 

lủng khủng, cá loặp coặp, cá khê đen, cá đơn khai, cá bè, 

cá bè cục, cá quýt, cá vịt, cá cụt, cá cam, cá chuộng 17023044XX TRE 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cam, cu cam Seriola spp.  Amberjacks  

Cá cam, cá cam vàng, cá cồng cộc, cá cam sọc vàng, cá 

cam đỏ, cá bè cam, cá cam sọc đen 17023048XX AMX Cá đáy 

Cá ông lão 

Alectis alexandrinus 

(Geoffroy St. Hilaire 1817) Alexandria pompano 

Cá bè vẫu, cá buồm bông, cá bè râu, cá ống già, cá lão, cá 

bè lão. 1702309003 ALA Cá đáy 

Cá ông lão 

mõm ngắn 

Alectis ciliaris (Bloch 

1787) African pompano 

Cá ông lão, cá bè vẫu, cá buồm bông, cá bè râu, cá ống già, 

cá lão, cá ống lão ấn độ (FB) 1702309004 LIJ Cá đáy 

Cá ông lão ấn 

độ 

Alectis indicus (Rüppell 

1830) Indian threadfish 

Cá ông lão, cá bè vẫu, cá buồm bông, cá bè râu, cá ống già, 

cá lão, cá bè lão, cá lão ấn, cá lão nhót 1702309005 LTD Cá đáy 
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Cá cam thoi  

Elagatis bipinnulata (Quoy 

& Gaimard 1825) Rainbow runner 

Cá sọc nhồng, cá bầu lợn, cá thằn lằn, cá chàm, cá dùi 

trường, cá sọc mướp, cá thu gòn, cá chàm. 1702313401 RRU 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cam vân 

Seriolina nigrofasciata 

(Rüppell 1829) Blackbanded trevally 

Cá cu cam, cá cam đen, cá cam cu, cá cam cu sọc, cá cu 

bầu, cá bù cu, cá chuối, cá cu đen, Cá cu, Cá bè, cá cam 

sọc đen (FB) 1702342501 RNJ Cá đáy 

Cá nục heo 

thường 

Coryphaena hippurus 

Linnaeus 1758 Common dolphinfish 

Cá nục heo, cá dũa, cá theo cước, cá tay áo, cá chủa, cá 

chũa, cá chủa mồng, cá bè dũa, cá nục heo cờ (FB) 1702807101 DOL 

Cá nổi 

lớn 

Cá nục heo 

Coryphaena equiselis 

Linnaeus 1758 Pompano dolphinfish 

Cá nục heo, cá dũa, cá theo cước, cá tay áo, cá chủa, cá 

chũa, cá chủa mồng. 1702807102 CFW 

Cá nổi 

lớn 

Cá thu nhật 

Scomber japonicus 

Houttuyn 1782 Pacific chub mackerel 

Cá sapa, cá bạc má chù, cá nục hoa, cá nục bông, cá suôn 

lươn, cá saba,. 1750100201 MAS 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nhồng vằn 

Sphyraena jello Cuvier 

1829 Pickhandle barracuda 

Cá nhái, cá nhói, cá nhồng lớn, cá dồng vảy, cá dồng lớn, 

cá nhồng mun, cá nhồng vằn (tl), cá nhồng sọc. 1771000103 BAC 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nhồng lớn 

Sphyraena barracuda 

(Walbaum 1792) Great barracuda 

Cá nhái, cá nhói, cá nhồng lớn, cá nhồng vảy, cá dồng vảy, 

cá dồng lớn. 1771000107 GBA 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nhồng Sphyraena spp.  Barracudas  Cá rồng, cá rồng vàng, cá nhồng đen, cá nhồng xô. 17710001XX BAR 

Cá nổi 

nhỏ 

Mực nang Sepia spp.  Cuttlefishes 

Mực nang chọn, mực nang lửa, mực nang hoa, mực nang 

vân hổ, mực nang tấm, mực năng xô 32102002XX IAX 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Mực thước 

Uroteuthis edulis Hoyle 

1885 Swordtip squid Mực thẻ, mực lao, mực đất, mực ống Đài Loan 3210400106 OJE 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Mực lá 

Sepioteuthis lessoniana 

Lesson 1830 Bigfin reef squid Mực ống ngắn, mực giề 3210400702 UHL 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Mực ống Loliginidae  Inshore squids  Mực ống xô, mực ống, mực chợ, mực xô, mực đất 32104XXXXX SQZ 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Mực xà Ommastrephidae  Ommastrephidae squids Mực ống đại dương, mực đại dương. 32105XXXXX OMZ 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Cá chọn -  Selected fish 

Cá xô lớn bán chợ và xuất khẩu, cá ba quan to, cá xuất, cá 

cân, cá hệ. - - Cá chọn 

Cá xô -  Mixed fish 

Cá xô bán chợ, cá ba quân, cá xô cân, cá ba loài, cá cân, cá 

xô, cá giặt - - Cá chọn 
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Phục lục C: Danh mục các loài/nhóm loài thương phẩm trong nghề  câu tay mực 

Tên tiếng Việt Tên la tinh Tên tiếng Anh Tên gọi khác TAXOCODE 3A_CODE Nhóm 

Cá bò Balistidae  Triggerfishes, durgons  cá bò đá, cá bò đen 19010XXXXX TRI 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú (Cá song)  Epinephelus spp.  Groupers cá mú xô, cá song xô 17002042XX GPX 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú đỏ 

Cephalopholis miniata 

(Forsskål 1775) Coral hind 

Cá song đỏ, cá song chấm sao, cá song da báo,cá 

song chấm xanh, cá song chấm sao, cá mú da báo, cá 

mú chấm, cá mú đỏ, cá mú sao 1700211511 CFI 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú đỏ 

Cephalopholis aurantia 

(Valenciennes 1828) Golden hind 

Cá song đỏ, cá song chấm sao, cá song da báo,cá 

song chấm xanh, cá song chấm sao, cá mú da báo, cá 

mú chấm. 1700211515 CFZ 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú Cephalopholis spp.    Cá mú ..., cá song ... 17002115XX IIX 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú (Cá song) 

dẹt 

Cromileptes altivelis 

(Valenciennes 1828) Humpback grouper 

Cá mú dẹp, cá mú heo, cá song mõm dài, cá mú 

mõm dài. 1700212501 MPV 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú đỏ Plectropomus spp.  Coralgroupers  

Cá song đỏ, cá song chấm sao, cá song da báo,cá 

song chấm xanh, cá song chấm sao, cá mú da báo, cá 

mú chấm, cá mú đỏ,  17002208XX IWX 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng chấm 

Lutjanus fulviflamma 

(Forsskål 1775) Dory snapper 

Cá bí chấm, cá hường đém, cá róc chấm, cá nít, cá 

hồng díp, cá hồng đém, cá bi chấm, hồng ánh vàng 

(FB), cá hồng (dt). 1703202705 LJF 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng vảy 

ngang 

Lutjanus johnii (Bloch 

1792) John's snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường 

đém, cá hường, cá hồng chấm. 1703202707 LJH 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng sọc 

vàng 

Lutjanus lutjanus Bloch 

1790 Bigeye snapper 

Cá bí, cá đổng bí, cá róc, cá gốc, cá hồng trứng, cá 

hồng trùng (dt). 1703202709 LJL 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng chấm 

Lutjanus monostigma 

(Cuvier 1828) One-spot snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường 

đém, cá hồng đém, cá hồng díp,cá bí chấm. 1703202710 LJK 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng giải đen 

Lutjanus vitta (Quoy & 

Gaimard 1824) Brownstripe red snapper 

Cá bí, cá đổng bí, cá róc, cá gốc, cá hường bí, cá 

hường, cá hồng. 1703202716 LUJ 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng chấm 

đen 

Lutjanus russelli 

(Bleeker 1849) Russell's snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường 

đém, cá hồng đém, cá hồng díp,cá bí chấm, cá hồng 1703202738 SNU 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng 

Lutjanus ehrenbergii 

(Peters 1869) Blackspot snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường 

đém, cá hồng đém, cá hồng díp, cá bí chấm, cá hồng 

thường, cá hồng chấm bạc (FB). 1703202755 LWE 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng Lutjanus spp.  Snappers 

Cá dấm, cá mím, cá hường, cá hồng mím, các thác, 

cá đỏ, cá hồng hoang,  17032027XX SNA 

Cá rạn 

san hô 

Cá lượng dơi Scolopsis spp.  Monocle breams Cá lượng đá, cá đổng chàm, cá đổng rạn. 17033230XX MOB Cá đáy 
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Cá kẽm Plectorhinchus spp.  Sweetlips, rubberlips cá kẽn, cá ngừ, cá bè, cá kẻng 33 17036207XX 

Cá rạn 

san hô 

Cá hè Lethrinus spp.  Emperor 

Cá gáy, cá đỏ mé, cá vùng, cá hát bội, cá tỏ hỏ, cá lú, 

cá hè mõm dài. 17038172XX LZX 

Cá rạn 

san hô 

Cá dìa 

Siganus canaliculatus 

(Park 1797) White-spotted spinefoot Cá kình, cá giò, cá dìa thường, cá dìa cam (dt). 1740700108 SCN Cá đáy 

Cá dìa Siganus spp.  Spinefeet(=Rabbitfishes)  

Cá dìa rạn, cá kình rạn, cá giò rạn, cá dìa công, cá 

dìa vàng 17407001XX SPI 

Cá rạn 

san hô 

Cá thu vạch 

Scomberomorus 

commerson (Lacépède 

1800) 

Narrow-barred Spanish 

mackerel 

Cá thu, cá thu phấn, cá thu ảu, cá chậm, cá trậm, cá 

thu ẩu, cá thu ảo, cá thu mùa, cá thu hoa. 1750101503 COM 

Cá nổi 

lớn 

Cá ngừ xô 

Auxis thazard, A. 

rochei  Frigate and bullet tunas Cá thu máu, cá ồ, cá ngừ, cá ù. 17501023XX018 FRZ 

Cá nổi 

lớn 

Mực nang Sepia spp.  Cuttlefishes 

Mực nang chọn, mực nang lửa, mực nang hoa, mực 

nang vân hổ, mực nang tấm, mực năng xô 32102002XX IAX 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Mực ống trung 

hoa  

Uroteuthis chinensis 

Gray 1849 Mitre squid Mực ống, mực đất 3210400104 OJH 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Mực khô loại I, 

II 

Uroteuthis chinensis 

Gray 1849 dried squid I, II Mực ống, mực đất 3210400104 OJH 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Mực thước 

Uroteuthis edulis Hoyle 

1885 Swordtip squid Mực thẻ, mực lao, mực đất, mực ống Đài Loan 3210400106 OJE 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Mực khô loại I, 

II 

Uroteuthis edulis Hoyle 

1885 dried squid I, II Mực thẻ, mực lao, mực đất, mực ống Đài Loan 3210400106 OJE 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Mực lá 

Sepioteuthis lessoniana 

Lesson 1830 Bigfin reef squid Mực ống ngắn, mực giề 3210400702 UHL 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Mực ống Loliginidae  Inshore squids  Mực ống xô, mực ống, mực chợ, mực xô, mực đất 32104XXXXX SQZ 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Bạch tuộc Octopodidae  Octopuses 

Mực tuộc, mực dúi, mực ruốc, mực phủ, mực giái, 

mực râu, mực tua, bạch tuộc hai da, bạch tuộc da có, 

bạch tuộc da xanh, bạch tuộc da giấy, bạch tuộc lửa, 

bạch tuộc 2 mắt, mực ma, bạch tuộc 4 mắt. 32109XXXXX OCT 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 
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Mực xà Ommastrephidae  Ommastrephidae squids Mực ống đại dương, mực đại dương. 32105XXXXX OMZ 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Cá xô -  Mixed fish 

Cá xô bán chợ, cá ba quân, cá xô cân, cá ba loài, cá 

cân, cá xô, cá giặt - - Cá chọn 

 

Phục lục D: Danh mục các loài/nhóm loài thương phẩm trong nghề chụp mực 

Tên tiếng Việt Tên la tinh Tên tiếng Anh Tên gọi khác TAXOCODE 3A_CODE Nhóm 

Cá bò Balistidae  Triggerfishes, durgons  cá bò đá, cá bò đen 19010XXXXX TRI 
Cá rạn 

san hô 

Cá nhói Belonidae  Needlefishes, etc.  Cá xanh xương, cá rựa, cá nhái, cá nhoái 14701XXXXX BEN 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá kìm Hemiramphidae  Halfbeaks  Cá lìm kìm, cá dẫu, cá kìm goóc 14703XXXXX JKX 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá trích xương Sardinella spp.  Sardinellas  

Cá ve, cá nhâm, cá lầm, cá dè, cá thân, cá trích, cá 

trích xô 12105012XX SIX 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá trích dầu Dussumieria spp.  Rainbow sardines  

Cá dầu, cá lầm, cá rầu, cá lầm nhọn, cá lầm mắt 

mỡ, cá lầm Thái bình dương. 12105029XX RWA 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cơm con 

Encrasicholina devisi 

(Whitley 1940) Devis' anchovy Cá cơm mồm, cá cơm ngần, cá cơm (FB, đt). 1210600701 END 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cơm mõm 

nhọn 

Encrasicholina 

heteroloba (Rüppell 

1837) Shorthead anchovy 

Cá cơm mồm, cá cơm ngần, cá cơm mõm nhọn, cá 

cơm (đt). 1210600702 ECT 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cơm sọc 

xanh  

Encrasicholina 

punctifer Fowler 

1938 Buccaneer anchovy 

Cá cơm mồm, cá cơm ngần, cá cơm đỏ (FB), cá 

cơm (đt). 1210600703 STL 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cơm trắng Stolephorus spp.  Stolephorus anchovies  Cá cơm bạc, cá cơm sọc phấn, cá trỏng trắng 12106050XX STO 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá lẹp Thryssa spp.  Thryssa Cá cơm trổng, cá rớp, cá dớp, cá lẹp râu. - - 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá mú (Cá 

song)  Epinephelus spp.  Groupers cá mú xô, cá song xô 17002042XX GPX 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú đỏ 

Cephalopholis 

miniata (Forsskål 

1775) Coral hind 

Cá song đỏ, cá song chấm sao, cá song da báo,cá 

song chấm xanh, cá song chấm sao, cá mú da báo, 

cá mú chấm, cá mú đỏ, cá mú sao 1700211511 CFI 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú đỏ Cephalopholis Golden hind Cá song đỏ, cá song chấm sao, cá song da báo,cá 1700211515 CFZ Cá rạn 
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aurantia 

(Valenciennes 1828) 

song chấm xanh, cá song chấm sao, cá mú da báo, 

cá mú chấm. 

san hô 

Cá mú Cephalopholis spp.    Cá mú ..., cá song ... 17002115XX IIX 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú (Cá 

song) dẹt 

Cromileptes altivelis 

(Valenciennes 1828) Humpback grouper 

Cá mú dẹp, cá mú heo, cá song mõm dài, cá mú 

mõm dài. 1700212501 MPV 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú đỏ Plectropomus spp.  Coralgroupers  

Cá song đỏ, cá song chấm sao, cá song da báo,cá 

song chấm xanh, cá song chấm sao, cá mú da báo, 

cá mú chấm, cá mú đỏ,  17002208XX IWX 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng chấm 

Lutjanus fulviflamma 

(Forsskål 1775) Dory snapper 

Cá bí chấm, cá hường đém, cá róc chấm, cá nít, cá 

hồng díp, cá hồng đém, cá bi chấm, hồng ánh vàng 

(FB), cá hồng (dt). 1703202705 LJF 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng vảy 

ngang 

Lutjanus johnii 

(Bloch 1792) John's snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường 

đém, cá hường, cá hồng chấm. 1703202707 LJH 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng sọc 

vàng 

Lutjanus lutjanus 

Bloch 1790 Bigeye snapper 

Cá bí, cá đổng bí, cá róc, cá gốc, cá hồng trứng, cá 

hồng trùng (dt). 1703202709 LJL 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng chấm 

Lutjanus monostigma 

(Cuvier 1828) One-spot snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường 

đém, cá hồng đém, cá hồng díp,cá bí chấm. 1703202710 LJK 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng giải 

đen 

Lutjanus vitta (Quoy 

& Gaimard 1824) Brownstripe red snapper 

Cá bí, cá đổng bí, cá róc, cá gốc, cá hường bí, cá 

hường, cá hồng. 1703202716 LUJ 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng chấm 

đen 

Lutjanus russelli 

(Bleeker 1849) Russell's snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường 

đém, cá hồng đém, cá hồng díp,cá bí chấm, cá hồng 1703202738 SNU 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng 

Lutjanus ehrenbergii 

(Peters 1869) Blackspot snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường 

đém, cá hồng đém, cá hồng díp, cá bí chấm, cá 

hồng thường, cá hồng chấm bạc (FB). 1703202755 LWE 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng Lutjanus spp.  Snappers 

Cá dấm, cá mím, cá hường, cá hồng mím, các thác, 

cá đỏ, cá hồng hoang,  17032027XX SNA 

Cá rạn 

san hô 

Cá liệt lớn 

Leiognathus equulus 

(Forsskål 1775) Common ponyfish 

Cá liệt, cá liệt ngãn ngựa, cá liệt ngãng, cá liệt dầu, 

cá liệt ngựa, cá liệt ván. 1703516906 LGE 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá liệt  Leiognathus spp.  Ponyfishes(=Slipmouths) 

Cá bâu bâu, cá liệt bầu, cá liệt ngạnh, cá ót thịt, cá 

ót 17035169XX POY 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá liệt Leiognathidae  Ponyfishes(=Slipmouths) Cá liệt, cá ót thịt, cá ót, cá ngãng ngựa. 17035XXXXX PON 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá kẽm Plectorhinchus spp.  Sweetlips, rubberlips cá kẽn, cá ngừ, cá bè, cá kẻng 33 17036207XX 

Cá rạn 

san hô 

Cá dìa 

Siganus canaliculatus 

(Park 1797) White-spotted spinefoot Cá kình, cá giò, cá dìa thường, cá dìa cam (dt). 1740700108 SCN Cá đáy 

Cá dìa Siganus spp.  Spinefeet(=Rabbitfishes)  Cá dìa rạn, cá kình rạn, cá giò rạn, cá dìa công, cá 17407001XX SPI Cá rạn 
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dìa vàng san hô 

Cá hố 

Trichiurus lepturus 

Linnaeus 1758 Largehead hairtail Cá đao, cá hố đầu rộng (FB), cá hố xuất 1750600302 LHT Cá đáy 

Cá chim ấn độ 

Ariomma indica (Day 

1871) Indian driftfish 

Cá tín, cá chim gai, cá sứa, cá theo sứa, cá tím, cá 

sọ dừa, cá liệt sứa, các trạng sứa, cá say, cá lọ nồi, 

cá say sứa 1760401201 DRI 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chim gai 

 Psenopsis anomala 

(Temminck & 

Schlegel 1844) Pacific rudderfish 

Cá chim ấn độ, cá tín, cá sứa, cá theo sứa, cá tím, cá 

sọ dừa, cá liệt sứa, các trạng sứa, cá say, cá lọ nồi, 

cá say sứa 1760802001 BUP 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá thu Scomberomorus spp.  Seerfishes  Cá thu mình, cá thu xô 17501015XX KGX 

Cá nổi 

lớn 

Cá dóc 

Alepes djedaba 

(Forsskål 1775) Shrimp scad 

Cá ngân, cá róc, cá ghé, cá US, cá út, cá tòng quân, 

cá ngân vàng, các trác ngộ, cá ngân bột 1702300101 LSJ 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá say 

Alepes kleinii (Bloch 

1793) Razorbelly scad 

Cá say, cá khế, cá triện, cá triền triện, cá út én, cá 

ét, cá ục ách, cá sùng sằn, cá lá mít, cá tráo (FB) 1702300104 JWY 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá ngân 

Atule mate (Cuvier 

1833) Yellowtail scad 

Cá ngân, cá dóc, cá róc, cá ghé, cá US, cá út, cá 

tòng quân, cá ngan vàng, các trác ngộ, cá ngân bột, 

cá tráo (FB), cá ngân xô. 1702300201 TUM 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá sòng cộ 

Trachurus japonicus 

(Temminck & 

Schlegel 1844) Japanese jack mackerel 

Cá nục, cá quẩn, cá nục gai, cá nục sồ, cá đốm, cá 

đốm đốm, cá nục mọng, cá nụt nhét, cá sòng Nhật 

bản+cá sòng Nhật (FB) 1702300403 JJM 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nục đuôi đỏ 

Decapterus kurroides 

Bleeker 1855 Redtail scad 

Cá đốm láo, cá nục đỏ đuôi, cá ngạo, cá nục gai đỏ 

đuôi, cá nục lửa, cá nục đỏ (FB) 1702304302 DCK 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá Nục thuôn 

Decapterus 

macrosoma Bleeker 

1851 Shortfin scad 

Cá nục chuối, cá đốm dài, cá nục chạch, cá nục 

suôn, cá nục suốt, cá nục 1702304303 DCC 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nục sồ 

Decapterus maruadsi 

(Temminck & 

Schlegel 1844) Japanese scad 

Cá nục, cá quẩn, cá nục gai,sồ, cá sòng cộ, cá đốm, 

cá đốm đốm, cá nục mọng, cá sòng cộ, cá nụt nhét, 

cá nục sò (FB), nục thuôn, cá nục đỏ đuôi. 1702304307 RSA 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nục gai 

Decapterus russelli 

(Temminck & 

Schlegel 1844) Indian scad 

Cá đốm láo, cá nục đỏ đuôi, cá ngạo, cá nục gai đỏ 

đuôi, cá nục lửa. Cá nục 1702304308 RUS 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chim đen 

Parastromateus niger 

(Bloch 1795) Black pomfret Cá chim, cá giang, chim gai 1702309901 POB 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá sòng gió 

Megalaspis cordyla 

(Linnaeus 1758) Torpedo scad Cá sòng, cá eo, cá sòng cộ, cá sòng giỏ. 1702317901 HAS 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá thu bè Scomberoides spp.  Queenfishes 

Cá bè, cá bè xước, cá bè gai, cá lá tre, cá lưỡi tre, cá 

bè chang, cá chang, cá lem. 17023231XX QUE 

Cá nổi 

nhỏ 
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Cá tráo mắt to 

Selar 

crumenophthalmus 

(Bloch 1793) Bigeye scad 

Cá tráo, cá bè tráo mắt to (FB), cá trao, cá nục mắt 

to, cá tráo mắt lộ. 1702329101 BIS 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chỉ vàng 

Selaroides leptolepis 

(Cuvier 1833) Yellowstripe scad Cá chỉ, cá liệt chỉ, cá ngân chỉ 1702342201 TRY 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá bạc má 

Rastrelliger kanagurta 

(Cuvier 1816) Indian mackerel Cá má 1750101403 RAG 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá bạc má Rastrelliger spp.  Indian mackerels  Cá bạc má xô, cá cu, cá lăn tiêu, cá ba thú, cá xanh. 17501014XX RAX 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chim trắng  

Pampus argenteus 

(Euphrasen 1788) Silver pomfret 

cá chim trắng đuôi én (alem), cá chim giang, cá 

chim én, cá én, cá lím, cá giang 1760300901 SIP 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chim trắng Pampus spp.  Silver pomfrets  Cá giang, cá én. 17603009XX XPO 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chim Nomeidae  Driftfishes  Cá chim, cá én 17606XXXXX VTX 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nhồng vằn 

Sphyraena jello 

Cuvier 1829 Pickhandle barracuda 

Cá nhái, cá nhói, cá nhồng lớn, cá dồng vảy, cá 

dồng lớn, cá nhồng mun, cá nhồng vằn (tl), cá 

nhồng sọc. 1771000103 BAC 

Cá nổi 

nhỏ 

Mực nang Sepia spp.  Cuttlefishes 

Mực nang chọn, mực nang lửa, mực nang hoa, mực 

nang vân hổ, mực nang tấm, mực năng xô 32102002XX IAX 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Mực ống trung 

hoa  

Uroteuthis chinensis 

Gray 1849 Mitre squid Mực ống, mực đất 3210400104 OJH 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Mực khô loại I, 

II 

Uroteuthis chinensis 

Gray 1849 dried squid I, II Mực ống, mực đất 3210400104 OJH 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Mực thước 

Uroteuthis edulis 

Hoyle 1885 Swordtip squid Mực thẻ, mực lao, mực đất, mực ống Đài Loan 3210400106 OJE 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Mực khô loại I, 

II 

Uroteuthis edulis 

Hoyle 1885 dried squid I, II Mực thẻ, mực lao, mực đất, mực ống Đài Loan 3210400106 OJE 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Mực lá 

Sepioteuthis 

lessoniana Lesson 

1830 Bigfin reef squid Mực ống ngắn, mực giề 3210400702 UHL 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Mực ống Loliginidae  Inshore squids  Mực ống xô, mực ống, mực chợ, mực xô, mực đất 32104XXXXX SQZ 

Nhuyễn 

thể chân 
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đầu 

Bạch tuộc Octopodidae  Octopuses 

Mực tuộc, mực dúi, mực ruốc, mực phủ, mực giái, 

mực râu, mực tua, bạch tuộc hai da, bạch tuộc da 

có, bạch tuộc da xanh, bạch tuộc da giấy, bạch tuộc 

lửa, bạch tuộc 2 mắt, mực ma, bạch tuộc 4 mắt. 32109XXXXX OCT 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Mực xà Ommastrephidae  Ommastrephidae squids Mực ống đại dương, mực đại dương. 32105XXXXX OMZ 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Cá xô -  Mixed fish 

Cá xô bán chợ, cá ba quân, cá xô cân, cá ba loài, cá 

cân, cá xô, cá giặt - - Cá chọn 

 

Phục lục E: Danh mục các loài/nhóm loài thương phẩm trong nghề lưới vây 

Tên tiếng Việt Tên la tinh Tên tiếng Anh Tên gọi khác TAXOCODE 3A_CODE Nhóm 

Cá bò 
Balistidae  

Triggerfishes, durgons  cá bò đá, cá bò đen 19010XXXXX TRI 
Cá rạn 

san hô 

Cá cháo biển 

Elops saurus 

Linnaeus 1766 Ladyfish Cá nhồng mềm, cá măng, cá măng tròn. 1290100302 LAD 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cháo lớn 

Megalops cyprinoides 

(Broussonet 1782) Indo-Pacific tarpon Cá cháo, cá bẹ, cá lầm, cá măng dẹt, cá cháo biển. 1290200402 TAI 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chình rắn Ophichthidae  Snake eels 

Cá gồng, cá cán gáo, cá lịch, cá lịch xương, cá 

nhệch, cá lạc, cá lạc dây, cá lệch, cá lịch dưa. 14315XXXXX OWX Cá đáy 

Cá dưa xám 

Muraenesox cinereus 

(Forsskål 1775) Daggertooth pike conger 

Cá lạt chì, cá dưa, cá lị cơm, cá lạt đen, cá lịch dưa, 

cá lạc đen, cá lạt, cá dưa bạc (FB), cá dưa răng nhọn. 1430901102 DPC Cá đáy 

Cá Lạt 

Congresox 

talabonoides (Bleeker 

1853) Indian pike conger 

Cá dưa vàng, cá lạc, cá lạc vàng, cá lụy, cá lạc lãi, cá 

tựa lạc (tl), cá lạt. 1430905802 MCG Cá đáy 

Cá chình cơm  Congridae  Conger eels 

Cá lại, cá lãi, cá cơm đũa, cá kèo, cá đét, cá chình 

giả, các chình cỏ, cá đét, cá đắc, cá đát, cá khoai, cá 

lãi, cá lạc đét, cá xùng xịch. 14313XXXXX COX Cá đáy 

Cá thiều 

Arius arius (Hamilton 

1822) Threadfin sea catfish Cá gúng lớn, cá húng, cá úc (FB) 1410200603 AUI Cá đáy 

Cá úc thường 

Netuma thalassina 

(Rüppell 1837) Giant catfish Cá gúng lớn, cá thiều, cá gúng, cá út. 1410205506 AUX Cá đáy 

Cá Ngát sọc 

trắng 

Plotosus lineatus 

(Thunberg 1787) Striped eel catfish 

Cá ngát, cá gai, cá ngát sọc, cá trê biển, cá ngát bắc 

(tl). 1410606403 PII Cá đáy 

Cá Đối Mugil spp.  Mullet Cá đói, cá kền. 16501001XX MGS cá nổi 
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nhỏ 

Cá Đuối bồng Dasyatidae  Stingrays 

Cá đuối gai, cá ghim, cá lồi, cá đuối dơi, cá nẻ, cá 

đuối ghim. 11005XXXXX STT Cá đáy 

Cá Hiên Drepane spp.  Sicklefishes   17050132XX DRZ Cá đáy 

Cá nhám Scyliorhinidae  Catsharks Cá nghéo, cá mập con, cá chèo bẻo, cá thụt thịt 10801XXXXX SYX Cá đáy 

Cá mập Carcharhinidae  Requiem sharks  - 10802XXXXX RSK 

Cá nổi 

lớn 

Cá nhám cào  Sphyrnidae  Hammerhead sharks Cá mập đầu bằng, cá nhám búa, cá bừa, cá cào. 10803XXXXX SPY Cá đáy 

Cá nhám Triakidae  Houndsharks, smoothhounds  

Cá nghéo, cá mập con, cá bẻo, cá chèo bẻo, cá thụt 

thịt. 10804XXXXX TRK Cá đáy 

Cá mòi đường 

Albula vulpes 

(Linnaeus 1758) Bonefish   1300100501 BOF 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá mối Saurida spp.   lizardfish 

Cá mối thừng, cá mối ta, cá mối giấy, cá mối cát, cá 

béo, cá mối trắng. 13116068XX SZX Cá đáy 

Cá mối vằn Synodus spp.   lizardfish cá mối vện 0 0 Cá đáy 

Cá chai ấn độ 

Platycephalus indicus 

(Linnaeus 1758) Bartail flathead Cá chai lớn, cá chai hoa, cá chai. 1780901801 FLI Cá đáy 

Cá nóc  Tetraodontidae  Puffers  Cá cuồng 19002XXXXX PUX Cá đáy 

Cá bò da 

Paramonacanthus 

frenatus Fraser-

Brunner 1941 Wedgetail filefish 

Cá bò, cá bò in đô, cá bò lai, cá bò bé, cá bò da bé, 

cá bò gai. 1900901701 RKB Cá đáy 

Cá nhói Belonidae  Needlefishes, etc.  Cá xanh xương, cá rựa, cá nhái, cá nhoái 14701XXXXX BEN 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá kìm Hemiramphidae  Halfbeaks  Cá lìm kìm, cá dẫu, cá kìm goóc 14703XXXXX JKX 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chuồn 

Dactyloptena 

orientalis (Cuvier 

1829) Oriental flying gurnard cá chuồn đất, cá gà, cá tắc kè, cá chuồn đỏ, cá kè 1782400102 DYW Cá đáy 

Cá chuồn Exocoetidae  Flyingfishes  

Cá chuồn xanh, cá chuồn bay, cá chuồn chuồn, cá 

chồn xanh. 14704XXXXX FLY 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá sơn đá Holocentridae  Squirrelfishes 

Cá sơn, cá sơn sọc, cá sơn rạn, cá sơn inđô, cá sơn 

đỏ, cá sơn gằn, cá sơn mỡ 16111XXXXX HCZ 

Cá rạn 

san hô 

Cá bẹ 

Ilisha megaloptera 

(Swainson 1839) Bigeye ilisha 

Cá đé, cá mậu, cá mạu, cá mạo, cá bẹ trắng (FB), cá 

bẹ vây lớn (FB) 1211200101 PIM 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá bẹ ấn độ 

Ilisha melastoma 

(Schneider 1801) Indian ilisha Cá đé, cá mậu, cá mạu, cá mạo, cá bẹ ấn. 1211200102 PIE 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá đé  

Ilisha elongata 

(Bennett 1830) Elongate ilisha Cá bẹ, cá mậu, cá mạu, cá mạo, cá dé. 1211200103 EIL 

Cá nổi 

nhỏ 
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Cá trích xương Sardinella spp.  Sardinellas  

Cá ve, cá nhâm, cá lầm, cá dè, cá thân, cá trích, cá 

trích xô 12105012XX SIX 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá trích dầu Dussumieria spp.  Rainbow sardines  

Cá dầu, cá lầm, cá rầu, cá lầm nhọn, cá lầm mắt mỡ, 

cá lầm Thái bình dương. 12105029XX RWA 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá lầm tròn giải 

bạc 

Spratelloides gracilis 

(Temminck & 

Schlegel 1846) Silver-stripe round herring Cá cơm săn, cá lầm giải bạc (FB). 1210504901 SRH 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá mai 

Escualosa thoracata 

(Valenciennes 1847) White sardine Cá cơm (FB). 1210507301 EST 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cơm con 

Encrasicholina devisi 

(Whitley 1940) Devis' anchovy Cá cơm mồm, cá cơm ngần, cá cơm (FB, đt). 1210600701 END 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cơm mõm 

nhọn 

Encrasicholina 

heteroloba (Rüppell 

1837) Shorthead anchovy 

Cá cơm mồm, cá cơm ngần, cá cơm mõm nhọn, cá 

cơm (đt). 1210600702 ECT 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cơm sọc 

xanh  

Encrasicholina 

punctifer Fowler 

1938 Buccaneer anchovy 

Cá cơm mồm, cá cơm ngần, cá cơm đỏ (FB), cá cơm 

(đt). 1210600703 STL 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá lẹp vàng vây 

ngực dài 

Setipinna taty 

(Valenciennes 1848) Scaly hairfin anchovy Cá lẹp vàng, cá bẹ vàng.  1210604604 ESY 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá lẹp vàng 

Setipinna breviceps 

(Cantor 1849) Shorthead hairfin anchovy Cá bẹ vàng. 1210604603 ESB 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cơm trắng Stolephorus spp.  Stolephorus anchovies  Cá cơm bạc, cá cơm sọc phấn, cá trỏng trắng 12106050XX STO 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá lẹp Thryssa spp.  Thryssa Cá cơm trổng, cá rớp, cá dớp, cá lẹp râu. - - 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá rựa Chirocentrus spp.  Wolf-herrings  Cá dao, cá lanh. 12111002XX DOS 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá miền Caesionidae  Fusiliers 

Cá trần bì, cá củ, cá hột cay, cá củ lang, cá đỏ củ, cá 

củ xanh, cá chàm xanh. 17000XXXXX CJX 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú (Cá 

song)  Epinephelus spp.  Groupers cá mú xô, cá song xô 17002042XX GPX 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú đỏ 

Cephalopholis 

miniata (Forsskål 

1775) Coral hind 

Cá song đỏ, cá song chấm sao, cá song da báo,cá 

song chấm xanh, cá song chấm sao, cá mú da báo, cá 

mú chấm, cá mú đỏ, cá mú sao 1700211511 CFI 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú đỏ 

Cephalopholis 

aurantia 

(Valenciennes 1828) Golden hind 

Cá song đỏ, cá song chấm sao, cá song da báo,cá 

song chấm xanh, cá song chấm sao, cá mú da báo, cá 

mú chấm. 1700211515 CFZ 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú Cephalopholis spp.    Cá mú ..., cá song ... 17002115XX IIX Cá rạn 



TCVN ..........:2022 

 

 41 

san hô 

Cá mú (Cá 

song) dẹt 

Cromileptes altivelis 

(Valenciennes 1828) Humpback grouper 

Cá mú dẹp, cá mú heo, cá song mõm dài, cá mú 

mõm dài. 1700212501 MPV 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú đỏ Plectropomus spp.  Coralgroupers  

Cá song đỏ, cá song chấm sao, cá song da báo,cá 

song chấm xanh, cá song chấm sao, cá mú da báo, cá 

mú chấm, cá mú đỏ,  17002208XX IWX 

Cá rạn 

san hô 

Cá căng Terapon spp.  Terapon perches  Cá ong, cá ong căng 17004089XX THO Cá đáy 

Cá trác Priacanthidae  Bigeyes, glasseyes, bulleyes 

Cá mắt đỏ, cá mắt kiếng, cá mắt lộ, cá thóc, cá sơn 

thóc, cá trác mắt to, cá mắt to, cá bã trầu, cá cháy. 17011XXXXX PRI Cá đáy 

Cá sơn Apogonidae  Cardinalfishes   17012XXXXX APO Cá đáy 

Cá đục Sillago spp.   Sillago cá đục chấm, cá đục hoa, cá đục trắng 17015233XX ILX Cá đáy 

Cá lưỡi búa 

Mene maculata 

(Bloch & Schneider 

1801) Moonfish Cá liệt búa, cá bánh lái. 1702632701 MOO 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá hồng chấm 

Lutjanus fulviflamma 

(Forsskål 1775) Dory snapper 

Cá bí chấm, cá hường đém, cá róc chấm, cá nít, cá 

hồng díp, cá hồng đém, cá bi chấm, hồng ánh vàng 

(FB), cá hồng (dt). 1703202705 LJF 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng vảy 

ngang 

Lutjanus johnii 

(Bloch 1792) John's snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường 

đém, cá hường, cá hồng chấm. 1703202707 LJH 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng sọc 

vàng 

Lutjanus lutjanus 

Bloch 1790 Bigeye snapper 

Cá bí, cá đổng bí, cá róc, cá gốc, cá hồng trứng, cá 

hồng trùng (dt). 1703202709 LJL 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng chấm 

Lutjanus monostigma 

(Cuvier 1828) One-spot snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường 

đém, cá hồng đém, cá hồng díp,cá bí chấm. 1703202710 LJK 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng giải 

đen 

Lutjanus vitta (Quoy 

& Gaimard 1824) Brownstripe red snapper 

Cá bí, cá đổng bí, cá róc, cá gốc, cá hường bí, cá 

hường, cá hồng. 1703202716 LUJ 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng chấm 

đen 

Lutjanus russelli 

(Bleeker 1849) Russell's snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường 

đém, cá hồng đém, cá hồng díp,cá bí chấm, cá hồng 1703202738 SNU 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng 

Lutjanus ehrenbergii 

(Peters 1869) Blackspot snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường 

đém, cá hồng đém, cá hồng díp, cá bí chấm, cá hồng 

thường, cá hồng chấm bạc (FB). 1703202755 LWE 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng Lutjanus spp.  Snappers 

Cá dấm, cá mím, cá hường, cá hồng mím, các thác, 

cá đỏ, cá hồng hoang,  17032027XX SNA 

Cá rạn 

san hô 

Cá đổng sộp Pristipomoides spp.  Jobfishes  

Cá sợp, cá đổng lớn, cá đổng tía, cá đổng tím, cá tía, 

cá sộp, cá đổng, cá đù xạo. 17032217XX LWX Cá đáy 

Cá mím  

Pinjalo pinjalo 

(Bleeker 1850) Pinjalo 

cá mím đỏ, cá đuôi vàng, Cá chàm bì, cá bì, cá chàm, 

cá hồng, cá hường. 1703254901 PJP 

Cá rạn 

san hô 

Cá lượng Nemipterus spp.  Threadfin breams 

Cá phèn đổng, cá phèn đỏ, cá phèn rang, cá phèn cờ, 

cá lượng xô, cá đổng xô 17033184XX THB Cá đáy 
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Cá lượng dơi Scolopsis spp.  Monocle breams Cá lượng đá, cá đổng chàm, cá đổng rạn. 17033230XX MOB Cá đáy 

Cá liệt lớn 

Leiognathus equulus 

(Forsskål 1775) Common ponyfish 

Cá liệt, cá liệt ngãn ngựa, cá liệt ngãng, cá liệt dầu, 

cá liệt ngựa, cá liệt ván. 1703516906 LGE 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá liệt  Leiognathus spp.  Ponyfishes(=Slipmouths) Cá bâu bâu, cá liệt bầu, cá liệt ngạnh, cá ót thịt, cá ót 17035169XX POY 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá liệt Leiognathidae  Ponyfishes(=Slipmouths) Cá liệt, cá ót thịt, cá ót, cá ngãng ngựa. 17035XXXXX PON 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá kẽm Plectorhinchus spp.  Sweetlips, rubberlips cá kẽn, cá ngừ, cá bè, cá kẻng 33 17036207XX 

Cá rạn 

san hô 

Cá sạo Pomadasys spp.  Sweetlips, Grunt Cá căng đá, cá sạo đá, cá rô bể, cá lò cò. 17036209XX BGX Cá đáy 

Cá sủ 

Miichthys miiuy 

(Basilewsky 1855) Mi-iuy (brown) croaker Cá đù Mi-uy (FB) 1703702801 MIH Cá đáy 

Cá đù nanh 

Otolithes ruber 

(Bloch & Schneider 

1801) Tigertooth croaker 

Cá đù sóc, cá nanh, cá sóc, cá đù nạng, ngao trắng, 

ngao vàng.(cá nạng hông, cá nạnh bạc, cá sóc 

mang(FB)) 1703718603 LKR Cá đáy 

Cá sủ vàng 

Otolithoides biauritus 

(Cantor 1849) Bronze croaker 

Cá đù sóc, cá đù nanh, Cá sủ kép vây vàng, Cá 

đường (FB), cá thủ vây vàng, cá sủ giấy (FB), cá sủ 

kép vây vàng, cá đường 1703718701 OTB Cá đáy 

Cá đù nanh 

Otolithoides pama 

(Hamilton 1822) Pama croaker Cá đù sóc, cá nanh, cá sóc, cá đù nạng 1703718703 OTD Cá đáy 

Cá đù đầu to 

Collichthys lucidus 

(Richardson 1844) Big head croaker Cá vàng nhờ, cá vờ 1703730302 OLD Cá đáy 

Cá đỏ dạ 

Larimichthys crocea 

(Richardson 1846) Large yellow croaker 

Cá vàng nhờ, cá vờ, cá đỏ dạ lớn, cá lù đù vàng, cá 

sóc, cá đù vàng 1703730304 LYC Cá đáy 

Cá đù vàng  

Larimichthys 

polyactis (Bleeker 

1877) Yellow croaker Cá vàng nhờ, cá vờ 1703730305 CRY Cá đáy 

Cá đù Sciaenidae  Croakers, drums  

Cá uốp, cá sửu, cá đù đu, cá ù sáo, cá sộ, cá giấy, cá 

uốp giấy, cá chẽm, cá ngao, cá tò mò, cá đỏ dạ, cá lé 

ké, cá úp, cá nạng 17037XXXXX CDX Cá đáy 

Cá hè Lethrinus spp.  Emperor 

Cá gáy, cá đỏ mé, cá vùng, cá hát bội, cá tỏ hỏ, cá lú, 

cá hè mõm dài. 17038172XX LZX 

Cá rạn 

san hô 

Cá bánh đường 

Argyrops spinifer 

(Forsskål 1775) King soldier bream 

Cá hồng man, cá man, cá hồi, cá man man, cá bánh 

đường, Cá miến sành, cá bánh đường nhỏ, cá bành 

chạnh, cá bằng chặn, cá bánh đường 4 gai, cá miễn 

sành 4 gai. 1703910501 KBR Cá đáy 

Cá miễn sành 5 

gai 

Argyrops bleekeri 

Oshima 1927 Taiwan tai 

Cá hồng man, cá man, cá hồi, cá man man, cá bánh 

đường, Cá miến sành, cá bánh đường nhỏ, cá bành 1703910502 KBB Cá đáy 
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chạnh, cá bằng chặn 

Cá bánh đường 

Argyrops 

filamentosus 

(Valenciennes 1830) Soldierbream 

cá hồng man, cá man, cá hồi, cá man man, cá bánh 

đường, Cá miến sành, cá bánh đường nhỏ, cá bành 

chạnh, cá bằng chặn 1703910503 KBK Cá đáy 

Cá bánh đường Evynnis spp.   Seabream 

Cá miến sành, cá bánh đường nhỏ, cá bành chạnh, cá 

bằng chặn, cá man hồng, cá man, cá hổi, cá miễn 

sành. 17039295XX EVY Cá đáy 

Cá miễn sành 

xuất 

Pagrus major 

(Temminck & 

Schlegel 1843) Japanese seabream 

Cá nhỡ, cá hanh vàng, cá tráp đỏ, cá tráp vàng, cá 

tửu, cá miễn sành vàng, cá bánh đường 3 sao, cá 

hanh, cá bánh đường vàng, cá tráp 1703919116 REV Cá đáy 

Cá giả phèn Parupeneus spp.  Goatfish Cá phèn đổng, cá phèn, cá phèn râu, cá phèn cát 17041200XX RPX Cá đáy 

Cá móm Gerres spp.  Mojarras(=Silver-biddies) 

Cá móm, cá liệt móm, cá móm sành, cá sành, cá 

mốm. 17046036XX MOJ 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá rô thia 

Pristotis obtusirostris 

(Day 1873) Gulf damselfish Cá rô thia, cá thia (lt) 1706202201 PJD Cá đáy 

Cá rô biển Pomacentridae  Damselfishes Cá lia thia, cá thia, cá rô rạn 17062XXXXX DSF 

Cá rạn 

san hô 

Cá nhụ sáu râu 

Polydactylus 

sextarius (Bloch & 

Schneider 1801) Blackspot threadfin 

Cá chích chòe, cá chèo, cá chèo bẻo, cá nghoé, cá 

chét, cá chét chèo, cá chích chòe, cá gộc, cá nhụ 

chấm (FB), cá mầm 1707700108 OAX Cá đáy 

Cá nhụ Polynemidae  Threadfins, tasselfishes Cá chét, cá nhụ xuất, cá lụ, cá nụ, cá gộc, cá đường. 17077XXXXX THF Cá đáy 

Cá dìa 

Siganus canaliculatus 

(Park 1797) White-spotted spinefoot Cá kình, cá giò, cá dìa thường, cá dìa cam (dt). 1740700108 SCN Cá đáy 

Cá dìa Siganus spp.  Spinefeet(=Rabbitfishes)  

Cá dìa rạn, cá kình rạn, cá giò rạn, cá dìa công, cá 

dìa vàng 17407001XX SPI 

Cá rạn 

san hô 

Cá hố 

Trichiurus lepturus 

Linnaeus 1758 Largehead hairtail Cá đao, cá hố đầu rộng (FB), cá hố xuất 1750600302 LHT Cá đáy 

Cá hố dải 

Tentoriceps cristatus 

(Klunzinger 1884) Crested hairtail Cá hố giãi 1750601301 TKR Cá đáy 

Cá chim ấn độ 

Ariomma indica (Day 

1871) Indian driftfish 

Cá tín, cá chim gai, cá sứa, cá theo sứa, cá tím, cá sọ 

dừa, cá liệt sứa, các trạng sứa, cá say, cá lọ nồi, cá 

say sứa 1760401201 DRI 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chim gai 

 Psenopsis anomala 

(Temminck & 

Schlegel 1844) Pacific rudderfish 

Cá chim ấn độ, cá tín, cá sứa, cá theo sứa, cá tím, cá 

sọ dừa, cá liệt sứa, các trạng sứa, cá say, cá lọ nồi, cá 

say sứa 1760802001 BUP 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá ngừ phương 

đông 

Sarda orientalis 

(Temminck & 

Schlegel 1844) Striped bonito Cá ngừ sọc dưa, cá ngừ sọc múp, cá sọc dưa 1750100102 BIP 

Cá nổi 

lớn 
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Cá thu ngàng 

Acanthocybium 

solandri (Cuvier 

1832) Wahoo 

Cá thu dồng, cá thu nhồng, cá thu ngàn, cá thu bè, cá 

thu hủ, cá thu gốc, cá thu. 1750101001 WAH 

Cá nổi 

lớn 

Cá thu vạch 

Scomberomorus 

commerson 

(Lacépède 1800) 

Narrow-barred Spanish 

mackerel 

Cá thu, cá thu phấn, cá thu ảu, cá chậm, cá trậm, cá 

thu ẩu, cá thu ảo, cá thu mùa, cá thu hoa. 1750101503 COM 

Cá nổi 

lớn 

Cá thu chấm 

Scomberomorus 

guttatus (Bloch & 

Schneider 1801) Indo-Pacific king mackerel Cá thu lem, cá thu hoa, cá thu bông, cá thu 1750101504 GUT 

Cá nổi 

lớn 

Cá thu Scomberomorus spp.  Seerfishes  Cá thu mình, cá thu xô 17501015XX KGX 

Cá nổi 

lớn 

Cá ngừ chù 

Auxis thazard 

(Lacépède 1800) Frigate tuna 

Cá thu máu, cá ồ, cá ngừ, cá ù, cá thu ngừ, ngừ bò 

chắn, cá thu hũ, cá trù. 1750102301 FRI 

Cá nổi 

lớn 

Cá ngừ ồ 

Auxis rochei (Risso 

1810) Bullet tuna Cá thu máu, cá ồ, cá ngừ, cá ù. 1750102303 BLT 

Cá nổi 

lớn 

Cá ngừ xô 

Auxis thazard, A. 

rochei  Frigate and bullet tunas Cá thu máu, cá ồ, cá ngừ, cá ù. 17501023XX018 FRZ 

Cá nổi 

lớn 

Cá ngừ chấm 

Euthynnus affinis 

(Cantor 1849) Kawakawa, Eastern little tuna  

Cá ngừ bông, cá ngừ quế, cá ù chấm, cá ngừ hoa, cá 

ù trơn, cá ngừ Bonito, cá ngừ thường. 1750102406 KAW 

Cá nổi 

lớn 

Cá ngừ vằn 

Katsuwonus pelamis 

(Linnaeus 1758) Skipjack tuna 

Cá ù sọc, cá ngừ sọc, cá ngừ dưa, cá ngừ dưa gang, 

cá ngừ sọc dưa, cá bò sọc, cá ngừ sọc chằm. 1750102501 SKJ 

Cá nổi 

lớn 

Cá ngừ bò 

Thunnus tonggol 

(Bleeker 1851) Longtail tuna Cá ù bò, cá ù chẳng 1750102603 LOT 

Cá nổi 

lớn 

Cá ngừ vây 

vàng 

Thunnus albacares 

(Bonnaterre 1788) Yellowfin tuna 

Cá ngừ đại dương, cá ù đại dương, cá bò vàng, cá 

ngừ vi vàng, cá bò gù, cá ngừ vây vàng 1750102610 YFT 

Cá nổi 

lớn 

Cá ngừ đại 

dương Thunnus spp.  True tunas 

Cá ngừ đại dương, cá ù đại dương, cá bò, cá bò gù, 

cá ngừ vi vàng, cá ngừ vây vàng. 17501026XX TUS 

Cá nổi 

lớn 

Cá cờ Istiophoridae  Marlins, sailfishes 

Cá thuôn cờ, cá rìa, cá thuồng, cá kìm cờ, cá kìm, cá 

thuồng, cá kiếm cờ, cá cờ rìa, cá cờ gòn, cá cờ lá, cá 

thu cờ 17503XXXXX BIL 

Cá nổi 

lớn 

Cá kiếm 

Xiphias gladius 

Linnaeus 1758 Swordfish Cá mũi kiếm, cá cờ kiếm (dt) 1750400301 SWO 

Cá nổi 

lớn 

Cá giò 

Rachycentron 

canadum (Linnaeus 

1766) Cobia Cá bớp, cá bớp biển, cá bóp, mép. 1702222101 CBA Cá đáy 

Cá dóc 

Alepes djedaba 

(Forsskål 1775) Shrimp scad 

Cá ngân, cá róc, cá ghé, cá US, cá út, cá tòng quân, 

cá ngân vàng, các trác ngộ, cá ngân bột 1702300101 LSJ 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá say Alepes kleinii (Bloch Razorbelly scad Cá say, cá khế, cá triện, cá triền triện, cá út én, cá ét, 1702300104 JWY Cá nổi 
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1793) cá ục ách, cá sùng sằn, cá lá mít, cá tráo (FB) nhỏ 

Cá ngân 

Atule mate (Cuvier 

1833) Yellowtail scad 

Cá ngân, cá dóc, cá róc, cá ghé, cá US, cá út, cá tòng 

quân, cá ngan vàng, các trác ngộ, cá ngân bột, cá tráo 

(FB), cá ngân xô. 1702300201 TUM 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá sòng cộ 

Trachurus japonicus 

(Temminck & 

Schlegel 1844) Japanese jack mackerel 

Cá nục, cá quẩn, cá nục gai, cá nục sồ, cá đốm, cá 

đốm đốm, cá nục mọng, cá nụt nhét, cá sòng Nhật 

bản+cá sòng Nhật (FB) 1702300403 JJM 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nục đuôi đỏ 

Decapterus kurroides 

Bleeker 1855 Redtail scad 

Cá đốm láo, cá nục đỏ đuôi, cá ngạo, cá nục gai đỏ 

đuôi, cá nục lửa, cá nục đỏ (FB) 1702304302 DCK 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá Nục thuôn 

Decapterus 

macrosoma Bleeker 

1851 Shortfin scad 

Cá nục chuối, cá đốm dài, cá nục chạch, cá nục suôn, 

cá nục suốt, cá nục 1702304303 DCC 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nục sồ 

Decapterus maruadsi 

(Temminck & 

Schlegel 1844) Japanese scad 

Cá nục, cá quẩn, cá nục gai,sồ, cá sòng cộ, cá đốm, 

cá đốm đốm, cá nục mọng, cá sòng cộ, cá nụt nhét, 

cá nục sò (FB), nục thuôn, cá nục đỏ đuôi. 1702304307 RSA 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nục gai 

Decapterus russelli 

(Temminck & 

Schlegel 1844) Indian scad 

Cá đốm láo, cá nục đỏ đuôi, cá ngạo, cá nục gai đỏ 

đuôi, cá nục lửa. Cá nục 1702304308 RUS 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá khế  Caranx spp.  Jacks, crevalles  

Cá háo, cá nục đinh, cá bầu, cá toong bảu, cá lục cục, 

cá lủng khủng, cá loặp coặp, cá khê đen, cá đơn khai, 

cá bè, cá bè cục, cá quýt, cá vịt, cá cụt, cá cam, cá 

chuộng 17023044XX TRE 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cam, cu cam Seriola spp.  Amberjacks  

Cá cam, cá cam vàng, cá cồng cộc, cá cam sọc vàng, 

cá cam đỏ, cá bè cam, cá cam sọc đen 17023048XX AMX Cá đáy 

Cá ông lão 

Alectis alexandrinus 

(Geoffroy St. Hilaire 

1817) Alexandria pompano 

Cá bè vẫu, cá buồm bông, cá bè râu, cá ống già, cá 

lão, cá bè lão. 1702309003 ALA Cá đáy 

Cá ông lão 

mõm ngắn 

Alectis ciliaris (Bloch 

1787) African pompano 

Cá ông lão, cá bè vẫu, cá buồm bông, cá bè râu, cá 

ống già, cá lão, cá ống lão ấn độ (FB) 1702309004 LIJ Cá đáy 

Cá ông lão ấn 

độ 

Alectis indicus 

(Rüppell 1830) Indian threadfish 

Cá ông lão, cá bè vẫu, cá buồm bông, cá bè râu, cá 

ống già, cá lão, cá bè lão, cá lão ấn, cá lão nhót 1702309005 LTD Cá đáy 

Cá chim đen 

Parastromateus niger 

(Bloch 1795) Black pomfret Cá chim, cá giang, chim gai 1702309901 POB 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cam thoi  

Elagatis bipinnulata 

(Quoy & Gaimard 

1825) Rainbow runner 

Cá sọc nhồng, cá bầu lợn, cá thằn lằn, cá chàm, cá 

dùi trường, cá sọc mướp, cá thu gòn, cá chàm. 1702313401 RRU 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá sòng gió 

Megalaspis cordyla 

(Linnaeus 1758) Torpedo scad Cá sòng, cá eo, cá sòng cộ, cá sòng giỏ. 1702317901 HAS 

Cá nổi 

nhỏ 
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Cá thu bè Scomberoides spp.  Queenfishes 

Cá bè, cá bè xước, cá bè gai, cá lá tre, cá lưỡi tre, cá 

bè chang, cá chang, cá lem. 17023231XX QUE 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá tráo mắt to 

Selar 

crumenophthalmus 

(Bloch 1793) Bigeye scad 

Cá tráo, cá bè tráo mắt to (FB), cá trao, cá nục mắt 

to, cá tráo mắt lộ. 1702329101 BIS 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chỉ vàng 

Selaroides leptolepis 

(Cuvier 1833) Yellowstripe scad Cá chỉ, cá liệt chỉ, cá ngân chỉ 1702342201 TRY 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cam vân 

Seriolina 

nigrofasciata (Rüppell 

1829) Blackbanded trevally 

Cá cu cam, cá cam đen, cá cam cu, cá cam cu sọc, cá 

cu bầu, cá bù cu, cá chuối, cá cu đen, Cá cu, Cá bè, 

cá cam sọc đen (FB) 1702342501 RNJ Cá đáy 

Cá khế  Carangidae  Carangids  

Cá diễn, cá bi, cá lỗ, cá xái, cá khế trắng, cá cạch 

cạch, cá trạng gàu, cá viễn. 17023XXXXX CGX 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nục heo 

thường 

Coryphaena hippurus 

Linnaeus 1758 Common dolphinfish 

Cá nục heo, cá dũa, cá theo cước, cá tay áo, cá chủa, 

cá chũa, cá chủa mồng, cá bè dũa, cá nục heo cờ 

(FB) 1702807101 DOL 

Cá nổi 

lớn 

Cá nục heo 

Coryphaena equiselis 

Linnaeus 1758 Pompano dolphinfish 

Cá nục heo, cá dũa, cá theo cước, cá tay áo, cá chủa, 

cá chũa, cá chủa mồng. 1702807102 CFW 

Cá nổi 

lớn 

Cá thu nhật 

Scomber japonicus 

Houttuyn 1782 Pacific chub mackerel 

Cá sapa, cá bạc má chù, cá nục hoa, cá nục bông, cá 

suôn lươn, cá saba,. 1750100201 MAS 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá bạc má 

Rastrelliger kanagurta 

(Cuvier 1816) Indian mackerel Cá má 1750101403 RAG 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá bạc má Rastrelliger spp.  Indian mackerels  Cá bạc má xô, cá cu, cá lăn tiêu, cá ba thú, cá xanh. 17501014XX RAX 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chim trắng  

Pampus argenteus 

(Euphrasen 1788) Silver pomfret 

cá chim trắng đuôi én (alem), cá chim giang, cá chim 

én, cá én, cá lím, cá giang 1760300901 SIP 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chim trắng Pampus spp.  Silver pomfrets  Cá giang, cá én. 17603009XX XPO 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chim Nomeidae  Driftfishes  Cá chim, cá én 17606XXXXX VTX 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nhồng vằn 

Sphyraena jello 

Cuvier 1829 Pickhandle barracuda 

Cá nhái, cá nhói, cá nhồng lớn, cá dồng vảy, cá dồng 

lớn, cá nhồng mun, cá nhồng vằn (tl), cá nhồng sọc. 1771000103 BAC 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nhồng lớn 

Sphyraena barracuda 

(Walbaum 1792) Great barracuda 

Cá nhái, cá nhói, cá nhồng lớn, cá nhồng vảy, cá 

dồng vảy, cá dồng lớn. 1771000107 GBA 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nhồng Sphyraena spp.  Barracudas  Cá rồng, cá rồng vàng, cá nhồng đen, cá nhồng xô. 17710001XX BAR 

Cá nổi 

nhỏ 

Mực nang Sepia spp.  Cuttlefishes 

Mực nang chọn, mực nang lửa, mực nang hoa, mực 

nang vân hổ, mực nang tấm, mực năng xô 32102002XX IAX 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 
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Mực lá 

Sepioteuthis 

lessoniana Lesson 

1830 Bigfin reef squid Mực ống ngắn, mực giề 3210400702 UHL 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Mực ống Loliginidae  Inshore squids  Mực ống xô, mực ống, mực chợ, mực xô, mực đất 32104XXXXX SQZ 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Bạch tuộc Octopodidae  Octopuses 

Mực tuộc, mực dúi, mực ruốc, mực phủ, mực giái, 

mực râu, mực tua, bạch tuộc hai da, bạch tuộc da có, 

bạch tuộc da xanh, bạch tuộc da giấy, bạch tuộc lửa, 

bạch tuộc 2 mắt, mực ma, bạch tuộc 4 mắt. 32109XXXXX OCT 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Ruốc Sergestidae  Sergestid shrimps  Moi, tôm chà din, moi đỏ. 22807XXXXX SHS 

Giáp 

xác 

Cá chọn -  Selected fish 

Cá xô lớn bán chợ và xuất khẩu, cá ba quan to, cá 

xuất, cá cân, cá hệ. - - Cá chọn 

Cá xô -  Mixed fish 

Cá xô bán chợ, cá ba quân, cá xô cân, cá ba loài, cá 

cân, cá xô, cá giặt - - Cá chọn 

Cá lợn -  Trash fish 

Cá tạp bé, cá ba quân bé, cá gà, cá vấn, cá vinh, cá 

tạp, cá ba loài bé, cá gà, cá cò, vạc, cá bè. - - Cá tạp 

 

Phục lục F: Danh mục các loài/nhóm loài thương phẩm trong nghề vây cá cơm 

Tên tiếng Việt Tên la tinh Tên tiếng Anh Tên gọi khác TAXOCODE 3A_CODE Nhóm 

Cá bò Balistidae  Triggerfishes, durgons  cá bò đá, cá bò đen 19010XXXXX TRI 

Cá rạn 

san hô 

Cá cháo biển 

Elops saurus Linnaeus 

1766 Ladyfish Cá nhồng mềm, cá măng, cá măng tròn. 1290100302 LAD 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cháo lớn 

Megalops cyprinoides 

(Broussonet 1782) Indo-Pacific tarpon Cá cháo, cá bẹ, cá lầm, cá măng dẹt, cá cháo biển. 1290200402 TAI 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá thiều 

Arius arius (Hamilton 

1822) Threadfin sea catfish Cá gúng lớn, cá húng, cá úc (FB) 1410200603 AUI Cá đáy 

Cá úc thường 

Netuma thalassina 

(Rüppell 1837) Giant catfish Cá gúng lớn, cá thiều, cá gúng, cá út. 1410205506 AUX Cá đáy 

Cá Ngát sọc 

trắng 

Plotosus lineatus 

(Thunberg 1787) Striped eel catfish 

Cá ngát, cá gai, cá ngát sọc, cá trê biển, cá ngát bắc 

(tl). 1410606403 PII Cá đáy 

Cá Đối Mugil spp.  Mullet Cá đói, cá kền. 16501001XX MGS 

cá nổi 

nhỏ 

Cá nóc  Tetraodontidae  Puffers  Cá cuồng 19002XXXXX PUX Cá đáy 
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Cá suốt Atherina spp.  Sand smelts    16302003XX AVX 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá trích xương Sardinella spp.  Sardinellas  

Cá ve, cá nhâm, cá lầm, cá dè, cá thân, cá trích, cá 

trích xô 12105012XX SIX 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá trích dầu Dussumieria spp.  Rainbow sardines  

Cá dầu, cá lầm, cá rầu, cá lầm nhọn, cá lầm mắt 

mỡ, cá lầm Thái bình dương. 12105029XX RWA 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá lầm tròn 

giải bạc 

Spratelloides gracilis 

(Temminck & Schlegel 

1846) Silver-stripe round herring Cá cơm săn, cá lầm giải bạc (FB). 1210504901 SRH 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá mai 

Escualosa thoracata 

(Valenciennes 1847) White sardine Cá cơm (FB). 1210507301 EST 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cơm con 

Encrasicholina devisi 

(Whitley 1940) Devis' anchovy Cá cơm mồm, cá cơm ngần, cá cơm (FB, đt). 1210600701 END 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cơm mõm 

nhọn 

Encrasicholina 

heteroloba (Rüppell 

1837) Shorthead anchovy 

Cá cơm mồm, cá cơm ngần, cá cơm mõm nhọn, cá 

cơm (đt). 1210600702 ECT 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cơm sọc 

xanh  

Encrasicholina 

punctifer Fowler 1938 Buccaneer anchovy 

Cá cơm mồm, cá cơm ngần, cá cơm đỏ (FB), cá 

cơm (đt). 1210600703 STL 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá lẹp vàng 

vây ngực dài 

Setipinna taty 

(Valenciennes 1848) Scaly hairfin anchovy Cá lẹp vàng, cá bẹ vàng.  1210604604 ESY 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá lẹp vàng 

Setipinna breviceps 

(Cantor 1849) Shorthead hairfin anchovy Cá bẹ vàng. 1210604603 ESB 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cơm trắng Stolephorus spp.  Stolephorus anchovies  Cá cơm bạc, cá cơm sọc phấn, cá trỏng trắng 12106050XX STO 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá lẹp Thryssa spp.  Thryssa Cá cơm trổng, cá rớp, cá dớp, cá lẹp râu. - - 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá rựa Chirocentrus spp.  Wolf-herrings  Cá dao, cá lanh. 12111002XX DOS 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá căng Terapon spp.  Terapon perches  Cá ong, cá ong căng 17004089XX THO Cá đáy 

Cá trác Priacanthidae  Bigeyes, glasseyes, bulleyes 

Cá mắt đỏ, cá mắt kiếng, cá mắt lộ, cá thóc, cá sơn 

thóc, cá trác mắt to, cá mắt to, cá bã trầu, cá cháy. 17011XXXXX PRI Cá đáy 

Cá sơn Apogonidae  Cardinalfishes   17012XXXXX APO Cá đáy 

Cá lưỡi búa 

Mene maculata (Bloch 

& Schneider 1801) Moonfish Cá liệt búa, cá bánh lái. 1702632701 MOO 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá liệt Leiognathidae  Ponyfishes(=Slipmouths) Cá liệt, cá ót thịt, cá ót, cá ngãng ngựa. 17035XXXXX PON 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá giả phèn Parupeneus spp.  Goatfish Cá phèn đổng, cá phèn, cá phèn râu, cá phèn cát 17041200XX RPX Cá đáy 

Cá hố rắn Gempylus serpens Snake mackerel Cá hố ma, cá hố khơi, cá thu rắn (FB) 1750502001 GES Cá nổi 
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Cuvier 1829 nhỏ 

Cá hố 

Trichiurus lepturus 

Linnaeus 1758 Largehead hairtail Cá đao, cá hố đầu rộng (FB), cá hố xuất 1750600302 LHT Cá đáy 

Cá hố dải 

Tentoriceps cristatus 

(Klunzinger 1884) Crested hairtail Cá hố giãi 1750601301 TKR Cá đáy 

Cá chim ấn độ 

Ariomma indica (Day 

1871) Indian driftfish 

Cá tín, cá chim gai, cá sứa, cá theo sứa, cá tím, cá 

sọ dừa, cá liệt sứa, các trạng sứa, cá say, cá lọ nồi, 

cá say sứa 1760401201 DRI 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chim gai 

 Psenopsis anomala 

(Temminck & Schlegel 

1844) Pacific rudderfish 

Cá chim ấn độ, cá tín, cá sứa, cá theo sứa, cá tím, 

cá sọ dừa, cá liệt sứa, các trạng sứa, cá say, cá lọ 

nồi, cá say sứa 1760802001 BUP 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá thu vạch 

Scomberomorus 

commerson (Lacépède 

1800) 

Narrow-barred Spanish 

mackerel 

Cá thu, cá thu phấn, cá thu ảu, cá chậm, cá trậm, cá 

thu ẩu, cá thu ảo, cá thu mùa, cá thu hoa. 1750101503 COM 

Cá nổi 

lớn 

Cá thu chấm 

Scomberomorus 

guttatus (Bloch & 

Schneider 1801) Indo-Pacific king mackerel Cá thu lem, cá thu hoa, cá thu bông, cá thu 1750101504 GUT 

Cá nổi 

lớn 

Cá thu Scomberomorus spp.  Seerfishes  Cá thu mình, cá thu xô 17501015XX KGX 

Cá nổi 

lớn 

Cá giò 

Rachycentron canadum 

(Linnaeus 1766) Cobia Cá bớp, cá bớp biển, cá bóp, mép. 1702222101 CBA Cá đáy 

Cá ngân 

Atule mate (Cuvier 

1833) Yellowtail scad 

Cá ngân, cá dóc, cá róc, cá ghé, cá US, cá út, cá 

tòng quân, cá ngan vàng, các trác ngộ, cá ngân bột, 

cá tráo (FB), cá ngân xô. 1702300201 TUM 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá sòng cộ 

Trachurus japonicus 

(Temminck & Schlegel 

1844) Japanese jack mackerel 

Cá nục, cá quẩn, cá nục gai, cá nục sồ, cá đốm, cá 

đốm đốm, cá nục mọng, cá nụt nhét, cá sòng Nhật 

bản+cá sòng Nhật (FB) 1702300403 JJM 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nục đuôi đỏ 

Decapterus kurroides 

Bleeker 1855 Redtail scad 

Cá đốm láo, cá nục đỏ đuôi, cá ngạo, cá nục gai đỏ 

đuôi, cá nục lửa, cá nục đỏ (FB) 1702304302 DCK 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá Nục thuôn 

Decapterus macrosoma 

Bleeker 1851 Shortfin scad 

Cá nục chuối, cá đốm dài, cá nục chạch, cá nục 

suôn, cá nục suốt, cá nục 1702304303 DCC 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nục sồ 

Decapterus maruadsi 

(Temminck & Schlegel 

1844) Japanese scad 

Cá nục, cá quẩn, cá nục gai,sồ, cá sòng cộ, cá đốm, 

cá đốm đốm, cá nục mọng, cá sòng cộ, cá nụt nhét, 

cá nục sò (FB), nục thuôn, cá nục đỏ đuôi. 1702304307 RSA 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nục gai 

Decapterus russelli 

(Temminck & Schlegel 

1844) Indian scad 

Cá đốm láo, cá nục đỏ đuôi, cá ngạo, cá nục gai đỏ 

đuôi, cá nục lửa. Cá nục 1702304308 RUS 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá khế  Caranx spp.  Jacks, crevalles  Cá háo, cá nục đinh, cá bầu, cá toong bảu, cá lục 17023044XX TRE Cá nổi 
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cục, cá lủng khủng, cá loặp coặp, cá khê đen, cá 

đơn khai, cá bè, cá bè cục, cá quýt, cá vịt, cá cụt, cá 

cam, cá chuộng 

nhỏ 

Cá ông lão 

Alectis alexandrinus 

(Geoffroy St. Hilaire 

1817) Alexandria pompano 

Cá bè vẫu, cá buồm bông, cá bè râu, cá ống già, cá 

lão, cá bè lão. 1702309003 ALA Cá đáy 

Cá ông lão 

mõm ngắn 

Alectis ciliaris (Bloch 

1787) African pompano 

Cá ông lão, cá bè vẫu, cá buồm bông, cá bè râu, cá 

ống già, cá lão, cá ống lão ấn độ (FB) 1702309004 LIJ Cá đáy 

Cá ông lão ấn 

độ 

Alectis indicus (Rüppell 

1830) Indian threadfish 

Cá ông lão, cá bè vẫu, cá buồm bông, cá bè râu, cá 

ống già, cá lão, cá bè lão, cá lão ấn, cá lão nhót 1702309005 LTD Cá đáy 

Cá chim đen 

Parastromateus niger 

(Bloch 1795) Black pomfret Cá chim, cá giang, chim gai 1702309901 POB 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá sòng gió 

Megalaspis cordyla 

(Linnaeus 1758) Torpedo scad Cá sòng, cá eo, cá sòng cộ, cá sòng giỏ. 1702317901 HAS 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá thu bè Scomberoides spp.  Queenfishes 

Cá bè, cá bè xước, cá bè gai, cá lá tre, cá lưỡi tre, cá 

bè chang, cá chang, cá lem. 17023231XX QUE 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá tráo mắt to 

Selar 

crumenophthalmus 

(Bloch 1793) Bigeye scad 

Cá tráo, cá bè tráo mắt to (FB), cá trao, cá nục mắt 

to, cá tráo mắt lộ. 1702329101 BIS 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chỉ vàng 

Selaroides leptolepis 

(Cuvier 1833) Yellowstripe scad Cá chỉ, cá liệt chỉ, cá ngân chỉ 1702342201 TRY 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cam vân 

Seriolina nigrofasciata 

(Rüppell 1829) Blackbanded trevally 

Cá cu cam, cá cam đen, cá cam cu, cá cam cu sọc, 

cá cu bầu, cá bù cu, cá chuối, cá cu đen, Cá cu, Cá 

bè, cá cam sọc đen (FB) 1702342501 RNJ Cá đáy 

Cá khế  Carangidae  Carangids  

Cá diễn, cá bi, cá lỗ, cá xái, cá khế trắng, cá cạch 

cạch, cá trạng gàu, cá viễn. 17023XXXXX CGX 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá thu nhật 

Scomber japonicus 

Houttuyn 1782 Pacific chub mackerel 

Cá sapa, cá bạc má chù, cá nục hoa, cá nục bông, cá 

suôn lươn, cá saba,. 1750100201 MAS 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá bạc má 

Rastrelliger kanagurta 

(Cuvier 1816) Indian mackerel Cá má 1750101403 RAG 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá bạc má Rastrelliger spp.  Indian mackerels  Cá bạc má xô, cá cu, cá lăn tiêu, cá ba thú, cá xanh. 17501014XX RAX 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nhồng vằn 

Sphyraena jello Cuvier 

1829 Pickhandle barracuda 

Cá nhái, cá nhói, cá nhồng lớn, cá dồng vảy, cá 

dồng lớn, cá nhồng mun, cá nhồng vằn (tl), cá 

nhồng sọc. 1771000103 BAC 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nhồng lớn 

Sphyraena barracuda 

(Walbaum 1792) Great barracuda 

Cá nhái, cá nhói, cá nhồng lớn, cá nhồng vảy, cá 

dồng vảy, cá dồng lớn. 1771000107 GBA 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nhồng Sphyraena spp.  Barracudas  Cá rồng, cá rồng vàng, cá nhồng đen, cá nhồng xô. 17710001XX BAR Cá nổi 
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nhỏ 

Mực nang Sepia spp.  Cuttlefishes 

Mực nang chọn, mực nang lửa, mực nang hoa, mực 

nang vân hổ, mực nang tấm, mực năng xô 32102002XX IAX 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Mực lá 

Sepioteuthis lessoniana 

Lesson 1830 Bigfin reef squid Mực ống ngắn, mực giề 3210400702 UHL 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Mực ống Loliginidae  Inshore squids  Mực ống xô, mực ống, mực chợ, mực xô, mực đất 32104XXXXX SQZ 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Cá xô -  Mixed fish 

Cá xô bán chợ, cá ba quân, cá xô cân, cá ba loài, cá 

cân, cá xô, cá giặt - - Cá chọn 

Cá lợn -  Trash fish 

Cá tạp bé, cá ba quân bé, cá gà, cá vấn, cá vinh, cá 

tạp, cá ba loài bé, cá gà, cá cò, vạc, cá bè. - - Cá tạp 

 

Phục lục G: Danh mục các loài/nhóm loài thương phẩm trong nghề mành đèn 

Tên tiếng Việt Tên la tinh Tên tiếng Anh Tên gọi khác TAXOCODE 3A_CODE Nhóm 

Cá bò 
Balistidae  

Triggerfishes, durgons  cá bò đá, cá bò đen 19010XXXXX TRI 
Cá rạn san 

hô 

Cá chình rắn Ophichthidae  Snake eels 

Cá gồng, cá cán gáo, cá lịch, cá lịch xương, cá nhệch, 

cá lạc, cá lạc dây, cá lệch, cá lịch dưa. 14315XXXXX OWX Cá đáy 

Cá dưa xám 

Muraenesox cinereus 

(Forsskål 1775) Daggertooth pike conger 

Cá lạt chì, cá dưa, cá lị cơm, cá lạt đen, cá lịch dưa, cá 

lạc đen, cá lạt, cá dưa bạc (FB), cá dưa răng nhọn. 1430901102 DPC Cá đáy 

Cá Lạt 

Congresox 

talabonoides (Bleeker 

1853) Indian pike conger 

Cá dưa vàng, cá lạc, cá lạc vàng, cá lụy, cá lạc lãi, cá 

tựa lạc (tl), cá lạt. 1430905802 MCG Cá đáy 

Cá chình cơm  Congridae  Conger eels 

Cá lại, cá lãi, cá cơm đũa, cá kèo, cá đét, cá chình giả, 

các chình cỏ, cá đét, cá đắc, cá đát, cá khoai, cá lãi, cá 

lạc đét, cá xùng xịch. 14313XXXXX COX Cá đáy 

Cá thiều 

Arius arius (Hamilton 

1822) Threadfin sea catfish Cá gúng lớn, cá húng, cá úc (FB) 1410200603 AUI Cá đáy 

Cá úc thường 

Netuma thalassina 

(Rüppell 1837) Giant catfish Cá gúng lớn, cá thiều, cá gúng, cá út. 1410205506 AUX Cá đáy 

Cá Ngát sọc trắng 

Plotosus lineatus 

(Thunberg 1787) Striped eel catfish 

Cá ngát, cá gai, cá ngát sọc, cá trê biển, cá ngát bắc 

(tl). 1410606403 PII Cá đáy 

Cá Đối Mugil spp.  Mullet Cá đói, cá kền. 16501001XX MGS cá nổi nhỏ 
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Cá đuối Rajidae  Rays and skates  Cá đuối lồi, cá đuối đất, cá đuối quạt, cá đuối sạn. 11004XXXXX RAJ Cá đáy 

Cá Đuối bồng Dasyatidae  Stingrays 

Cá đuối gai, cá ghim, cá lồi, cá đuối dơi, cá nẻ, cá đuối 

ghim. 11005XXXXX STT Cá đáy 

Cá đuối ó Aetomylaeus spp.  Eagle rays Cá đuối đầu bò, cá đầu bò, cá én, cá đuối mũ mút. 11007029XX RJX Cá đáy 

Cá nhám Scyliorhinidae  Catsharks Cá nghéo, cá mập con, cá chèo bẻo, cá thụt thịt 10801XXXXX SYX Cá đáy 

Cá mập Carcharhinidae  Requiem sharks  - 10802XXXXX RSK Cá nổi lớn 

Cá nhám cào  Sphyrnidae  Hammerhead sharks Cá mập đầu bằng, cá nhám búa, cá bừa, cá cào. 10803XXXXX SPY Cá đáy 

Cá nhám Triakidae  Houndsharks, smoothhounds  

Cá nghéo, cá mập con, cá bẻo, cá chèo bẻo, cá thụt 

thịt. 10804XXXXX TRK Cá đáy 

Cá mòi đường 

Albula vulpes 

(Linnaeus 1758) Bonefish   1300100501 BOF Cá nổi nhỏ 

Cá mối Saurida spp.   lizardfish 

Cá mối thừng, cá mối ta, cá mối giấy, cá mối cát, cá 

béo, cá mối trắng. 13116068XX SZX Cá đáy 

Cá chai Platycephalidae  Flatheads  

Cá chai sấu, cá chai vảy, cá chai cơm, cá chai mau, cá 

chai xô.  17809XXXXX FLH Cá đáy 

Cá nóc  Tetraodontidae  Puffers  Cá cuồng 19002XXXXX PUX Cá đáy 

Cá bò da 

Paramonacanthus 

frenatus Fraser-

Brunner 1941 Wedgetail filefish 

Cá bò, cá bò in đô, cá bò lai, cá bò bé, cá bò da bé, cá 

bò gai. 1900901701 RKB Cá đáy 

Cá nhói Belonidae  Needlefishes, etc.  Cá xanh xương, cá rựa, cá nhái, cá nhoái 14701XXXXX BEN Cá nổi nhỏ 

Cá kìm Hemiramphidae  Halfbeaks  Cá lìm kìm, cá dẫu, cá kìm goóc 14703XXXXX JKX Cá nổi nhỏ 

Cá chuồn Exocoetidae  Flyingfishes  

Cá chuồn xanh, cá chuồn bay, cá chuồn chuồn, cá 

chồn xanh. 14704XXXXX FLY Cá nổi nhỏ 

Cá suốt Atherina spp.  Sand smelts    16302003XX AVX Cá nổi nhỏ 

Cá bẹ 

Ilisha megaloptera 

(Swainson 1839) Bigeye ilisha 

Cá đé, cá mậu, cá mạu, cá mạo, cá bẹ trắng (FB), cá bẹ 

vây lớn (FB) 1211200101 PIM Cá nổi nhỏ 

Cá bẹ ấn độ 

Ilisha melastoma 

(Schneider 1801) Indian ilisha Cá đé, cá mậu, cá mạu, cá mạo, cá bẹ ấn. 1211200102 PIE Cá nổi nhỏ 

Cá đé  

Ilisha elongata 

(Bennett 1830) Elongate ilisha Cá bẹ, cá mậu, cá mạu, cá mạo, cá dé. 1211200103 EIL Cá nổi nhỏ 

Cá trích xương Sardinella spp.  Sardinellas  

Cá ve, cá nhâm, cá lầm, cá dè, cá thân, cá trích, cá 

trích xô 12105012XX SIX Cá nổi nhỏ 

Cá trích dầu Dussumieria spp.  Rainbow sardines  

Cá dầu, cá lầm, cá rầu, cá lầm nhọn, cá lầm mắt mỡ, 

cá lầm Thái bình dương. 12105029XX RWA Cá nổi nhỏ 

Cá lầm tròn giải 

bạc 

Spratelloides gracilis 

(Temminck & 

Schlegel 1846) Silver-stripe round herring Cá cơm săn, cá lầm giải bạc (FB). 1210504901 SRH Cá nổi nhỏ 

Cá mai Escualosa thoracata White sardine Cá cơm (FB). 1210507301 EST Cá nổi nhỏ 
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(Valenciennes 1847) 

Cá cơm con 

Encrasicholina devisi 

(Whitley 1940) Devis' anchovy Cá cơm mồm, cá cơm ngần, cá cơm (FB, đt). 1210600701 END Cá nổi nhỏ 

Cá cơm mõm 

nhọn 

Encrasicholina 

heteroloba (Rüppell 

1837) Shorthead anchovy 

Cá cơm mồm, cá cơm ngần, cá cơm mõm nhọn, cá 

cơm (đt). 1210600702 ECT Cá nổi nhỏ 

Cá cơm sọc xanh  

Encrasicholina 

punctifer Fowler 

1938 Buccaneer anchovy 

Cá cơm mồm, cá cơm ngần, cá cơm đỏ (FB), cá cơm 

(đt). 1210600703 STL Cá nổi nhỏ 

Cá lẹp vàng vây 

ngực dài 

Setipinna taty 

(Valenciennes 1848) Scaly hairfin anchovy Cá lẹp vàng, cá bẹ vàng.  1210604604 ESY Cá nổi nhỏ 

Cá lẹp vàng 

Setipinna breviceps 

(Cantor 1849) Shorthead hairfin anchovy Cá bẹ vàng. 1210604603 ESB Cá nổi nhỏ 

Cá cơm trắng Stolephorus spp.  Stolephorus anchovies  Cá cơm bạc, cá cơm sọc phấn, cá trỏng trắng 12106050XX STO Cá nổi nhỏ 

Cá lẹp Thryssa spp.  Thryssa Cá cơm trổng, cá rớp, cá dớp, cá lẹp râu. - - Cá nổi nhỏ 

Cá rựa Chirocentrus spp.  Wolf-herrings  Cá dao, cá lanh. 12111002XX DOS Cá nổi nhỏ 

Cá mú (Cá song)  Epinephelus spp.  Groupers cá mú xô, cá song xô 17002042XX GPX 

Cá rạn san 

hô 

Cá mú đỏ 

Cephalopholis 

miniata (Forsskål 

1775) Coral hind 

Cá song đỏ, cá song chấm sao, cá song da báo,cá song 

chấm xanh, cá song chấm sao, cá mú da báo, cá mú 

chấm, cá mú đỏ, cá mú sao 1700211511 CFI 

Cá rạn san 

hô 

Cá mú đỏ 

Cephalopholis 

aurantia 

(Valenciennes 1828) Golden hind 

Cá song đỏ, cá song chấm sao, cá song da báo,cá song 

chấm xanh, cá song chấm sao, cá mú da báo, cá mú 

chấm. 1700211515 CFZ 

Cá rạn san 

hô 

Cá mú Cephalopholis spp.    Cá mú ..., cá song ... 17002115XX IIX 

Cá rạn san 

hô 

Cá mú (Cá song) 

dẹt 

Cromileptes altivelis 

(Valenciennes 1828) Humpback grouper 

Cá mú dẹp, cá mú heo, cá song mõm dài, cá mú mõm 

dài. 1700212501 MPV 

Cá rạn san 

hô 

Cá mú đỏ Plectropomus spp.  Coralgroupers  

Cá song đỏ, cá song chấm sao, cá song da báo,cá song 

chấm xanh, cá song chấm sao, cá mú da báo, cá mú 

chấm, cá mú đỏ,  17002208XX IWX 

Cá rạn san 

hô 

Cá căng Terapon spp.  Terapon perches  Cá ong, cá ong căng 17004089XX THO Cá đáy 

Cá trác Priacanthidae  Bigeyes, glasseyes, bulleyes 

Cá mắt đỏ, cá mắt kiếng, cá mắt lộ, cá thóc, cá sơn 

thóc, cá trác mắt to, cá mắt to, cá bã trầu, cá cháy. 17011XXXXX PRI Cá đáy 

Cá sơn Apogonidae  Cardinalfishes   17012XXXXX APO Cá đáy 

Cá lưỡi búa 

Mene maculata 

(Bloch & Schneider 

1801) Moonfish Cá liệt búa, cá bánh lái. 1702632701 MOO Cá nổi nhỏ 
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Cá hồng chấm 

Lutjanus fulviflamma 

(Forsskål 1775) Dory snapper 

Cá bí chấm, cá hường đém, cá róc chấm, cá nít, cá 

hồng díp, cá hồng đém, cá bi chấm, hồng ánh vàng 

(FB), cá hồng (dt). 1703202705 LJF 

Cá rạn san 

hô 

Cá hồng vảy 

ngang 

Lutjanus johnii 

(Bloch 1792) John's snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường đém, 

cá hường, cá hồng chấm. 1703202707 LJH 

Cá rạn san 

hô 

Cá hồng sọc vàng 

Lutjanus lutjanus 

Bloch 1790 Bigeye snapper 

Cá bí, cá đổng bí, cá róc, cá gốc, cá hồng trứng, cá 

hồng trùng (dt). 1703202709 LJL 

Cá rạn san 

hô 

Cá hồng chấm 

Lutjanus monostigma 

(Cuvier 1828) One-spot snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường đém, 

cá hồng đém, cá hồng díp,cá bí chấm. 1703202710 LJK 

Cá rạn san 

hô 

Cá hồng giải đen 

Lutjanus vitta (Quoy 

& Gaimard 1824) Brownstripe red snapper 

Cá bí, cá đổng bí, cá róc, cá gốc, cá hường bí, cá 

hường, cá hồng. 1703202716 LUJ 

Cá rạn san 

hô 

Cá hồng chấm 

đen 

Lutjanus russelli 

(Bleeker 1849) Russell's snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường đém, 

cá hồng đém, cá hồng díp,cá bí chấm, cá hồng 1703202738 SNU 

Cá rạn san 

hô 

Cá hồng 

Lutjanus ehrenbergii 

(Peters 1869) Blackspot snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường đém, 

cá hồng đém, cá hồng díp, cá bí chấm, cá hồng 

thường, cá hồng chấm bạc (FB). 1703202755 LWE 

Cá rạn san 

hô 

Cá hồng Lutjanus spp.  Snappers 

Cá dấm, cá mím, cá hường, cá hồng mím, các thác, cá 

đỏ, cá hồng hoang,  17032027XX SNA 

Cá rạn san 

hô 

Cá đổng sộp Pristipomoides spp.  Jobfishes  

Cá sợp, cá đổng lớn, cá đổng tía, cá đổng tím, cá tía, cá 

sộp, cá đổng, cá đù xạo. 17032217XX LWX Cá đáy 

Cá mím  

Pinjalo pinjalo 

(Bleeker 1850) Pinjalo 

cá mím đỏ, cá đuôi vàng, Cá chàm bì, cá bì, cá chàm, 

cá hồng, cá hường. 1703254901 PJP 

Cá rạn san 

hô 

Cá lượng Nemipterus spp.  Threadfin breams 

Cá phèn đổng, cá phèn đỏ, cá phèn rang, cá phèn cờ, 

cá lượng xô, cá đổng xô 17033184XX THB Cá đáy 

Cá lượng dơi Scolopsis spp.  Monocle breams Cá lượng đá, cá đổng chàm, cá đổng rạn. 17033230XX MOB Cá đáy 

Cá liệt lớn 

Leiognathus equulus 

(Forsskål 1775) Common ponyfish 

Cá liệt, cá liệt ngãn ngựa, cá liệt ngãng, cá liệt dầu, cá 

liệt ngựa, cá liệt ván. 1703516906 LGE Cá nổi nhỏ 

Cá liệt  Leiognathus spp.  Ponyfishes(=Slipmouths) Cá bâu bâu, cá liệt bầu, cá liệt ngạnh, cá ót thịt, cá ót 17035169XX POY Cá nổi nhỏ 

Cá liệt Leiognathidae  Ponyfishes(=Slipmouths) Cá liệt, cá ót thịt, cá ót, cá ngãng ngựa. 17035XXXXX PON Cá nổi nhỏ 

Cá kẽm Plectorhinchus spp.  Sweetlips, rubberlips cá kẽn, cá ngừ, cá bè, cá kẻng 33 17036207XX 

Cá rạn san 

hô 

Cá sủ 

Miichthys miiuy 

(Basilewsky 1855) Mi-iuy (brown) croaker Cá đù Mi-uy (FB) 1703702801 MIH Cá đáy 

Cá đù nanh 

Otolithes ruber 

(Bloch & Schneider 

1801) Tigertooth croaker 

Cá đù sóc, cá nanh, cá sóc, cá đù nạng, ngao trắng, 

ngao vàng.(cá nạng hông, cá nạnh bạc, cá sóc 

mang(FB)) 1703718603 LKR Cá đáy 

Cá sủ vàng 

Otolithoides biauritus 

(Cantor 1849) Bronze croaker 

Cá đù sóc, cá đù nanh, Cá sủ kép vây vàng, Cá đường 

(FB), cá thủ vây vàng, cá sủ giấy (FB), cá sủ kép vây 1703718701 OTB Cá đáy 
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vàng, cá đường 

Cá đù nanh 

Otolithoides pama 

(Hamilton 1822) Pama croaker Cá đù sóc, cá nanh, cá sóc, cá đù nạng 1703718703 OTD Cá đáy 

Cá đù đầu to 

Collichthys lucidus 

(Richardson 1844) Big head croaker Cá vàng nhờ, cá vờ 1703730302 OLD Cá đáy 

Cá đỏ dạ 

Larimichthys crocea 

(Richardson 1846) Large yellow croaker 

Cá vàng nhờ, cá vờ, cá đỏ dạ lớn, cá lù đù vàng, cá 

sóc, cá đù vàng 1703730304 LYC Cá đáy 

Cá đù vàng  

Larimichthys 

polyactis (Bleeker 

1877) Yellow croaker Cá vàng nhờ, cá vờ 1703730305 CRY Cá đáy 

Cá đù Sciaenidae  Croakers, drums  

Cá uốp, cá sửu, cá đù đu, cá ù sáo, cá sộ, cá giấy, cá 

uốp giấy, cá chẽm, cá ngao, cá tò mò, cá đỏ dạ, cá lé 

ké, cá úp, cá nạng 17037XXXXX CDX Cá đáy 

Cá bánh đường 

Argyrops spinifer 

(Forsskål 1775) King soldier bream 

Cá hồng man, cá man, cá hồi, cá man man, cá bánh 

đường, Cá miến sành, cá bánh đường nhỏ, cá bành 

chạnh, cá bằng chặn, cá bánh đường 4 gai, cá miễn 

sành 4 gai. 1703910501 KBR Cá đáy 

Cá miễn sành 5 

gai 

Argyrops bleekeri 

Oshima 1927 Taiwan tai 

Cá hồng man, cá man, cá hồi, cá man man, cá bánh 

đường, Cá miến sành, cá bánh đường nhỏ, cá bành 

chạnh, cá bằng chặn 1703910502 KBB Cá đáy 

Cá bánh đường 

Argyrops 

filamentosus 

(Valenciennes 1830) Soldierbream 

cá hồng man, cá man, cá hồi, cá man man, cá bánh 

đường, Cá miến sành, cá bánh đường nhỏ, cá bành 

chạnh, cá bằng chặn 1703910503 KBK Cá đáy 

Cá bánh đường Evynnis spp.   Seabream 

Cá miến sành, cá bánh đường nhỏ, cá bành chạnh, cá 

bằng chặn, cá man hồng, cá man, cá hổi, cá miễn sành. 17039295XX EVY Cá đáy 

Cá miễn sành 

xuất 

Pagrus major 

(Temminck & 

Schlegel 1843) Japanese seabream 

Cá nhỡ, cá hanh vàng, cá tráp đỏ, cá tráp vàng, cá tửu, 

cá miễn sành vàng, cá bánh đường 3 sao, cá hanh, cá 

bánh đường vàng, cá tráp 1703919116 REV Cá đáy 

Cá tráp 

Sparus aurata 

Linnaeus 1758 Gilthead seabream Cá hanh, các hanh lộ 1703923508 SBG Cá đáy 

Cá tráp đuôi xám 

Acanthopagrus berda 

(Forsskål 1775) Goldsilk seabream Cá tráp, cá hanh, các hanh lộ, cá tráp đuôi xám (FB) 1703933001 MLB Cá đáy 

Cá Tráp đen 

Acanthopagrus 

schlegeli (Bleeker 

1854) Blackhead seabream Cá tráp, cá hanh, cá hanh lộ 1703933004 MLM Cá đáy 

Cá Tráp vây vàng 

Acanthopagrus latus 

(Houttuyn 1782) Yellowfin seabream Cá tráp, cá hanh, các hanh lộ 1703933005 YWF Cá đáy 

Cá Tráp Acanthopagrus Twobar seabream Cá hanh, các hanh lộ 1703933006 AAB Cá đáy 
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bifasciatus Forsskål 

1775 

Cá móm Gerres spp.  Mojarras(=Silver-biddies) Cá móm, cá liệt móm, cá móm sành, cá sành, cá mốm. 17046036XX MOJ Cá nổi nhỏ 

Cá nâu/Cá nầu 

Scatophagus argus 

(Linnaeus 1766) Spotted scat Cá dìa, cá dìa rạn 1740633001 TFG Cá đáy 

Cá dìa 

Siganus canaliculatus 

(Park 1797) White-spotted spinefoot Cá kình, cá giò, cá dìa thường, cá dìa cam (dt). 1740700108 SCN Cá đáy 

Cá dìa Siganus spp.  Spinefeet(=Rabbitfishes)  

Cá dìa rạn, cá kình rạn, cá giò rạn, cá dìa công, cá dìa 

vàng 17407001XX SPI 

Cá rạn san 

hô 

Cá đầu vuông Branchiostegidae  Tilefishes 

Cá đổng quéo, cá quéo, cá hồng đào, cá lưỡng võ, cá 

lưỡng dựa, cá đổng sệ, cá nàng đào. 17016XXXXX TIS Cá đáy 

Cá hố rắn 

Gempylus serpens 

Cuvier 1829 Snake mackerel Cá hố ma, cá hố khơi, cá thu rắn (FB) 1750502001 GES 
Cá nổi nhỏ 

Cá hố 

Trichiurus lepturus 

Linnaeus 1758 Largehead hairtail Cá đao, cá hố đầu rộng (FB), cá hố xuất 1750600302 LHT Cá đáy 

Cá hố dải 

Tentoriceps cristatus 

(Klunzinger 1884) Crested hairtail Cá hố giãi 1750601301 TKR Cá đáy 

Cá chim ấn độ 

Ariomma indica (Day 

1871) Indian driftfish 

Cá tín, cá chim gai, cá sứa, cá theo sứa, cá tím, cá sọ 

dừa, cá liệt sứa, các trạng sứa, cá say, cá lọ nồi, cá say 

sứa 1760401201 DRI Cá nổi nhỏ 

Cá chim gai 

 Psenopsis anomala 

(Temminck & 

Schlegel 1844) Pacific rudderfish 

Cá chim ấn độ, cá tín, cá sứa, cá theo sứa, cá tím, cá sọ 

dừa, cá liệt sứa, các trạng sứa, cá say, cá lọ nồi, cá say 

sứa 1760802001 BUP Cá nổi nhỏ 

Cá thu vạch 

Scomberomorus 

commerson 

(Lacépède 1800) Narrow-barred Spanish mackerel 

Cá thu, cá thu phấn, cá thu ảu, cá chậm, cá trậm, cá thu 

ẩu, cá thu ảo, cá thu mùa, cá thu hoa. 1750101503 COM Cá nổi lớn 

Cá thu Scomberomorus spp.  Seerfishes  Cá thu mình, cá thu xô 17501015XX KGX Cá nổi lớn 

Cá ngừ chù 

Auxis thazard 

(Lacépède 1800) Frigate tuna 

Cá thu máu, cá ồ, cá ngừ, cá ù, cá thu ngừ, ngừ bò 

chắn, cá thu hũ, cá trù. 1750102301 FRI Cá nổi lớn 

Cá ngừ ồ 

Auxis rochei (Risso 

1810) Bullet tuna Cá thu máu, cá ồ, cá ngừ, cá ù. 1750102303 BLT Cá nổi lớn 

Cá ngừ xô 

Auxis thazard, A. 

rochei  Frigate and bullet tunas Cá thu máu, cá ồ, cá ngừ, cá ù. 17501023XX018 FRZ Cá nổi lớn 

Cá vạng mỡ 

Lactarius lactarius 

(Bloch & Schneider 

1801) False trevally Cá lợ 1701916502 TRF Cá đáy 

Cá giò 

Rachycentron 

canadum (Linnaeus Cobia Cá bớp, cá bớp biển, cá bóp, mép. 1702222101 CBA Cá đáy 
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1766) 

Cá dóc 

Alepes djedaba 

(Forsskål 1775) Shrimp scad 

Cá ngân, cá róc, cá ghé, cá US, cá út, cá tòng quân, cá 

ngân vàng, các trác ngộ, cá ngân bột 1702300101 LSJ Cá nổi nhỏ 

Cá say 

Alepes kleinii (Bloch 

1793) Razorbelly scad 

Cá say, cá khế, cá triện, cá triền triện, cá út én, cá ét, cá 

ục ách, cá sùng sằn, cá lá mít, cá tráo (FB) 1702300104 JWY Cá nổi nhỏ 

Cá ngân 

Atule mate (Cuvier 

1833) Yellowtail scad 

Cá ngân, cá dóc, cá róc, cá ghé, cá US, cá út, cá tòng 

quân, cá ngan vàng, các trác ngộ, cá ngân bột, cá tráo 

(FB), cá ngân xô. 1702300201 TUM Cá nổi nhỏ 

Cá sòng cộ 

Trachurus japonicus 

(Temminck & 

Schlegel 1844) Japanese jack mackerel 

Cá nục, cá quẩn, cá nục gai, cá nục sồ, cá đốm, cá đốm 

đốm, cá nục mọng, cá nụt nhét, cá sòng Nhật bản+cá 

sòng Nhật (FB) 1702300403 JJM Cá nổi nhỏ 

Cá nục đuôi đỏ 

Decapterus kurroides 

Bleeker 1855 Redtail scad 

Cá đốm láo, cá nục đỏ đuôi, cá ngạo, cá nục gai đỏ 

đuôi, cá nục lửa, cá nục đỏ (FB) 1702304302 DCK Cá nổi nhỏ 

Cá Nục thuôn 

Decapterus 

macrosoma Bleeker 

1851 Shortfin scad 

Cá nục chuối, cá đốm dài, cá nục chạch, cá nục suôn, 

cá nục suốt, cá nục 1702304303 DCC Cá nổi nhỏ 

Cá nục sồ 

Decapterus maruadsi 

(Temminck & 

Schlegel 1844) Japanese scad 

Cá nục, cá quẩn, cá nục gai,sồ, cá sòng cộ, cá đốm, cá 

đốm đốm, cá nục mọng, cá sòng cộ, cá nụt nhét, cá 

nục sò (FB), nục thuôn, cá nục đỏ đuôi. 1702304307 RSA Cá nổi nhỏ 

Cá nục gai 

Decapterus russelli 

(Temminck & 

Schlegel 1844) Indian scad 

Cá đốm láo, cá nục đỏ đuôi, cá ngạo, cá nục gai đỏ 

đuôi, cá nục lửa. Cá nục 1702304308 RUS Cá nổi nhỏ 

Cá khế  Caranx spp.  Jacks, crevalles  

Cá háo, cá nục đinh, cá bầu, cá toong bảu, cá lục cục, 

cá lủng khủng, cá loặp coặp, cá khê đen, cá đơn khai, 

cá bè, cá bè cục, cá quýt, cá vịt, cá cụt, cá cam, cá 

chuộng 17023044XX TRE Cá nổi nhỏ 

Cá chim đen 

Parastromateus niger 

(Bloch 1795) Black pomfret Cá chim, cá giang, chim gai 1702309901 POB Cá nổi nhỏ 

Cá cam thoi  

Elagatis bipinnulata 

(Quoy & Gaimard 

1825) Rainbow runner 

Cá sọc nhồng, cá bầu lợn, cá thằn lằn, cá chàm, cá dùi 

trường, cá sọc mướp, cá thu gòn, cá chàm. 1702313401 RRU Cá nổi nhỏ 

Cá sòng gió 

Megalaspis cordyla 

(Linnaeus 1758) Torpedo scad Cá sòng, cá eo, cá sòng cộ, cá sòng giỏ. 1702317901 HAS Cá nổi nhỏ 

Cá thu bè Scomberoides spp.  Queenfishes 

Cá bè, cá bè xước, cá bè gai, cá lá tre, cá lưỡi tre, cá bè 

chang, cá chang, cá lem. 17023231XX QUE Cá nổi nhỏ 

Cá tráo mắt to 

Selar 

crumenophthalmus 

(Bloch 1793) Bigeye scad 

Cá tráo, cá bè tráo mắt to (FB), cá trao, cá nục mắt to, 

cá tráo mắt lộ. 1702329101 BIS Cá nổi nhỏ 
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Cá chỉ vàng 

Selaroides leptolepis 

(Cuvier 1833) Yellowstripe scad Cá chỉ, cá liệt chỉ, cá ngân chỉ 1702342201 TRY Cá nổi nhỏ 

Cá cam vân 

Seriolina 

nigrofasciata 

(Rüppell 1829) Blackbanded trevally 

Cá cu cam, cá cam đen, cá cam cu, cá cam cu sọc, cá 

cu bầu, cá bù cu, cá chuối, cá cu đen, Cá cu, Cá bè, cá 

cam sọc đen (FB) 1702342501 RNJ Cá đáy 

Cá khế  Carangidae  Carangids  

Cá diễn, cá bi, cá lỗ, cá xái, cá khế trắng, cá cạch cạch, 

cá trạng gàu, cá viễn. 17023XXXXX CGX Cá nổi nhỏ 

Cá thu nhật 

Scomber japonicus 

Houttuyn 1782 Pacific chub mackerel 

Cá sapa, cá bạc má chù, cá nục hoa, cá nục bông, cá 

suôn lươn, cá saba,. 1750100201 MAS Cá nổi nhỏ 

Cá bạc má 

Rastrelliger kanagurta 

(Cuvier 1816) Indian mackerel Cá má 1750101403 RAG Cá nổi nhỏ 

Cá bạc má Rastrelliger spp.  Indian mackerels  Cá bạc má xô, cá cu, cá lăn tiêu, cá ba thú, cá xanh. 17501014XX RAX Cá nổi nhỏ 

Cá chim trắng  

Pampus argenteus 

(Euphrasen 1788) Silver pomfret 

cá chim trắng đuôi én (alem), cá chim giang, cá chim 

én, cá én, cá lím, cá giang 1760300901 SIP Cá nổi nhỏ 

Cá nhồng vằn 

Sphyraena jello 

Cuvier 1829 Pickhandle barracuda 

Cá nhái, cá nhói, cá nhồng lớn, cá dồng vảy, cá dồng 

lớn, cá nhồng mun, cá nhồng vằn (tl), cá nhồng sọc. 1771000103 BAC Cá nổi nhỏ 

Mực nang Sepia spp.  Cuttlefishes 

Mực nang chọn, mực nang lửa, mực nang hoa, mực 

nang vân hổ, mực nang tấm, mực năng xô 32102002XX IAX 

Nhuyễn thể 

chân đầu 

Mực giã Sepiidae      32102XXXXX026 CTL 

Nhuyễn thể 

chân đầu 

Mực sim Sepiolidae  Cuttlefish, bobtail squids    32102XXXXX026 CTL 

Nhuyễn thể 

chân đầu 

Mực ống trung 

hoa  

Uroteuthis chinensis 

Gray 1849 Mitre squid Mực ống, mực đất 3210400104 OJH 

Nhuyễn thể 

chân đầu 

Mực lá 

Sepioteuthis 

lessoniana Lesson 

1830 Bigfin reef squid Mực ống ngắn, mực giề 3210400702 UHL 

Nhuyễn thể 

chân đầu 

Mực ống Loliginidae  Inshore squids  Mực ống xô, mực ống, mực chợ, mực xô, mực đất 32104XXXXX SQZ 

Nhuyễn thể 

chân đầu 

Bạch tuộc Octopodidae  Octopuses 

Mực tuộc, mực dúi, mực ruốc, mực phủ, mực giái, 

mực râu, mực tua, bạch tuộc hai da, bạch tuộc da có, 

bạch tuộc da xanh, bạch tuộc da giấy, bạch tuộc lửa, 

bạch tuộc 2 mắt, mực ma, bạch tuộc 4 mắt. 32109XXXXX OCT 

Nhuyễn thể 

chân đầu 

Ghẹ lửa Charybdis feriatus  Crucifix crab 

Ghẹ hoa, ghẹ đỏ, ghẹ lan, ghẹ thánh giá, ghẹ chữ thập, 

ghẹ giá. 2311100302 KHF Giáp xác 

Ghẹ xanh 

Portunus pelagicus 

Linnaeus 1758 Blue swimming crab Ghẹ nhàn, ghẹ nhàng, ghẹ trăng, cua bơi. 2311100401 SCD Giáp xác 

Ghẹ 3 chấm Portunus Threespot swimming crab Ghẹ 3 chấm, ghẹ 3 mắt 2311100407 UNG Giáp xác 
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sanguinolentus 

Herbst 1796 

Tôm hùm Panulirus spp.  Tropical spiny lobsters    22901001XX SLV Giáp xác 

Tôm he Nhật bản 

Penaeus japonicus 

Bate 1888 Kuruma prawn 

Tôm he rằn, tôm thẻ rằn, tôm hải quân, tôm thẻ bông, 

tôm chì bông. Tôm rằn, Tôm Bamboo 2280100109 KUP Giáp xác 

Tôm sú 

Penaeus monodon 

Fabricius 1798 Giant tiger prawn Tôm vằn 2280100112 GIT Giáp xác 

Tôm thẻ bông 

Penaeus semisulcatus 

De Haan 1844 Green tiger prawn 

Tôm he rằn, tôm thẻ rằn, tôm hải quân, tôm chì bông. 

Tôm rằn, tôm rảo, tôm bông, tôm cỏ. 2280100120 TIP Giáp xác 

Tôm thẻ trắng Penaeus spp.  Penaeus shrimps  

Tôm he, tôm thẻ, tôm lớt, tôm nương, tôm thẻ đuôi 

xanh, tôm bạc, tôm đỏ. 22801001XX PEN Giáp xác 

Tôm nghệ 

Metapenaeus 

brevicornis (H. Milne 

Edwards 1837) Yellow shrimp Tôm nghệ, tôm bạc nghệ, tôm vàng. 2280101603 MPB Giáp xác 

Tôm nghệ 

Metapenaeus joyneri 

(Miers 1880) Shiba shrimp 

Tôm bạc nghệ, tôm vàng, rảo vàng, thẻ vàng, tôm bạc 

trắng. 2280101607 SHI Giáp xác 

Tôm đuôi xanh 

Metapenaeus 

intermedius 

(Kishinouye 1900) Middle shrimp Tôm đuôi xanh. 2280101619 MJE Giáp xác 

Tôm bạc nghệ 

Metapenaeus 

tenuipes Kubo 1949 Stork shrimp Tôm nghệ, tôm bạc nghệ, tôm vàng. 2280101624 MQT Giáp xác 

Tôm chì Metapenaeus spp.  Metapenaeus shrimps  

Tôm bộp, tôm rảo, tôm chì xô, tôm rảo đất, tôm bạc 

đất, tôm chì lợ. 22801016XX MET Giáp xác 

Tôm sắt vỏ cứng 

Parapenaeopsis 

hardwickii (Miers 

1878) Spear shrimp 

Tôm đanh, tôm sắt rằn, tôm sắt hoa, tôm gậy đá, tôm 

mắt tre, tôm giang, tôm giang đá 2280101907 NAW Giáp xác 

Tôm sắt vằn 

Parapenaeopsis 

hungerfordi Alcock 

1905 Dog shrimp 

Tôm đanh, tôm sắt rằn, tôm sắt hoa, tôm gậy đá, tôm 

mắt tre, tôm giang, tôm sắt vằn. 2280101908 NAH Giáp xác 

Tôm sắt rằn 

Parapenaeopsis 

sculptilis (Heller 

1862) Rainbow shrimp 

Tôm đanh, tôm sắt hoa, tôm gậy đá, tôm mắt tre, tôm 

giang. 2280101912 NAP Giáp xác 

Tôm sắt  Parapenaeopsis spp.  Parapenaeopsis shrimps 

Tôm bóng, tôm choán bóng, tôm láng, tôm giang, tôm 

bóng mỡ. Bóng mỡ, mắt tre, Choán, tôm giang mắt 

tre, Chón, Vú nàng, Giang bóng, Giang giấy, 22801019XX NPP Giáp xác 

Tôm choán Trachypenaeus spp.  Trachypenaeus shrimps  Tôm cói, tôm gậy, Choán, tôm giang giấy, tôm đất. 22801043XX YEU Giáp xác 

Tôm he Penaeidae  Penaeid shrimps  Tôm xô, tôm chợ, tôm nhặt, tôm bán chợ. 22801XXXXX PEZ Giáp xác 

Ruốc Sergestidae  Sergestid shrimps  Moi, tôm chà din, moi đỏ. 22807XXXXX SHS Giáp xác 
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Cá chọn -  Selected fish 

Cá xô lớn bán chợ và xuất khẩu, cá ba quan to, cá 

xuất, cá cân, cá hệ. - - Cá chọn 

Cá xô -  Mixed fish 

Cá xô bán chợ, cá ba quân, cá xô cân, cá ba loài, cá 

cân, cá xô, cá giặt - - Cá chọn 

Cá lợn -  Trash fish 

Cá tạp bé, cá ba quân bé, cá gà, cá vấn, cá vinh, cá tạp, 

cá ba loài bé, cá gà, cá cò, vạc, cá bè. - - Cá tạp 

Sứa Rhopilema spp  Jellyfishes   61841007XX JEL 
Nhóm 

khác 

Phục lục H: Danh mục các loài/nhóm loài thương phẩm trong nghề giã ván 

Tên tiếng Việt Tên la tinh Tên tiếng Anh Tên gọi khác TAXOCODE 3A_CODE Nhóm 

Cá bống Gobiidae  Gobies  Cá đục rạn, bóng, cá bóng. 17321XXXXX023 GPA Cá đáy 

Cá bò 
Balistidae  

Triggerfishes, durgons  cá bò đá, cá bò đen 19010XXXXX TRI 
Cá rạn san 

hô 

Cá bơn Bothidae  Lefteye flounders 

Cá thờn bơn, cá bơn mít, cá bơn đồng, cá vãnh, cá 

vễnh, cá dãnh cá bơn vãnh, cá lờn bơn, cá dãnh. 18301XXXXX LEF Cá đáy 

Cá bơn  Soleidae  Soles  

Cá thờn bơn, cá bơn mít, cá bơn đồng, cá vãnh, cá 

vễnh, cá dãnh, cá bơn vãnh, cá lờn bơn, cá dãnh. 18303XXXXX SOX Cá đáy 

Cá bơn lưỡi Cynoglossidae  Tonguefishes 

Cá lưỡi mèo, cá lưỡi trâu, cá lưỡi bò, cá bơn mèo, 

cá bơn cát. 18304XXXXX TOX Cá đáy 

Cá bơn ngộ Psettodidae  Spiny turbots Cá ngộ, cá bơn chó. 18307XXXXX HPX Cá đáy 

Cá cháo biển 

Elops saurus Linnaeus 

1766 Ladyfish Cá nhồng mềm, cá măng, cá măng tròn. 1290100302 LAD Cá nổi nhỏ 

Cá cháo lớn 

Megalops cyprinoides 

(Broussonet 1782) Indo-Pacific tarpon Cá cháo, cá bẹ, cá lầm, cá măng dẹt, cá cháo biển. 1290200402 TAI Cá nổi nhỏ 

Cá chìa vôi 

Fistularia petimba 

Lacépède 1803 Red cornetfish 

Cá lao, cá nhái, cá mõm ống, cá chìa vôi, cá lao 

không vảy (FB), cá bao. 1510200105 FIP Cá đáy 

Cá ngựa Hippocampus spp.  Seahorses  Cá ngựa, hải mã. 15106005XX HIC cá rạn 

Cá chình Muraenidae  Morays 

Cá chình lị, cá chình biển, cá chình đen, cá chình 

cát, cá lụy, cá nhệch, cá lị. 14306XXXXX MUI Cá đáy 

Cá chình rắn Ophichthidae  Snake eels 

Cá gồng, cá cán gáo, cá lịch, cá lịch xương, cá 

nhệch, cá lạc, cá lạc dây, cá lệch, cá lịch dưa. 14315XXXXX OWX Cá đáy 

Cá dưa xám 

Muraenesox cinereus 

(Forsskål 1775) Daggertooth pike conger 

Cá lạt chì, cá dưa, cá lị cơm, cá lạt đen, cá lịch dưa, 

cá lạc đen, cá lạt, cá dưa bạc (FB), cá dưa răng 

nhọn. 1430901102 DPC Cá đáy 

Cá Lạt 

Congresox talabonoides 

(Bleeker 1853) Indian pike conger 

Cá dưa vàng, cá lạc, cá lạc vàng, cá lụy, cá lạc lãi, 

cá tựa lạc (tl), cá lạt. 1430905802 MCG Cá đáy 

Cá chình cơm  Congridae  Conger eels Cá lại, cá lãi, cá cơm đũa, cá kèo, cá đét, cá chình 14313XXXXX COX Cá đáy 
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giả, các chình cỏ, cá đét, cá đắc, cá đát, cá khoai, cá 

lãi, cá lạc đét, cá xùng xịch. 

Cá thiều 

Arius arius (Hamilton 

1822) Threadfin sea catfish Cá gúng lớn, cá húng, cá úc (FB) 1410200603 AUI Cá đáy 

Cá úc thường 

Netuma thalassina 

(Rüppell 1837) Giant catfish Cá gúng lớn, cá thiều, cá gúng, cá út. 1410205506 AUX Cá đáy 

Cá Ngát sọc trắng 

Plotosus lineatus 

(Thunberg 1787) Striped eel catfish 

Cá ngát, cá gai, cá ngát sọc, cá trê biển, cá ngát bắc 

(tl). 1410606403 PII Cá đáy 

Cá Đối Mugil spp.  Mullet Cá đói, cá kền. 16501001XX MGS cá nổi nhỏ 

Cá giống Rhinobatidae  Guitarfishes 

Cá giót, cá hàn, cá bồng, cá đuối lưỡi cày, cá dẹt, cá 

đuối dài. 11001XXXXX GTF Cá đáy 

Cá đuối Rajidae  Rays and skates  Cá đuối lồi, cá đuối đất, cá đuối quạt, cá đuối sạn. 11004XXXXX RAJ Cá đáy 

Cá Đuối bồng Dasyatidae  Stingrays 

Cá đuối gai, cá ghim, cá lồi, cá đuối dơi, cá nẻ, cá 

đuối ghim. 11005XXXXX STT Cá đáy 

Cá đuối ó Aetomylaeus spp.  Eagle rays Cá đuối đầu bò, cá đầu bò, cá én, cá đuối mũ mút. 11007029XX RJX Cá đáy 

Cá ó dơi Myliobatidae  Eagle rays Cá nạng, cá dơi, cá ó khơi. 11007XXXXX EAG Cá nổi lớn 

Cá nhám Scyliorhinidae  Catsharks Cá nghéo, cá mập con, cá chèo bẻo, cá thụt thịt 10801XXXXX SYX Cá đáy 

Cá mập Carcharhinidae  Requiem sharks  - 10802XXXXX RSK Cá nổi lớn 

Cá nhám cào  Sphyrnidae  Hammerhead sharks Cá mập đầu bằng, cá nhám búa, cá bừa, cá cào. 10803XXXXX SPY Cá đáy 

Cá nhám Triakidae  Houndsharks, smoothhounds  

Cá nghéo, cá mập con, cá bẻo, cá chèo bẻo, cá thụt 

thịt. 10804XXXXX TRK Cá đáy 

Cá mòi đường 

Albula vulpes 

(Linnaeus 1758) Bonefish   1300100501 BOF Cá nổi nhỏ 

Cá khoai 

Harpadon nehereus 

(Hamilton 1822) Bombay-duck Cá cháo. 1311600102 BUC Cá đáy 

Cá mối Saurida spp.   lizardfish 

Cá mối thừng, cá mối ta, cá mối giấy, cá mối cát, 

cá béo, cá mối trắng. 13116068XX SZX Cá đáy 

Cá mối vằn Synodus spp.   lizardfish cá mối vện 0 0 Cá đáy 

Cá chai ấn độ 

Platycephalus indicus 

(Linnaeus 1758) Bartail flathead Cá chai lớn, cá chai hoa, cá chai. 1780901801 FLI Cá đáy 

Cá chai kim 

Hoplichthys 

acanthopleurus Regan 

1908 Spiny flathead cá chai dài 1781000101 HCP Cá đáy 

Cá chai kim Hoplichthys spp    cá chai dài 17810001XX HBX Cá đáy 

Cá chai Platycephalidae  Flatheads  

Cá chai sấu, cá chai vảy, cá chai cơm, cá chai mau, 

cá chai xô.  17809XXXXX FLH Cá đáy 

Cá mặt quỷ Scorpaenidae  Scorpionfishes, redfishes   17801XXXXX SCO 

Cá rạn san 

hô 
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Cá nóc  Tetraodontidae  Puffers  Cá cuồng 19002XXXXX PUX Cá đáy 

Cá bò một gai 

lưng 

Aluterus monoceros 

(Linnaeus 1758) Unicorn leatherjacket filefish Cá bò giấy, cá bò da. 1900900302 ALM Cá đáy 

Cá bò da 

Paramonacanthus 

frenatus Fraser-Brunner 

1941 Wedgetail filefish 

Cá bò, cá bò in đô, cá bò lai, cá bò bé, cá bò da bé, 

cá bò gai. 1900901701 RKB Cá đáy 

Cá nhói Belonidae  Needlefishes, etc.  Cá xanh xương, cá rựa, cá nhái, cá nhoái 14701XXXXX BEN Cá nổi nhỏ 

Cá kìm Hemiramphidae  Halfbeaks  Cá lìm kìm, cá dẫu, cá kìm goóc 14703XXXXX JKX Cá nổi nhỏ 

Cá chuồn 

Dactyloptena orientalis 

(Cuvier 1829) Oriental flying gurnard cá chuồn đất, cá gà, cá tắc kè, cá chuồn đỏ, cá kè 1782400102 DYW Cá đáy 

Cá chuồn Exocoetidae  Flyingfishes  

Cá chuồn xanh, cá chuồn bay, cá chuồn chuồn, cá 

chồn xanh. 14704XXXXX FLY Cá nổi nhỏ 

Cá suốt Atherina spp.  Sand smelts    16302003XX AVX Cá nổi nhỏ 

Cá sơn đá Holocentridae  Squirrelfishes 

Cá sơn, cá sơn sọc, cá sơn rạn, cá sơn inđô, cá sơn 

đỏ, cá sơn gằn, cá sơn mỡ 16111XXXXX HCZ 

Cá rạn san 

hô 

Cá bẹ 

Ilisha megaloptera 

(Swainson 1839) Bigeye ilisha 

Cá đé, cá mậu, cá mạu, cá mạo, cá bẹ trắng (FB), 

cá bẹ vây lớn (FB) 1211200101 PIM Cá nổi nhỏ 

Cá bẹ ấn độ 

Ilisha melastoma 

(Schneider 1801) Indian ilisha Cá đé, cá mậu, cá mạu, cá mạo, cá bẹ ấn. 1211200102 PIE Cá nổi nhỏ 

Cá đé  

Ilisha elongata (Bennett 

1830) Elongate ilisha Cá bẹ, cá mậu, cá mạu, cá mạo, cá dé. 1211200103 EIL Cá nổi nhỏ 

Cá trích xương Sardinella spp.  Sardinellas  

Cá ve, cá nhâm, cá lầm, cá dè, cá thân, cá trích, cá 

trích xô 12105012XX SIX Cá nổi nhỏ 

Cá trích dầu Dussumieria spp.  Rainbow sardines  

Cá dầu, cá lầm, cá rầu, cá lầm nhọn, cá lầm mắt 

mỡ, cá lầm Thái bình dương. 12105029XX RWA Cá nổi nhỏ 

cá trích Clupeidae  Herrings, sardines Cá trích, cá de, cá nhâm, cá trích (các loại) 12105XXXXX CLP cá nổi nhỏ 

Cá lầm tròn giải 

bạc 

Spratelloides gracilis 

(Temminck & Schlegel 

1846) Silver-stripe round herring Cá cơm săn, cá lầm giải bạc (FB). 1210504901 SRH Cá nổi nhỏ 

Cá mai 

Escualosa thoracata 

(Valenciennes 1847) White sardine Cá cơm (FB). 1210507301 EST Cá nổi nhỏ 

Cá cơm con 

Encrasicholina devisi 

(Whitley 1940) Devis' anchovy Cá cơm mồm, cá cơm ngần, cá cơm (FB, đt). 1210600701 END Cá nổi nhỏ 

Cá cơm mõm 

nhọn 

Encrasicholina 

heteroloba (Rüppell 

1837) Shorthead anchovy 

Cá cơm mồm, cá cơm ngần, cá cơm mõm nhọn, cá 

cơm (đt). 1210600702 ECT Cá nổi nhỏ 

Cá cơm sọc xanh  

Encrasicholina 

punctifer Fowler 1938 Buccaneer anchovy 

Cá cơm mồm, cá cơm ngần, cá cơm đỏ (FB), cá 

cơm (đt). 1210600703 STL Cá nổi nhỏ 
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Cá lẹp vàng vây 

ngực dài 

Setipinna taty 

(Valenciennes 1848) Scaly hairfin anchovy Cá lẹp vàng, cá bẹ vàng.  1210604604 ESY Cá nổi nhỏ 

Cá lẹp vàng 

Setipinna breviceps 

(Cantor 1849) Shorthead hairfin anchovy Cá bẹ vàng. 1210604603 ESB Cá nổi nhỏ 

Cá cơm trắng Stolephorus spp.  Stolephorus anchovies  Cá cơm bạc, cá cơm sọc phấn, cá trỏng trắng 12106050XX STO Cá nổi nhỏ 

Cá lẹp Thryssa spp.  Thryssa Cá cơm trổng, cá rớp, cá dớp, cá lẹp râu. - - Cá nổi nhỏ 

Cá rựa Chirocentrus spp.  Wolf-herrings  Cá dao, cá lanh. 12111002XX DOS Cá nổi nhỏ 

Cá chẽm/Cá 

Vược 

Lates calcarifer (Bloch 

1790) Barramundi(=Giant seaperch) Cá chẻm, cá vược trắng 1700116701 GIP Cá đáy 

 Cá chàm bi (FB) 

Caesio cuning (Bloch 

1791) Redbelly yellowtail fusilier 

Cá mím, cá mím đỏ, cá đuôi vàng, cá chàm, cá bí 

hường, cá miền đuôi vàng (FB). 1700011202 CJU 

Cá rạn san 

hô 

Cá đỏ củ  Caesio teres Seale 1906 Yellow and blueback fusilier 

Cá mím, cá mím đỏ, cá chàm, cá bì, cá chàm bí, cá 

chàm bí, cá trần bì, cá trầm bì 1700011206 IFK 

Cá rạn san 

hô 

Cá miền Caesionidae  Fusiliers 

Cá trần bì, cá củ, cá hột cay, cá củ lang, cá đỏ củ, cá 

củ xanh, cá chàm xanh. 17000XXXXX CJX 

Cá rạn san 

hô 

Cá mú (Cá song)  Epinephelus spp.  Groupers cá mú xô, cá song xô 17002042XX GPX 

Cá rạn san 

hô 

Cá mú đỏ 

Cephalopholis miniata 

(Forsskål 1775) Coral hind 

Cá song đỏ, cá song chấm sao, cá song da báo,cá 

song chấm xanh, cá song chấm sao, cá mú da báo, 

cá mú chấm, cá mú đỏ, cá mú sao 1700211511 CFI 

Cá rạn san 

hô 

Cá mú đỏ 

Cephalopholis aurantia 

(Valenciennes 1828) Golden hind 

Cá song đỏ, cá song chấm sao, cá song da báo,cá 

song chấm xanh, cá song chấm sao, cá mú da báo, 

cá mú chấm. 1700211515 CFZ 

Cá rạn san 

hô 

Cá mú Cephalopholis spp.    Cá mú ..., cá song ... 17002115XX IIX 

Cá rạn san 

hô 

Cá mú (Cá song) 

dẹt 

Cromileptes altivelis 

(Valenciennes 1828) Humpback grouper 

Cá mú dẹp, cá mú heo, cá song mõm dài, cá mú 

mõm dài. 1700212501 MPV 

Cá rạn san 

hô 

Cá mú đỏ Plectropomus spp.  Coralgroupers  

Cá song đỏ, cá song chấm sao, cá song da báo,cá 

song chấm xanh, cá song chấm sao, cá mú da báo, 

cá mú chấm, cá mú đỏ,  17002208XX IWX 

Cá rạn san 

hô 

Cá căng Terapon spp.  Terapon perches  Cá ong, cá ong căng 17004089XX THO Cá đáy 

Cá trác Priacanthidae  Bigeyes, glasseyes, bulleyes 

Cá mắt đỏ, cá mắt kiếng, cá mắt lộ, cá thóc, cá sơn 

thóc, cá trác mắt to, cá mắt to, cá bã trầu, cá cháy. 17011XXXXX PRI Cá đáy 

Cá sơn Apogonidae  Cardinalfishes   17012XXXXX APO Cá đáy 

Cá đục Sillago spp.   Sillago cá đục chấm, cá đục hoa, cá đục trắng 17015233XX ILX Cá đáy 

Cá lưỡi búa 

Mene maculata (Bloch 

& Schneider 1801) Moonfish Cá liệt búa, cá bánh lái. 1702632701 MOO Cá nổi nhỏ 

Cá hồng chấm Lutjanus fulviflamma Dory snapper Cá bí chấm, cá hường đém, cá róc chấm, cá nít, cá 1703202705 LJF Cá rạn san 
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(Forsskål 1775) hồng díp, cá hồng đém, cá bi chấm, hồng ánh vàng 

(FB), cá hồng (dt). 

hô 

Cá hồng vảy 

ngang 

Lutjanus johnii (Bloch 

1792) John's snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường 

đém, cá hường, cá hồng chấm. 1703202707 LJH 

Cá rạn san 

hô 

Cá hồng sọc vàng 

Lutjanus lutjanus Bloch 

1790 Bigeye snapper 

Cá bí, cá đổng bí, cá róc, cá gốc, cá hồng trứng, cá 

hồng trùng (dt). 1703202709 LJL 

Cá rạn san 

hô 

Cá hồng chấm 

Lutjanus monostigma 

(Cuvier 1828) One-spot snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường 

đém, cá hồng đém, cá hồng díp,cá bí chấm. 1703202710 LJK 

Cá rạn san 

hô 

Cá hồng giải đen 

Lutjanus vitta (Quoy & 

Gaimard 1824) Brownstripe red snapper 

Cá bí, cá đổng bí, cá róc, cá gốc, cá hường bí, cá 

hường, cá hồng. 1703202716 LUJ 

Cá rạn san 

hô 

Cá hồng chấm 

đen 

Lutjanus russelli 

(Bleeker 1849) Russell's snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường 

đém, cá hồng đém, cá hồng díp,cá bí chấm, cá hồng 1703202738 SNU 

Cá rạn san 

hô 

Cá hồng 

Lutjanus ehrenbergii 

(Peters 1869) Blackspot snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường 

đém, cá hồng đém, cá hồng díp, cá bí chấm, cá 

hồng thường, cá hồng chấm bạc (FB). 1703202755 LWE 

Cá rạn san 

hô 

Cá hồng Lutjanus spp.  Snappers 

Cá dấm, cá mím, cá hường, cá hồng mím, các thác, 

cá đỏ, cá hồng hoang,  17032027XX SNA 

Cá rạn san 

hô 

Cá đổng sộp Pristipomoides spp.  Jobfishes  

Cá sợp, cá đổng lớn, cá đổng tía, cá đổng tím, cá 

tía, cá sộp, cá đổng, cá đù xạo. 17032217XX LWX Cá đáy 

Cá mím  

Pinjalo pinjalo (Bleeker 

1850) Pinjalo 

cá mím đỏ, cá đuôi vàng, Cá chàm bì, cá bì, cá 

chàm, cá hồng, cá hường. 1703254901 PJP 

Cá rạn san 

hô 

Cá lượng Nemipterus spp.  Threadfin breams 

Cá phèn đổng, cá phèn đỏ, cá phèn rang, cá phèn 

cờ, cá lượng xô, cá đổng xô 17033184XX THB Cá đáy 

Cá lượng dơi Scolopsis spp.  Monocle breams Cá lượng đá, cá đổng chàm, cá đổng rạn. 17033230XX MOB Cá đáy 

Cá liệt lớn 

Leiognathus equulus 

(Forsskål 1775) Common ponyfish 

Cá liệt, cá liệt ngãn ngựa, cá liệt ngãng, cá liệt dầu, 

cá liệt ngựa, cá liệt ván. 1703516906 LGE Cá nổi nhỏ 

Cá liệt  Leiognathus spp.  Ponyfishes(=Slipmouths) 

Cá bâu bâu, cá liệt bầu, cá liệt ngạnh, cá ót thịt, cá 

ót 17035169XX POY Cá nổi nhỏ 

Cá liệt Leiognathidae  Ponyfishes(=Slipmouths) Cá liệt, cá ót thịt, cá ót, cá ngãng ngựa. 17035XXXXX PON Cá nổi nhỏ 

Cá kẽm Plectorhinchus spp.  Sweetlips, rubberlips cá kẽn, cá ngừ, cá bè, cá kẻng 33 17036207XX 

Cá rạn san 

hô 

Cá sạo Pomadasys spp.  Sweetlips, Grunt Cá căng đá, cá sạo đá, cá rô bể, cá lò cò. 17036209XX BGX Cá đáy 

Cá sủ 

Miichthys miiuy 

(Basilewsky 1855) Mi-iuy (brown) croaker Cá đù Mi-uy (FB) 1703702801 MIH Cá đáy 

Cá đù nanh 

Otolithes ruber (Bloch 

& Schneider 1801) Tigertooth croaker 

Cá đù sóc, cá nanh, cá sóc, cá đù nạng, ngao trắng, 

ngao vàng.(cá nạng hông, cá nạnh bạc, cá sóc 

mang(FB)) 1703718603 LKR Cá đáy 

Cá sủ vàng Otolithoides biauritus Bronze croaker Cá đù sóc, cá đù nanh, Cá sủ kép vây vàng, Cá 1703718701 OTB Cá đáy 
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(Cantor 1849) đường (FB), cá thủ vây vàng, cá sủ giấy (FB), cá sủ 

kép vây vàng, cá đường 

Cá đù nanh 

Otolithoides pama 

(Hamilton 1822) Pama croaker Cá đù sóc, cá nanh, cá sóc, cá đù nạng 1703718703 OTD Cá đáy 

Cá đù đầu to 

Collichthys lucidus 

(Richardson 1844) Big head croaker Cá vàng nhờ, cá vờ 1703730302 OLD Cá đáy 

Cá đỏ dạ 

Larimichthys crocea 

(Richardson 1846) Large yellow croaker 

Cá vàng nhờ, cá vờ, cá đỏ dạ lớn, cá lù đù vàng, cá 

sóc, cá đù vàng 1703730304 LYC Cá đáy 

Cá đù vàng  

Larimichthys polyactis 

(Bleeker 1877) Yellow croaker Cá vàng nhờ, cá vờ 1703730305 CRY Cá đáy 

Cá hè Lethrinus spp.  Emperor 

Cá gáy, cá đỏ mé, cá vùng, cá hát bội, cá tỏ hỏ, cá 

lú, cá hè mõm dài. 17038172XX LZX 

Cá rạn san 

hô 

Cá bánh đường 

Argyrops spinifer 

(Forsskål 1775) King soldier bream 

Cá hồng man, cá man, cá hồi, cá man man, cá bánh 

đường, Cá miến sành, cá bánh đường nhỏ, cá bành 

chạnh, cá bằng chặn, cá bánh đường 4 gai, cá miễn 

sành 4 gai. 1703910501 KBR Cá đáy 

Cá miễn sành 5 

gai 

Argyrops bleekeri 

Oshima 1927 Taiwan tai 

Cá hồng man, cá man, cá hồi, cá man man, cá bánh 

đường, Cá miến sành, cá bánh đường nhỏ, cá bành 

chạnh, cá bằng chặn 1703910502 KBB Cá đáy 

Cá bánh đường 

Argyrops filamentosus 

(Valenciennes 1830) Soldierbream 

cá hồng man, cá man, cá hồi, cá man man, cá bánh 

đường, Cá miến sành, cá bánh đường nhỏ, cá bành 

chạnh, cá bằng chặn 1703910503 KBK Cá đáy 

Cá bánh đường Evynnis spp.   Seabream 

Cá miến sành, cá bánh đường nhỏ, cá bành chạnh, 

cá bằng chặn, cá man hồng, cá man, cá hổi, cá miễn 

sành. 17039295XX EVY Cá đáy 

Cá miễn sành 

xuất 

Pagrus major 

(Temminck & Schlegel 

1843) Japanese seabream 

Cá nhỡ, cá hanh vàng, cá tráp đỏ, cá tráp vàng, cá 

tửu, cá miễn sành vàng, cá bánh đường 3 sao, cá 

hanh, cá bánh đường vàng, cá tráp 1703919116 REV Cá đáy 

Cá tráp 

Sparus aurata Linnaeus 

1758 Gilthead seabream Cá hanh, các hanh lộ 1703923508 SBG Cá đáy 

Cá tráp đuôi xám 

Acanthopagrus berda 

(Forsskål 1775) Goldsilk seabream 

Cá tráp, cá hanh, các hanh lộ, cá tráp đuôi xám 

(FB) 1703933001 MLB Cá đáy 

Cá Tráp đen 

Acanthopagrus 

schlegeli (Bleeker 

1854) Blackhead seabream Cá tráp, cá hanh, cá hanh lộ 1703933004 MLM Cá đáy 

Cá Tráp vây vàng 

Acanthopagrus latus 

(Houttuyn 1782) Yellowfin seabream Cá tráp, cá hanh, các hanh lộ 1703933005 YWF Cá đáy 

Cá Tráp Acanthopagrus Twobar seabream Cá hanh, các hanh lộ 1703933006 AAB Cá đáy 
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bifasciatus Forsskål 

1775 

cá Phèn Upeneus spp  Goatfishes 
Cá thèn, cá phèn, cá thèn râu, cá thèn đỏ, cá thèn 

cơm, cá thèn xanh 17041251XX GOX cá đáy 

Cá giả phèn Parupeneus spp.  Goatfish Cá phèn đổng, cá phèn, cá phèn râu, cá phèn cát 17041200XX RPX Cá đáy 

Cá móm Gerres spp.  Mojarras(=Silver-biddies) 

Cá móm, cá liệt móm, cá móm sành, cá sành, cá 

mốm. 17046036XX MOJ Cá nổi nhỏ 

Cá rô thia 

Pristotis obtusirostris 

(Day 1873) Gulf damselfish Cá rô thia, cá thia (lt) 1706202201 PJD Cá đáy 

Cá rô biển Pomacentridae  Damselfishes Cá lia thia, cá thia, cá rô rạn 17062XXXXX DSF 

Cá rạn san 

hô 

Cá mó 

Xyrichtys novacula 

(Linnaeus 1758) Pearly razorfish Cá bàng chài, cá bột, cá mó cát, cá mó đen 1706307901 XYN Cá đáy 

Cá mỏ vẹt Choerodon spp.  Tuskfishes 

Cá mó rạn, cá mó vẹt, cá mó mỏ vẹt, cá mó xanh, 

cá mó xù 17063119XX OFW 

Cá rạn san 

hô 

Cá mỏ vẹt Scaridae  Parrotfishes Cá mó rạn, cá mó xù, cá mó vẹt, cá mó mỏ vẹt 17065XXXXX PWT 

Cá rạn san 

hô 

Cá nhụ sáu râu 

Polydactylus sextarius 

(Bloch & Schneider 

1801) Blackspot threadfin 

Cá chích chòe, cá chèo, cá chèo bẻo, cá nghoé, cá 

chét, cá chét chèo, cá chích chòe, cá gộc, cá nhụ 

chấm (FB), cá mầm 1707700108 OAX Cá đáy 

Cá nhụ Polynemidae  Threadfins, tasselfishes Cá chét, cá nhụ xuất, cá lụ, cá nụ, cá gộc, cá đường. 17077XXXXX THF Cá đáy 

Cá đuôi gai Acanthuridae  Surgeonfishes  Cá bắp nẻ 17402XXXXX SUR 

Cá rạn san 

hô 

Cá nâu/Cá nầu 

Scatophagus argus 

(Linnaeus 1766) Spotted scat Cá dìa, cá dìa rạn 1740633001 TFG Cá đáy 

Cá dìa 

Siganus canaliculatus 

(Park 1797) White-spotted spinefoot Cá kình, cá giò, cá dìa thường, cá dìa cam (dt). 1740700108 SCN Cá đáy 

Cá dìa Siganus spp.  Spinefeet(=Rabbitfishes)  

Cá dìa rạn, cá kình rạn, cá giò rạn, cá dìa công, cá 

dìa vàng 17407001XX SPI 

Cá rạn san 

hô 

Cá đàn lia Draconettidae  0 Cá chai neo, cá chai bông, cá chai nhớt, cá mỏ neo. 0 0 Cá đáy 

Cá đàn lia Callionymidae  Dragonets  Cá chai neo, cá chai bông, cá chai nhớt, cá mỏ neo. 17720XXXXX YVX Cá đáy 

Cá đầu vuông Branchiostegidae  Tilefishes 

Cá đổng quéo, cá quéo, cá hồng đào, cá lưỡng võ, 

cá lưỡng dựa, cá đổng sệ, cá nàng đào. 17016XXXXX TIS Cá đáy 

Cá sơn sợt 

Acropoma japonicum 

Günther 1859 Glowbelly Cá phát sáng nhật bản (FB) 1701300102 DJS Cá đáy 

Cá xem sao 

Ichthyscopus barbatus 

Mees 1960 Fringed stargazer, Fringe stargazer Cá ống điếu, cá bùng binh 1721300301 UIB Cá đáy 

Cá hố rắn Gempylus serpens Snake mackerel Cá hố ma, cá hố khơi, cá thu rắn (FB) 1750502001 GES Cá nổi nhỏ 
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Cuvier 1829 

Cá hố 

Trichiurus lepturus 

Linnaeus 1758 Largehead hairtail Cá đao, cá hố đầu rộng (FB), cá hố xuất 1750600302 LHT Cá đáy 

Cá hố dải 

Tentoriceps cristatus 

(Klunzinger 1884) Crested hairtail Cá hố giãi 1750601301 TKR Cá đáy 

Cá chim ấn độ 

Ariomma indica (Day 

1871) Indian driftfish 

Cá tín, cá chim gai, cá sứa, cá theo sứa, cá tím, cá 

sọ dừa, cá liệt sứa, các trạng sứa, cá say, cá lọ nồi, 

cá say sứa 1760401201 DRI Cá nổi nhỏ 

Cá thu ngàng 

Acanthocybium 

solandri (Cuvier 1832) Wahoo 

Cá thu dồng, cá thu nhồng, cá thu ngàn, cá thu bè, 

cá thu hủ, cá thu gốc, cá thu. 1750101001 WAH Cá nổi lớn 

Cá thu vạch 

Scomberomorus 

commerson (Lacépède 

1800) Narrow-barred Spanish mackerel 

Cá thu, cá thu phấn, cá thu ảu, cá chậm, cá trậm, cá 

thu ẩu, cá thu ảo, cá thu mùa, cá thu hoa. 1750101503 COM Cá nổi lớn 

Cá thu chấm 

Scomberomorus 

guttatus (Bloch & 

Schneider 1801) Indo-Pacific king mackerel Cá thu lem, cá thu hoa, cá thu bông, cá thu 1750101504 GUT Cá nổi lớn 

Cá thu Scomberomorus spp.  Seerfishes  Cá thu mình, cá thu xô 17501015XX KGX Cá nổi lớn 

Cá giò 

Rachycentron canadum 

(Linnaeus 1766) Cobia Cá bớp, cá bớp biển, cá bóp, mép. 1702222101 CBA Cá đáy 

Cá dóc 

Alepes djedaba 

(Forsskål 1775) Shrimp scad 

Cá ngân, cá róc, cá ghé, cá US, cá út, cá tòng quân, 

cá ngân vàng, các trác ngộ, cá ngân bột 1702300101 LSJ Cá nổi nhỏ 

Cá say 

Alepes kleinii (Bloch 

1793) Razorbelly scad 

Cá say, cá khế, cá triện, cá triền triện, cá út én, cá 

ét, cá ục ách, cá sùng sằn, cá lá mít, cá tráo (FB) 1702300104 JWY Cá nổi nhỏ 

Cá ngân 

Atule mate (Cuvier 

1833) Yellowtail scad 

Cá ngân, cá dóc, cá róc, cá ghé, cá US, cá út, cá 

tòng quân, cá ngan vàng, các trác ngộ, cá ngân bột, 

cá tráo (FB), cá ngân xô. 1702300201 TUM Cá nổi nhỏ 

Cá sòng cộ 

Trachurus japonicus 

(Temminck & Schlegel 

1844) Japanese jack mackerel 

Cá nục, cá quẩn, cá nục gai, cá nục sồ, cá đốm, cá 

đốm đốm, cá nục mọng, cá nụt nhét, cá sòng Nhật 

bản+cá sòng Nhật (FB) 1702300403 JJM Cá nổi nhỏ 

Cá nục đuôi đỏ 

Decapterus kurroides 

Bleeker 1855 Redtail scad 

Cá đốm láo, cá nục đỏ đuôi, cá ngạo, cá nục gai đỏ 

đuôi, cá nục lửa, cá nục đỏ (FB) 1702304302 DCK Cá nổi nhỏ 

Cá Nục thuôn 

Decapterus macrosoma 

Bleeker 1851 Shortfin scad 

Cá nục chuối, cá đốm dài, cá nục chạch, cá nục 

suôn, cá nục suốt, cá nục 1702304303 DCC Cá nổi nhỏ 

Cá nục sồ 

Decapterus maruadsi 

(Temminck & Schlegel 

1844) Japanese scad 

Cá nục, cá quẩn, cá nục gai,sồ, cá sòng cộ, cá đốm, 

cá đốm đốm, cá nục mọng, cá sòng cộ, cá nụt nhét, 

cá nục sò (FB), nục thuôn, cá nục đỏ đuôi. 1702304307 RSA Cá nổi nhỏ 

Cá nục gai 

Decapterus russelli 

(Temminck & Schlegel Indian scad 

Cá đốm láo, cá nục đỏ đuôi, cá ngạo, cá nục gai đỏ 

đuôi, cá nục lửa. Cá nục 1702304308 RUS Cá nổi nhỏ 
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1844) 

Cá khế  Caranx spp.  Jacks, crevalles  

Cá háo, cá nục đinh, cá bầu, cá toong bảu, cá lục 

cục, cá lủng khủng, cá loặp coặp, cá khê đen, cá 

đơn khai, cá bè, cá bè cục, cá quýt, cá vịt, cá cụt, cá 

cam, cá chuộng 17023044XX TRE Cá nổi nhỏ 

Cá cam, cu cam Seriola spp.  Amberjacks  

Cá cam, cá cam vàng, cá cồng cộc, cá cam sọc 

vàng, cá cam đỏ, cá bè cam, cá cam sọc đen 17023048XX AMX Cá đáy 

Cá ông lão 

Alectis alexandrinus 

(Geoffroy St. Hilaire 

1817) Alexandria pompano 

Cá bè vẫu, cá buồm bông, cá bè râu, cá ống già, cá 

lão, cá bè lão. 1702309003 ALA Cá đáy 

Cá ông lão mõm 

ngắn 

Alectis ciliaris (Bloch 

1787) African pompano 

Cá ông lão, cá bè vẫu, cá buồm bông, cá bè râu, cá 

ống già, cá lão, cá ống lão ấn độ (FB) 1702309004 LIJ Cá đáy 

Cá ông lão ấn độ 

Alectis indicus 

(Rüppell 1830) Indian threadfish 

Cá ông lão, cá bè vẫu, cá buồm bông, cá bè râu, cá 

ống già, cá lão, cá bè lão, cá lão ấn, cá lão nhót 1702309005 LTD Cá đáy 

Cá chim đen 

Parastromateus niger 

(Bloch 1795) Black pomfret Cá chim, cá giang, chim gai 1702309901 POB Cá nổi nhỏ 

Cá cam thoi  

Elagatis bipinnulata 

(Quoy & Gaimard 

1825) Rainbow runner 

Cá sọc nhồng, cá bầu lợn, cá thằn lằn, cá chàm, cá 

dùi trường, cá sọc mướp, cá thu gòn, cá chàm. 1702313401 RRU Cá nổi nhỏ 

Cá sòng gió 

Megalaspis cordyla 

(Linnaeus 1758) Torpedo scad Cá sòng, cá eo, cá sòng cộ, cá sòng giỏ. 1702317901 HAS Cá nổi nhỏ 

Cá thu bè Scomberoides spp.  Queenfishes 

Cá bè, cá bè xước, cá bè gai, cá lá tre, cá lưỡi tre, cá 

bè chang, cá chang, cá lem. 17023231XX QUE Cá nổi nhỏ 

Cá tráo mắt to 

Selar 

crumenophthalmus 

(Bloch 1793) Bigeye scad 

Cá tráo, cá bè tráo mắt to (FB), cá trao, cá nục mắt 

to, cá tráo mắt lộ. 1702329101 BIS Cá nổi nhỏ 

Cá chỉ vàng 

Selaroides leptolepis 

(Cuvier 1833) Yellowstripe scad Cá chỉ, cá liệt chỉ, cá ngân chỉ 1702342201 TRY Cá nổi nhỏ 

Cá cam vân 

Seriolina nigrofasciata 

(Rüppell 1829) Blackbanded trevally 

Cá cu cam, cá cam đen, cá cam cu, cá cam cu sọc, 

cá cu bầu, cá bù cu, cá chuối, cá cu đen, Cá cu, Cá 

bè, cá cam sọc đen (FB) 1702342501 RNJ Cá đáy 

Cá khế  Carangidae  Carangids  

Cá diễn, cá bi, cá lỗ, cá xái, cá khế trắng, cá cạch 

cạch, cá trạng gàu, cá viễn. 17023XXXXX CGX Cá nổi nhỏ 

Cá nục heo 

thường 

Coryphaena hippurus 

Linnaeus 1758 Common dolphinfish 

Cá nục heo, cá dũa, cá theo cước, cá tay áo, cá 

chủa, cá chũa, cá chủa mồng, cá bè dũa, cá nục heo 

cờ (FB) 1702807101 DOL Cá nổi lớn 

Cá bạc má 

Rastrelliger kanagurta 

(Cuvier 1816) Indian mackerel Cá má 1750101403 RAG Cá nổi nhỏ 
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Cá bạc má Rastrelliger spp.  Indian mackerels  Cá bạc má xô, cá cu, cá lăn tiêu, cá ba thú, cá xanh. 17501014XX RAX Cá nổi nhỏ 

Cá chim trắng  

Pampus argenteus 

(Euphrasen 1788) Silver pomfret 

cá chim trắng đuôi én (alem), cá chim giang, cá 

chim én, cá én, cá lím, cá giang 1760300901 SIP Cá nổi nhỏ 

Cá chim trắng Pampus spp.  Silver pomfrets  Cá giang, cá én. 17603009XX XPO Cá nổi nhỏ 

Cá chim Nomeidae  Driftfishes  Cá chim, cá én 17606XXXXX VTX Cá nổi nhỏ 

Cá nhồng vằn 

Sphyraena jello Cuvier 

1829 Pickhandle barracuda 

Cá nhái, cá nhói, cá nhồng lớn, cá dồng vảy, cá 

dồng lớn, cá nhồng mun, cá nhồng vằn (tl), cá 

nhồng sọc. 1771000103 BAC Cá nổi nhỏ 

Cá nhồng lớn 

Sphyraena barracuda 

(Walbaum 1792) Great barracuda 

Cá nhái, cá nhói, cá nhồng lớn, cá nhồng vảy, cá 

dồng vảy, cá dồng lớn. 1771000107 GBA Cá nổi nhỏ 

Cá nhồng Sphyraena spp.  Barracudas  Cá rồng, cá rồng vàng, cá nhồng đen, cá nhồng xô. 17710001XX BAR Cá nổi nhỏ 

Ốc hương 

Babylonia areolata 

(Link 1807) Maculated ivory whelk Ốc hương 3070800601 YJA 

Nhuyễn thể 

có vỏ 

Ốc tù và 

Hemifusus colosseus 

(Lamarck 1816) Colossal melongena Ốc kèn (dt) 3070900202 UGK 

Nhuyễn thể 

có vỏ 

Ốc gáo Melo melo  Indian volute Ốc bù giác 3074200202 EOX 

Nhuyễn thể 

có vỏ 

Mực nang Sepia spp.  Cuttlefishes 

Mực nang chọn, mực nang lửa, mực nang hoa, mực 

nang vân hổ, mực nang tấm, mực năng xô 32102002XX IAX 

Nhuyễn thể 

chân đầu 

Mực nang bầu 

Sepiella inermis (Van 

Hasselt 1835) Spineless cuttlefish Mực cái, mực bầu, mực nút. 3210203002 ILR 

Nhuyễn thể 

chân đầu 

Mực giã Sepiidae      32102XXXXX026 CTL 

Nhuyễn thể 

chân đầu 

Mực sim Sepiolidae  Cuttlefish, bobtail squids    32102XXXXX026 CTL 

Nhuyễn thể 

chân đầu 

Mực ống trung 

hoa  

Uroteuthis chinensis 

Gray 1849 Mitre squid Mực ống, mực đất 3210400104 OJH 

Nhuyễn thể 

chân đầu 

Mực khô loại I, II 

Uroteuthis chinensis 

Gray 1849 dried squid I, II Mực ống, mực đất 3210400104 OJH 

Nhuyễn thể 

chân đầu 

Mực thước 

Uroteuthis edulis Hoyle 

1885 Swordtip squid Mực thẻ, mực lao, mực đất, mực ống Đài Loan 3210400106 OJE 

Nhuyễn thể 

chân đầu 

Mực khô loại I, II 

Uroteuthis edulis Hoyle 

1885 dried squid I, II Mực thẻ, mực lao, mực đất, mực ống Đài Loan 3210400106 OJE 

Nhuyễn thể 

chân đầu 

Mực lá 

Sepioteuthis lessoniana 

Lesson 1830 Bigfin reef squid Mực ống ngắn, mực giề 3210400702 UHL 

Nhuyễn thể 

chân đầu 

Mực ống Loliginidae  Inshore squids  Mực ống xô, mực ống, mực chợ, mực xô, mực đất 32104XXXXX SQZ 

Nhuyễn thể 

chân đầu 

Mực giã Loliginidae  pounded squid   32104XXXXX SQZ Nhuyễn thể 
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chân đầu 

Bạch tuộc Octopodidae  Octopuses 

Mực tuộc, mực dúi, mực ruốc, mực phủ, mực giái, 

mực râu, mực tua, bạch tuộc hai da, bạch tuộc da 

có, bạch tuộc da xanh, bạch tuộc da giấy, bạch tuộc 

lửa, bạch tuộc 2 mắt, mực ma, bạch tuộc 4 mắt. 32109XXXXX OCT 

Nhuyễn thể 

chân đầu 

Cua ghẹ các loại Infraorder: Brachyura  Marine crabs   231XXXXXXX CRA Giáp xác 

Cua hộp 

Calappa lophos (Herbst 

1785) Common box crab Cùm cụm 2310100112 KPL Giáp xác 

Ghẹ lửa Charybdis feriatus  Crucifix crab 

Ghẹ hoa, ghẹ đỏ, ghẹ lan, ghẹ thánh giá, ghẹ chữ 

thập, ghẹ giá. 2311100302 KHF Giáp xác 

Ghẹ giã Charybdis spp.  Charybdis crabs Ghẹ giã, ghẹ đỏ 23111003XX YBX Giáp xác 

Ghẹ xanh 

Portunus pelagicus 

Linnaeus 1758 Blue swimming crab Ghẹ nhàn, ghẹ nhàng, ghẹ trăng, cua bơi. 2311100401 SCD Giáp xác 

Ghẹ 3 chấm 

Portunus 

sanguinolentus Herbst 

1796 Threespot swimming crab Ghẹ 3 chấm, ghẹ 3 mắt 2311100407 UNG Giáp xác 

Ghẹ Portunidae  Swimming crabs Cua 23111XXXXX SWM Giáp xác 

Tôm he Nhật bản 

Penaeus japonicus Bate 

1888 Kuruma prawn 

Tôm he rằn, tôm thẻ rằn, tôm hải quân, tôm thẻ 

bông, tôm chì bông. Tôm rằn, Tôm Bamboo 2280100109 KUP Giáp xác 

Tôm sú 

Penaeus monodon 

Fabricius 1798 Giant tiger prawn Tôm vằn 2280100112 GIT Giáp xác 

Tôm thẻ bông 

Penaeus semisulcatus 

De Haan 1844 Green tiger prawn 

Tôm he rằn, tôm thẻ rằn, tôm hải quân, tôm chì 

bông. Tôm rằn, tôm rảo, tôm bông, tôm cỏ. 2280100120 TIP Giáp xác 

Tôm thẻ trắng Penaeus spp.  Penaeus shrimps  

Tôm he, tôm thẻ, tôm lớt, tôm nương, tôm thẻ đuôi 

xanh, tôm bạc, tôm đỏ. 22801001XX PEN Giáp xác 

Tôm nghệ 

Metapenaeus 

brevicornis (H. Milne 

Edwards 1837) Yellow shrimp Tôm nghệ, tôm bạc nghệ, tôm vàng. 2280101603 MPB Giáp xác 

Tôm nghệ 

Metapenaeus joyneri 

(Miers 1880) Shiba shrimp 

Tôm bạc nghệ, tôm vàng, rảo vàng, thẻ vàng, tôm 

bạc trắng. 2280101607 SHI Giáp xác 

Tôm đuôi xanh 

Metapenaeus 

intermedius 

(Kishinouye 1900) Middle shrimp Tôm đuôi xanh. 2280101619 MJE Giáp xác 

Tôm bạc nghệ 

Metapenaeus tenuipes 

Kubo 1949 Stork shrimp Tôm nghệ, tôm bạc nghệ, tôm vàng. 2280101624 MQT Giáp xác 

Tôm chì Metapenaeus spp.  Metapenaeus shrimps  

Tôm bộp, tôm rảo, tôm chì xô, tôm rảo đất, tôm bạc 

đất, tôm chì lợ. 22801016XX MET Giáp xác 

Tôm sắt vỏ cứng Parapenaeopsis Spear shrimp Tôm đanh, tôm sắt rằn, tôm sắt hoa, tôm gậy đá, 2280101907 NAW Giáp xác 
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hardwickii (Miers 

1878) 

tôm mắt tre, tôm giang, tôm giang đá 

Tôm sắt vằn 

Parapenaeopsis 

hungerfordi Alcock 

1905 Dog shrimp 

Tôm đanh, tôm sắt rằn, tôm sắt hoa, tôm gậy đá, 

tôm mắt tre, tôm giang, tôm sắt vằn. 2280101908 NAH Giáp xác 

Tôm sắt rằn 

Parapenaeopsis 

sculptilis (Heller 1862) Rainbow shrimp 

Tôm đanh, tôm sắt hoa, tôm gậy đá, tôm mắt tre, 

tôm giang. 2280101912 NAP Giáp xác 

Tôm sắt  Parapenaeopsis spp.  Parapenaeopsis shrimps 

Tôm bóng, tôm choán bóng, tôm láng, tôm giang, 

tôm bóng mỡ. Bóng mỡ, mắt tre, Choán, tôm giang 

mắt tre, Chón, Vú nàng, Giang bóng, Giang giấy, 22801019XX NPP Giáp xác 

Tôm choán Trachypenaeus spp.  Trachypenaeus shrimps  Tôm cói, tôm gậy, Choán, tôm giang giấy, tôm đất. 22801043XX YEU Giáp xác 

Tôm he Penaeidae  Penaeid shrimps  Tôm xô, tôm chợ, tôm nhặt, tôm bán chợ. 22801XXXXX PEZ Giáp xác 

Ruốc Sergestidae  Sergestid shrimps  Moi, tôm chà din, moi đỏ. 22807XXXXX SHS Giáp xác 

Tôm gai 

Palaemon concinnus 

Dana 1852 Mangrove prawn Tôm gai. 2281201802 MOZ Giáp xác 

Tôm lửa 

Hadropenaeus lucasii 

(Bate 1881) Trident shrimp Tôm lửa, tôm giang đỏ. 2282900101 HDS Giáp xác 

Tôm tít (Bề bề)  Squillidae  Squillids Bê bề, tôm tít, tôm bò ngựa. 22501XXXXX SQY Giáp xác 

Hải sâm Holothuroidea  Sea cucumbers Hải sâm, đồn đột, đồn đọt mủ. 694XXXXXXX CUX Nhóm khác 

Điệp 

Amusium japonicum 

(Gmelin 1791) Saucer scallop Điềm điệp, điệp vàng, điệp trơn. 3160800501 UMJ 

Nhuyễn thể 

có vỏ 

Điệp 

Amusium pleuronectes 

(Linnaeus 1758) Asian moon scallop Điềm điệp, điệp vàng, điệp trơn. 3160800502 UMP 

Nhuyễn thể 

có vỏ 

Điệp quạt Pectinidae  Scallops Điềm điệp cánh quạt. 31608XXXXX SCX 

Nhuyễn thể 

có vỏ 

Sò lông 

Anadara kagoshimensis 

(Lischke 1869) Half-crenated ark   3160400508 MCL 

Nhuyễn thể 

có vỏ 

Sò lông Anadara spp  Anadara clams Sò 31604071XX BLS 

Nhuyễn thể 

có vỏ 

Sò huyết 

Tegillarca granosa 

(Linnaeus 1758) Blood cockle   3160407101 BLC 

Nhuyễn thể 

có vỏ 

Sò Nodi 

Tegillarca nodifera 

(Martens 1860) Nodular ark Sò huyết. 3160407110 NDO 

Nhuyễn thể 

có vỏ 

Nghêu lụa Paphia spp.  Short neck clams  Ngao lụa. 31611041XX NCL 

Nhuyễn thể 

có vỏ 

Sam 3 gai 

Tachypleus tridentatus 

(Leach 1819) Tri-spine horseshoe crab Sam 6560100201 WYP Nhóm khác 

Tôm càng Macrobrachium spp.  River prawns  Tôm càng xanh, tôm càng sen, tôm càng sào. 22812023XX PPF Giáp xác 
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Sò, điệp, vẹm . . . Bivalvia  Bivalvia Sò, điệp, vẹm . . . 316XXXXXXX CLX 

Nhuyễn thể 

có vỏ 

Cá chọn -  Selected fish 

Cá xô lớn bán chợ và xuất khẩu, cá ba quan to, cá 

xuất, cá cân, cá hệ. - - Cá chọn 

Cá xô -  Mixed fish 

Cá xô bán chợ, cá ba quân, cá xô cân, cá ba loài, cá 

cân, cá xô, cá giặt - - Cá chọn 

Cá lợn -  Trash fish 

Cá tạp bé, cá ba quân bé, cá gà, cá vấn, cá vinh, cá 

tạp, cá ba loài bé, cá gà, cá cò, vạc, cá bè. - - Cá tạp 

Rắn biển Elapidae  Sea snakes đẻn 53302XXXXX EZZ Nhóm khác 

Sứa Rhopilema spp  Jellyfishes   61841007XX JEL Nhóm khác 
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Phục lục I: Danh mục các loài/nhóm loài thương phẩm trong nghề giã đôi 

Tên tiếng Việt Tên la tinh Tên tiếng Anh Tên gọi khác TAXOCODE 3A_CODE Nhóm 

Cá bống Gobiidae  Gobies  Cá đục rạn, bóng, cá bóng. 17321XXXXX023 GPA Cá đáy 

Cá bò 
Balistidae  

Triggerfishes, durgons  cá bò đá, cá bò đen 19010XXXXX TRI 
Cá rạn 

san hô 

Cá bơn Bothidae  Lefteye flounders 

Cá thờn bơn, cá bơn mít, cá bơn đồng, cá vãnh, 

cá vễnh, cá dãnh cá bơn vãnh, cá lờn bơn, cá 

dãnh. 18301XXXXX LEF Cá đáy 

Cá bơn  Soleidae  Soles  

Cá thờn bơn, cá bơn mít, cá bơn đồng, cá vãnh, 

cá vễnh, cá dãnh, cá bơn vãnh, cá lờn bơn, cá 

dãnh. 18303XXXXX SOX Cá đáy 

Cá bơn lưỡi Cynoglossidae  Tonguefishes 

Cá lưỡi mèo, cá lưỡi trâu, cá lưỡi bò, cá bơn 

mèo, cá bơn cát. 18304XXXXX TOX Cá đáy 

Cá bơn ngộ Psettodidae  Spiny turbots Cá ngộ, cá bơn chó. 18307XXXXX HPX Cá đáy 

Cá cháo biển 

Elops saurus Linnaeus 

1766 Ladyfish Cá nhồng mềm, cá măng, cá măng tròn. 1290100302 LAD 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cháo lớn 

Megalops cyprinoides 

(Broussonet 1782) Indo-Pacific tarpon 

Cá cháo, cá bẹ, cá lầm, cá măng dẹt, cá cháo 

biển. 1290200402 TAI 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chìa vôi 

Fistularia petimba 

Lacépède 1803 Red cornetfish 

Cá lao, cá nhái, cá mõm ống, cá chìa vôi, cá lao 

không vảy (FB), cá bao. 1510200105 FIP Cá đáy 

Cá ngựa Hippocampus spp.  Seahorses  Cá ngựa, hải mã. 15106005XX HIC cá rạn 

Cá chình Muraenidae  Morays 

Cá chình lị, cá chình biển, cá chình đen, cá 

chình cát, cá lụy, cá nhệch, cá lị. 14306XXXXX MUI Cá đáy 

Cá chình rắn Ophichthidae  Snake eels 

Cá gồng, cá cán gáo, cá lịch, cá lịch xương, cá 

nhệch, cá lạc, cá lạc dây, cá lệch, cá lịch dưa. 14315XXXXX OWX Cá đáy 

Cá dưa xám 

Muraenesox cinereus 

(Forsskål 1775) Daggertooth pike conger 

Cá lạt chì, cá dưa, cá lị cơm, cá lạt đen, cá lịch 

dưa, cá lạc đen, cá lạt, cá dưa bạc (FB), cá dưa 

răng nhọn. 1430901102 DPC Cá đáy 

Cá Lạt 

Congresox 

talabonoides (Bleeker 

1853) Indian pike conger 

Cá dưa vàng, cá lạc, cá lạc vàng, cá lụy, cá lạc 

lãi, cá tựa lạc (tl), cá lạt. 1430905802 MCG Cá đáy 

Cá chình cơm  Congridae  Conger eels 

Cá lại, cá lãi, cá cơm đũa, cá kèo, cá đét, cá 

chình giả, các chình cỏ, cá đét, cá đắc, cá đát, cá 

khoai, cá lãi, cá lạc đét, cá xùng xịch. 14313XXXXX COX Cá đáy 

Cá thiều 

Arius arius (Hamilton 

1822) Threadfin sea catfish Cá gúng lớn, cá húng, cá úc (FB) 1410200603 AUI Cá đáy 

Cá Ngát sọc Plotosus lineatus Striped eel catfish Cá ngát, cá gai, cá ngát sọc, cá trê biển, cá ngát 1410606403 PII Cá đáy 
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trắng (Thunberg 1787) bắc (tl). 

Cá Đối Mugil spp.  Mullet Cá đói, cá kền. 16501001XX MGS 

cá nổi 

nhỏ 

Cá giống Rhinobatidae  Guitarfishes 

Cá giót, cá hàn, cá bồng, cá đuối lưỡi cày, cá 

dẹt, cá đuối dài. 11001XXXXX GTF Cá đáy 

Cá đuối Rajidae  Rays and skates  

Cá đuối lồi, cá đuối đất, cá đuối quạt, cá đuối 

sạn. 11004XXXXX RAJ Cá đáy 

Cá Đuối bồng Dasyatidae  Stingrays 

Cá đuối gai, cá ghim, cá lồi, cá đuối dơi, cá nẻ, 

cá đuối ghim. 11005XXXXX STT Cá đáy 

Cá đuối ó Aetomylaeus spp.  Eagle rays 

Cá đuối đầu bò, cá đầu bò, cá én, cá đuối mũ 

mút. 11007029XX RJX Cá đáy 

Cá ó dơi Myliobatidae  Eagle rays Cá nạng, cá dơi, cá ó khơi. 11007XXXXX EAG 

Cá nổi 

lớn 

Cá Hiên Drepane spp.  Sicklefishes   17050132XX DRZ Cá đáy 

Cá nhám Scyliorhinidae  Catsharks Cá nghéo, cá mập con, cá chèo bẻo, cá thụt thịt 10801XXXXX SYX Cá đáy 

Cá mập Carcharhinidae  Requiem sharks  - 10802XXXXX RSK 

Cá nổi 

lớn 

Cá nhám cào  Sphyrnidae  Hammerhead sharks Cá mập đầu bằng, cá nhám búa, cá bừa, cá cào. 10803XXXXX SPY Cá đáy 

Cá nhám Triakidae  Houndsharks, smoothhounds  

Cá nghéo, cá mập con, cá bẻo, cá chèo bẻo, cá 

thụt thịt. 10804XXXXX TRK Cá đáy 

Cá mòi đường 

Albula vulpes 

(Linnaeus 1758) Bonefish   1300100501 BOF 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá khoai 

Harpadon nehereus 

(Hamilton 1822) Bombay-duck Cá cháo. 1311600102 BUC Cá đáy 

Cá mối Saurida spp.   lizardfish 

Cá mối thừng, cá mối ta, cá mối giấy, cá mối 

cát, cá béo, cá mối trắng. 13116068XX SZX Cá đáy 

Cá mối vằn Synodus spp.   lizardfish cá mối vện 0 0 Cá đáy 

Cá chai ấn độ 

Platycephalus indicus 

(Linnaeus 1758) Bartail flathead Cá chai lớn, cá chai hoa, cá chai. 1780901801 FLI Cá đáy 

Cá chai kim 

Hoplichthys 

acanthopleurus Regan 

1908 Spiny flathead cá chai dài 1781000101 HCP Cá đáy 

Cá chai kim Hoplichthys spp    cá chai dài 17810001XX HBX Cá đáy 

Cá chai Platycephalidae  Flatheads  

Cá chai sấu, cá chai vảy, cá chai cơm, cá chai 

mau, cá chai xô.  17809XXXXX FLH Cá đáy 

Cá mặt quỷ Scorpaenidae  Scorpionfishes, redfishes   17801XXXXX SCO 

Cá rạn 

san hô 

Cá nóc  Tetraodontidae  Puffers  Cá cuồng 19002XXXXX PUX Cá đáy 
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Cá bò một gai 

lưng 

Aluterus monoceros 

(Linnaeus 1758) Unicorn leatherjacket filefish Cá bò giấy, cá bò da. 1900900302 ALM Cá đáy 

Cá bò da 

Paramonacanthus 

frenatus Fraser-

Brunner 1941 Wedgetail filefish 

Cá bò, cá bò in đô, cá bò lai, cá bò bé, cá bò da 

bé, cá bò gai. 1900901701 RKB Cá đáy 

Cá nhói Belonidae  Needlefishes, etc.  Cá xanh xương, cá rựa, cá nhái, cá nhoái 14701XXXXX BEN 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá kìm Hemiramphidae  Halfbeaks  Cá lìm kìm, cá dẫu, cá kìm goóc 14703XXXXX JKX 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá sơn đá Holocentridae  Squirrelfishes 

Cá sơn, cá sơn sọc, cá sơn rạn, cá sơn inđô, cá 

sơn đỏ, cá sơn gằn, cá sơn mỡ 16111XXXXX HCZ 

Cá rạn 

san hô 

Cá bẹ 

Ilisha megaloptera 

(Swainson 1839) Bigeye ilisha 

Cá đé, cá mậu, cá mạu, cá mạo, cá bẹ trắng 

(FB), cá bẹ vây lớn (FB) 1211200101 PIM 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá bẹ ấn độ 

Ilisha melastoma 

(Schneider 1801) Indian ilisha Cá đé, cá mậu, cá mạu, cá mạo, cá bẹ ấn. 1211200102 PIE 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá đé  

Ilisha elongata (Bennett 

1830) Elongate ilisha Cá bẹ, cá mậu, cá mạu, cá mạo, cá dé. 1211200103 EIL 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá trích xương Sardinella spp.  Sardinellas  

Cá ve, cá nhâm, cá lầm, cá dè, cá thân, cá trích, 

cá trích xô 12105012XX SIX 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá trích dầu Dussumieria spp.  Rainbow sardines  

Cá dầu, cá lầm, cá rầu, cá lầm nhọn, cá lầm mắt 

mỡ, cá lầm Thái bình dương. 12105029XX RWA 

Cá nổi 

nhỏ 

cá trích Clupeidae  Herrings, sardines Cá trích, cá de, cá nhâm, cá trích (các loại) 12105XXXXX CLP 
cá nổi 

nhỏ 

Cá lầm tròn giải 

bạc 

Spratelloides gracilis 

(Temminck & Schlegel 

1846) Silver-stripe round herring Cá cơm săn, cá lầm giải bạc (FB). 1210504901 SRH 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá mai 

Escualosa thoracata 

(Valenciennes 1847) White sardine Cá cơm (FB). 1210507301 EST 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cơm con 

Encrasicholina devisi 

(Whitley 1940) Devis' anchovy Cá cơm mồm, cá cơm ngần, cá cơm (FB, đt). 1210600701 END 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cơm mõm 

nhọn 

Encrasicholina 

heteroloba (Rüppell 

1837) Shorthead anchovy 

Cá cơm mồm, cá cơm ngần, cá cơm mõm nhọn, 

cá cơm (đt). 1210600702 ECT 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cơm sọc 

xanh  

Encrasicholina 

punctifer Fowler 1938 Buccaneer anchovy 

Cá cơm mồm, cá cơm ngần, cá cơm đỏ (FB), cá 

cơm (đt). 1210600703 STL 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá lẹp vàng vây 

ngực dài 

Setipinna taty 

(Valenciennes 1848) Scaly hairfin anchovy Cá lẹp vàng, cá bẹ vàng.  1210604604 ESY 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá lẹp vàng Setipinna breviceps Shorthead hairfin anchovy Cá bẹ vàng. 1210604603 ESB Cá nổi 
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(Cantor 1849) nhỏ 

Cá cơm trắng Stolephorus spp.  Stolephorus anchovies  Cá cơm bạc, cá cơm sọc phấn, cá trỏng trắng 12106050XX STO 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá lẹp Thryssa spp.  Thryssa Cá cơm trổng, cá rớp, cá dớp, cá lẹp râu. - - 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá rựa Chirocentrus spp.  Wolf-herrings  Cá dao, cá lanh. 12111002XX DOS 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá mú (Cá 

song)  Epinephelus spp.  Groupers cá mú xô, cá song xô 17002042XX GPX 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú đỏ 

Cephalopholis miniata 

(Forsskål 1775) Coral hind 

Cá song đỏ, cá song chấm sao, cá song da 

báo,cá song chấm xanh, cá song chấm sao, cá 

mú da báo, cá mú chấm, cá mú đỏ, cá mú sao 1700211511 CFI 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú đỏ 

Cephalopholis aurantia 

(Valenciennes 1828) Golden hind 

Cá song đỏ, cá song chấm sao, cá song da 

báo,cá song chấm xanh, cá song chấm sao, cá 

mú da báo, cá mú chấm. 1700211515 CFZ 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú Cephalopholis spp.    Cá mú ..., cá song ... 17002115XX IIX 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú (Cá 

song) dẹt 

Cromileptes altivelis 

(Valenciennes 1828) Humpback grouper 

Cá mú dẹp, cá mú heo, cá song mõm dài, cá mú 

mõm dài. 1700212501 MPV 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú đỏ Plectropomus spp.  Coralgroupers  

Cá song đỏ, cá song chấm sao, cá song da 

báo,cá song chấm xanh, cá song chấm sao, cá 

mú da báo, cá mú chấm, cá mú đỏ,  17002208XX IWX 

Cá rạn 

san hô 

Cá căng Terapon spp.  Terapon perches  Cá ong, cá ong căng 17004089XX THO Cá đáy 

Cá trác Priacanthidae  Bigeyes, glasseyes, bulleyes 

Cá mắt đỏ, cá mắt kiếng, cá mắt lộ, cá thóc, cá 

sơn thóc, cá trác mắt to, cá mắt to, cá bã trầu, cá 

cháy. 17011XXXXX PRI Cá đáy 

Cá sơn Apogonidae  Cardinalfishes   17012XXXXX APO Cá đáy 

Cá đục Sillago spp.   Sillago cá đục chấm, cá đục hoa, cá đục trắng 17015233XX ILX Cá đáy 

Cá lưỡi búa 

Mene maculata (Bloch 

& Schneider 1801) Moonfish Cá liệt búa, cá bánh lái. 1702632701 MOO 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá hồng chấm 

Lutjanus fulviflamma 

(Forsskål 1775) Dory snapper 

Cá bí chấm, cá hường đém, cá róc chấm, cá nít, 

cá hồng díp, cá hồng đém, cá bi chấm, hồng ánh 

vàng (FB), cá hồng (dt). 1703202705 LJF 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng vảy 

ngang 

Lutjanus johnii (Bloch 

1792) John's snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá 

hường đém, cá hường, cá hồng chấm. 1703202707 LJH 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng sọc 

vàng 

Lutjanus lutjanus Bloch 

1790 Bigeye snapper 

Cá bí, cá đổng bí, cá róc, cá gốc, cá hồng trứng, 

cá hồng trùng (dt). 1703202709 LJL 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng chấm Lutjanus monostigma One-spot snapper Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá 1703202710 LJK Cá rạn 
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(Cuvier 1828) hường đém, cá hồng đém, cá hồng díp,cá bí 

chấm. 

san hô 

Cá hồng giải 

đen 

Lutjanus vitta (Quoy & 

Gaimard 1824) Brownstripe red snapper 

Cá bí, cá đổng bí, cá róc, cá gốc, cá hường bí, cá 

hường, cá hồng. 1703202716 LUJ 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng chấm 

đen 

Lutjanus russelli 

(Bleeker 1849) Russell's snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá 

hường đém, cá hồng đém, cá hồng díp,cá bí 

chấm, cá hồng 1703202738 SNU 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng 

Lutjanus ehrenbergii 

(Peters 1869) Blackspot snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá 

hường đém, cá hồng đém, cá hồng díp, cá bí 

chấm, cá hồng thường, cá hồng chấm bạc (FB). 1703202755 LWE 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng Lutjanus spp.  Snappers 

Cá dấm, cá mím, cá hường, cá hồng mím, các 

thác, cá đỏ, cá hồng hoang,  17032027XX SNA 

Cá rạn 

san hô 

Cá đổng sộp Pristipomoides spp.  Jobfishes  

Cá sợp, cá đổng lớn, cá đổng tía, cá đổng tím, 

cá tía, cá sộp, cá đổng, cá đù xạo. 17032217XX LWX Cá đáy 

Cá lượng Nemipterus spp.  Threadfin breams 

Cá phèn đổng, cá phèn đỏ, cá phèn rang, cá 

phèn cờ, cá lượng xô, cá đổng xô 17033184XX THB Cá đáy 

Cá lượng dơi Scolopsis spp.  Monocle breams Cá lượng đá, cá đổng chàm, cá đổng rạn. 17033230XX MOB Cá đáy 

Cá liệt lớn 

Leiognathus equulus 

(Forsskål 1775) Common ponyfish 

Cá liệt, cá liệt ngãn ngựa, cá liệt ngãng, cá liệt 

dầu, cá liệt ngựa, cá liệt ván. 1703516906 LGE 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá liệt  Leiognathus spp.  Ponyfishes(=Slipmouths) 

Cá bâu bâu, cá liệt bầu, cá liệt ngạnh, cá ót thịt, 

cá ót 17035169XX POY 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá liệt Leiognathidae  Ponyfishes(=Slipmouths) Cá liệt, cá ót thịt, cá ót, cá ngãng ngựa. 17035XXXXX PON 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá kẽm Plectorhinchus spp.  Sweetlips, rubberlips cá kẽn, cá ngừ, cá bè, cá kẻng 33 17036207XX 

Cá rạn 

san hô 

Cá sạo Pomadasys spp.  Sweetlips, Grunt Cá căng đá, cá sạo đá, cá rô bể, cá lò cò. 17036209XX BGX Cá đáy 

Cá sủ 

Miichthys miiuy 

(Basilewsky 1855) Mi-iuy (brown) croaker Cá đù Mi-uy (FB) 1703702801 MIH Cá đáy 

Cá đù nanh 

Otolithes ruber (Bloch 

& Schneider 1801) Tigertooth croaker 

Cá đù sóc, cá nanh, cá sóc, cá đù nạng, ngao 

trắng, ngao vàng.(cá nạng hông, cá nạnh bạc, cá 

sóc mang(FB)) 1703718603 LKR Cá đáy 

Cá sủ vàng 

Otolithoides biauritus 

(Cantor 1849) Bronze croaker 

Cá đù sóc, cá đù nanh, Cá sủ kép vây vàng, Cá 

đường (FB), cá thủ vây vàng, cá sủ giấy (FB), 

cá sủ kép vây vàng, cá đường 1703718701 OTB Cá đáy 

Cá đù nanh 

Otolithoides pama 

(Hamilton 1822) Pama croaker Cá đù sóc, cá nanh, cá sóc, cá đù nạng 1703718703 OTD Cá đáy 

Cá đù đầu to 

Collichthys lucidus 

(Richardson 1844) Big head croaker Cá vàng nhờ, cá vờ 1703730302 OLD Cá đáy 
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Cá đỏ dạ 

Larimichthys crocea 

(Richardson 1846) Large yellow croaker 

Cá vàng nhờ, cá vờ, cá đỏ dạ lớn, cá lù đù vàng, 

cá sóc, cá đù vàng 1703730304 LYC Cá đáy 

Cá đù vàng  

Larimichthys polyactis 

(Bleeker 1877) Yellow croaker Cá vàng nhờ, cá vờ 1703730305 CRY Cá đáy 

Cá đù Sciaenidae  Croakers, drums  

Cá uốp, cá sửu, cá đù đu, cá ù sáo, cá sộ, cá 

giấy, cá uốp giấy, cá chẽm, cá ngao, cá tò mò, 

cá đỏ dạ, cá lé ké, cá úp, cá nạng 17037XXXXX CDX Cá đáy 

Cá hè Lethrinus spp.  Emperor 

Cá gáy, cá đỏ mé, cá vùng, cá hát bội, cá tỏ hỏ, 

cá lú, cá hè mõm dài. 17038172XX LZX 

Cá rạn 

san hô 

Cá bánh đường 

Argyrops spinifer 

(Forsskål 1775) King soldier bream 

Cá hồng man, cá man, cá hồi, cá man man, cá 

bánh đường, Cá miến sành, cá bánh đường nhỏ, 

cá bành chạnh, cá bằng chặn, cá bánh đường 4 

gai, cá miễn sành 4 gai. 1703910501 KBR Cá đáy 

Cá miễn sành 5 

gai 

Argyrops bleekeri 

Oshima 1927 Taiwan tai 

Cá hồng man, cá man, cá hồi, cá man man, cá 

bánh đường, Cá miến sành, cá bánh đường nhỏ, 

cá bành chạnh, cá bằng chặn 1703910502 KBB Cá đáy 

Cá bánh đường 

Argyrops filamentosus 

(Valenciennes 1830) Soldierbream 

cá hồng man, cá man, cá hồi, cá man man, cá 

bánh đường, Cá miến sành, cá bánh đường nhỏ, 

cá bành chạnh, cá bằng chặn 1703910503 KBK Cá đáy 

Cá bánh đường Evynnis spp.   Seabream 

Cá miến sành, cá bánh đường nhỏ, cá bành 

chạnh, cá bằng chặn, cá man hồng, cá man, cá 

hổi, cá miễn sành. 17039295XX EVY Cá đáy 

Cá miễn sành 

xuất 

Pagrus major 

(Temminck & Schlegel 

1843) Japanese seabream 

Cá nhỡ, cá hanh vàng, cá tráp đỏ, cá tráp vàng, 

cá tửu, cá miễn sành vàng, cá bánh đường 3 sao, 

cá hanh, cá bánh đường vàng, cá tráp 1703919116 REV Cá đáy 

Cá tráp 

Sparus aurata Linnaeus 

1758 Gilthead seabream Cá hanh, các hanh lộ 1703923508 SBG Cá đáy 

Cá tráp đuôi 

xám 

Acanthopagrus berda 

(Forsskål 1775) Goldsilk seabream 

Cá tráp, cá hanh, các hanh lộ, cá tráp đuôi xám 

(FB) 1703933001 MLB Cá đáy 

Cá Tráp đen 

Acanthopagrus 

schlegeli (Bleeker 

1854) Blackhead seabream Cá tráp, cá hanh, cá hanh lộ 1703933004 MLM Cá đáy 

Cá Tráp vây 

vàng 

Acanthopagrus latus 

(Houttuyn 1782) Yellowfin seabream Cá tráp, cá hanh, các hanh lộ 1703933005 YWF Cá đáy 

Cá Tráp 

Acanthopagrus 

bifasciatus Forsskål 

1775 Twobar seabream Cá hanh, các hanh lộ 1703933006 AAB Cá đáy 

cá Phèn Upeneus spp  Goatfishes Cá thèn, cá phèn, cá thèn râu, cá thèn đỏ, cá 17041251XX GOX cá đáy 



TCVN ..........:2022 

 

 79 

thèn cơm, cá thèn xanh 

Cá giả phèn Parupeneus spp.  Goatfish Cá phèn đổng, cá phèn, cá phèn râu, cá phèn cát 17041200XX RPX Cá đáy 

Cá móm Gerres spp.  Mojarras(=Silver-biddies) 

Cá móm, cá liệt móm, cá móm sành, cá sành, cá 

mốm. 17046036XX MOJ 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá rô thia 

Pristotis obtusirostris 

(Day 1873) Gulf damselfish Cá rô thia, cá thia (lt) 1706202201 PJD Cá đáy 

Cá rô biển Pomacentridae  Damselfishes Cá lia thia, cá thia, cá rô rạn 17062XXXXX DSF 

Cá rạn 

san hô 

Cá mó 

Xyrichtys novacula 

(Linnaeus 1758) Pearly razorfish Cá bàng chài, cá bột, cá mó cát, cá mó đen 1706307901 XYN Cá đáy 

Cá mỏ vẹt Choerodon spp.  Tuskfishes 

Cá mó rạn, cá mó vẹt, cá mó mỏ vẹt, cá mó 

xanh, cá mó xù 17063119XX OFW 

Cá rạn 

san hô 

Cá mỏ vẹt Scaridae  Parrotfishes Cá mó rạn, cá mó xù, cá mó vẹt, cá mó mỏ vẹt 17065XXXXX PWT 

Cá rạn 

san hô 

Cá nhụ sáu râu 

Polydactylus sextarius 

(Bloch & Schneider 

1801) Blackspot threadfin 

Cá chích chòe, cá chèo, cá chèo bẻo, cá nghoé, 

cá chét, cá chét chèo, cá chích chòe, cá gộc, cá 

nhụ chấm (FB), cá mầm 1707700108 OAX Cá đáy 

Cá nhụ Polynemidae  Threadfins, tasselfishes 

Cá chét, cá nhụ xuất, cá lụ, cá nụ, cá gộc, cá 

đường. 17077XXXXX THF Cá đáy 

Cá đuôi gai Acanthuridae  Surgeonfishes  Cá bắp nẻ 17402XXXXX SUR 

Cá rạn 

san hô 

Cá dìa 

Siganus canaliculatus 

(Park 1797) White-spotted spinefoot Cá kình, cá giò, cá dìa thường, cá dìa cam (dt). 1740700108 SCN Cá đáy 

Cá dìa Siganus spp.  Spinefeet(=Rabbitfishes)  

Cá dìa rạn, cá kình rạn, cá giò rạn, cá dìa công, 

cá dìa vàng 17407001XX SPI 

Cá rạn 

san hô 

Cá đàn lia Draconettidae  - 

Cá chai neo, cá chai bông, cá chai nhớt, cá mỏ 

neo. - - Cá đáy 

Cá đàn lia Callionymidae  Dragonets  

Cá chai neo, cá chai bông, cá chai nhớt, cá mỏ 

neo. 17720XXXXX YVX Cá đáy 

Cá đầu vuông Branchiostegidae  Tilefishes 

Cá đổng quéo, cá quéo, cá hồng đào, cá lưỡng 

võ, cá lưỡng dựa, cá đổng sệ, cá nàng đào. 17016XXXXX TIS Cá đáy 

Cá sơn sợt 

Acropoma japonicum 

Günther 1859 Glowbelly Cá phát sáng nhật bản (FB) 1701300102 DJS Cá đáy 

Cá xem sao 

Ichthyscopus barbatus 

Mees 1960 

Fringed stargazer, Fringe 

stargazer Cá ống điếu, cá bùng binh 1721300301 UIB Cá đáy 

Cá hố rắn 

Gempylus serpens 

Cuvier 1829 Snake mackerel Cá hố ma, cá hố khơi, cá thu rắn (FB) 1750502001 GES 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá hố Trichiurus lepturus Largehead hairtail Cá đao, cá hố đầu rộng (FB), cá hố xuất 1750600302 LHT Cá đáy 
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Linnaeus 1758 

Cá hố dải 

Tentoriceps cristatus 

(Klunzinger 1884) Crested hairtail Cá hố giãi 1750601301 TKR Cá đáy 

Cá chim ấn độ 

Ariomma indica (Day 

1871) Indian driftfish 

Cá tín, cá chim gai, cá sứa, cá theo sứa, cá tím, 

cá sọ dừa, cá liệt sứa, các trạng sứa, cá say, cá 

lọ nồi, cá say sứa 1760401201 DRI 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chim gai 

 Psenopsis anomala 

(Temminck & Schlegel 

1844) Pacific rudderfish 

Cá chim ấn độ, cá tín, cá sứa, cá theo sứa, cá 

tím, cá sọ dừa, cá liệt sứa, các trạng sứa, cá say, 

cá lọ nồi, cá say sứa 1760802001 BUP 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá ngừ phương 

đông 

Sarda orientalis 

(Temminck & Schlegel 

1844) Striped bonito Cá ngừ sọc dưa, cá ngừ sọc múp, cá sọc dưa 1750100102 BIP 

Cá nổi 

lớn 

Cá thu ngàng 

Acanthocybium 

solandri (Cuvier 1832) Wahoo 

Cá thu dồng, cá thu nhồng, cá thu ngàn, cá thu 

bè, cá thu hủ, cá thu gốc, cá thu. 1750101001 WAH 

Cá nổi 

lớn 

Cá thu vạch 

Scomberomorus 

commerson (Lacépède 

1800) 

Narrow-barred Spanish 

mackerel 

Cá thu, cá thu phấn, cá thu ảu, cá chậm, cá trậm, 

cá thu ẩu, cá thu ảo, cá thu mùa, cá thu hoa. 1750101503 COM 

Cá nổi 

lớn 

Cá thu chấm 

Scomberomorus 

guttatus (Bloch & 

Schneider 1801) Indo-Pacific king mackerel Cá thu lem, cá thu hoa, cá thu bông, cá thu 1750101504 GUT 

Cá nổi 

lớn 

Cá thu Scomberomorus spp.  Seerfishes  Cá thu mình, cá thu xô 17501015XX KGX 

Cá nổi 

lớn 

Cá giò 

Rachycentron canadum 

(Linnaeus 1766) Cobia Cá bớp, cá bớp biển, cá bóp, mép. 1702222101 CBA Cá đáy 

Cá dóc 

Alepes djedaba 

(Forsskål 1775) Shrimp scad 

Cá ngân, cá róc, cá ghé, cá US, cá út, cá tòng 

quân, cá ngân vàng, các trác ngộ, cá ngân bột 1702300101 LSJ 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá say 

Alepes kleinii (Bloch 

1793) Razorbelly scad 

Cá say, cá khế, cá triện, cá triền triện, cá út én, 

cá ét, cá ục ách, cá sùng sằn, cá lá mít, cá tráo 

(FB) 1702300104 JWY 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá ngân 

Atule mate (Cuvier 

1833) Yellowtail scad 

Cá ngân, cá dóc, cá róc, cá ghé, cá US, cá út, cá 

tòng quân, cá ngan vàng, các trác ngộ, cá ngân 

bột, cá tráo (FB), cá ngân xô. 1702300201 TUM 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá sòng cộ 

Trachurus japonicus 

(Temminck & Schlegel 

1844) Japanese jack mackerel 

Cá nục, cá quẩn, cá nục gai, cá nục sồ, cá đốm, 

cá đốm đốm, cá nục mọng, cá nụt nhét, cá sòng 

Nhật bản+cá sòng Nhật (FB) 1702300403 JJM 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nục đuôi đỏ 

Decapterus kurroides 

Bleeker 1855 Redtail scad 

Cá đốm láo, cá nục đỏ đuôi, cá ngạo, cá nục gai 

đỏ đuôi, cá nục lửa, cá nục đỏ (FB) 1702304302 DCK 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá Nục thuôn Decapterus macrosoma Shortfin scad Cá nục chuối, cá đốm dài, cá nục chạch, cá nục 1702304303 DCC Cá nổi 
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Bleeker 1851 suôn, cá nục suốt, cá nục nhỏ 

Cá nục sồ 

Decapterus maruadsi 

(Temminck & Schlegel 

1844) Japanese scad 

Cá nục, cá quẩn, cá nục gai,sồ, cá sòng cộ, cá 

đốm, cá đốm đốm, cá nục mọng, cá sòng cộ, cá 

nụt nhét, cá nục sò (FB), nục thuôn, cá nục đỏ 

đuôi. 1702304307 RSA 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nục gai 

Decapterus russelli 

(Temminck & Schlegel 

1844) Indian scad 

Cá đốm láo, cá nục đỏ đuôi, cá ngạo, cá nục gai 

đỏ đuôi, cá nục lửa. Cá nục 1702304308 RUS 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá khế  Caranx spp.  Jacks, crevalles  

Cá háo, cá nục đinh, cá bầu, cá toong bảu, cá 

lục cục, cá lủng khủng, cá loặp coặp, cá khê 

đen, cá đơn khai, cá bè, cá bè cục, cá quýt, cá 

vịt, cá cụt, cá cam, cá chuộng 17023044XX TRE 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cam, cu cam Seriola spp.  Amberjacks  

Cá cam, cá cam vàng, cá cồng cộc, cá cam sọc 

vàng, cá cam đỏ, cá bè cam, cá cam sọc đen 17023048XX AMX Cá đáy 

Cá ông lão 

Alectis alexandrinus 

(Geoffroy St. Hilaire 

1817) Alexandria pompano 

Cá bè vẫu, cá buồm bông, cá bè râu, cá ống già, 

cá lão, cá bè lão. 1702309003 ALA Cá đáy 

Cá ông lão mõm 

ngắn 

Alectis ciliaris (Bloch 

1787) African pompano 

Cá ông lão, cá bè vẫu, cá buồm bông, cá bè râu, 

cá ống già, cá lão, cá ống lão ấn độ (FB) 1702309004 LIJ Cá đáy 

Cá ông lão ấn 

độ 

Alectis indicus 

(Rüppell 1830) Indian threadfish 

Cá ông lão, cá bè vẫu, cá buồm bông, cá bè râu, 

cá ống già, cá lão, cá bè lão, cá lão ấn, cá lão 

nhót 1702309005 LTD Cá đáy 

Cá chim đen 

Parastromateus niger 

(Bloch 1795) Black pomfret Cá chim, cá giang, chim gai 1702309901 POB 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cam thoi  

Elagatis bipinnulata 

(Quoy & Gaimard 

1825) Rainbow runner 

Cá sọc nhồng, cá bầu lợn, cá thằn lằn, cá chàm, 

cá dùi trường, cá sọc mướp, cá thu gòn, cá 

chàm. 1702313401 RRU 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá sòng gió 

Megalaspis cordyla 

(Linnaeus 1758) Torpedo scad Cá sòng, cá eo, cá sòng cộ, cá sòng giỏ. 1702317901 HAS 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá thu bè Scomberoides spp.  Queenfishes 

Cá bè, cá bè xước, cá bè gai, cá lá tre, cá lưỡi 

tre, cá bè chang, cá chang, cá lem. 17023231XX QUE 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá tráo mắt to 

Selar 

crumenophthalmus 

(Bloch 1793) Bigeye scad 

Cá tráo, cá bè tráo mắt to (FB), cá trao, cá nục 

mắt to, cá tráo mắt lộ. 1702329101 BIS 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chỉ vàng 

Selaroides leptolepis 

(Cuvier 1833) Yellowstripe scad Cá chỉ, cá liệt chỉ, cá ngân chỉ 1702342201 TRY 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cam vân 

Seriolina nigrofasciata 

(Rüppell 1829) Blackbanded trevally 

Cá cu cam, cá cam đen, cá cam cu, cá cam cu 

sọc, cá cu bầu, cá bù cu, cá chuối, cá cu đen, Cá 1702342501 RNJ Cá đáy 
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cu, Cá bè, cá cam sọc đen (FB) 

Cá khế  Carangidae  Carangids  

Cá diễn, cá bi, cá lỗ, cá xái, cá khế trắng, cá 

cạch cạch, cá trạng gàu, cá viễn. 17023XXXXX CGX 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nục heo 

thường 

Coryphaena hippurus 

Linnaeus 1758 Common dolphinfish 

Cá nục heo, cá dũa, cá theo cước, cá tay áo, cá 

chủa, cá chũa, cá chủa mồng, cá bè dũa, cá nục 

heo cờ (FB) 1702807101 DOL 

Cá nổi 

lớn 

Cá nục heo 

Coryphaena equiselis 

Linnaeus 1758 Pompano dolphinfish 

Cá nục heo, cá dũa, cá theo cước, cá tay áo, cá 

chủa, cá chũa, cá chủa mồng. 1702807102 CFW 

Cá nổi 

lớn 

Cá thu nhật 

Scomber japonicus 

Houttuyn 1782 Pacific chub mackerel 

Cá sapa, cá bạc má chù, cá nục hoa, cá nục 

bông, cá suôn lươn, cá saba,. 1750100201 MAS 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá bạc má 

Rastrelliger kanagurta 

(Cuvier 1816) Indian mackerel Cá má 1750101403 RAG 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá bạc má Rastrelliger spp.  Indian mackerels  

Cá bạc má xô, cá cu, cá lăn tiêu, cá ba thú, cá 

xanh. 17501014XX RAX 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chim trắng  

Pampus argenteus 

(Euphrasen 1788) Silver pomfret 

cá chim trắng đuôi én (alem), cá chim giang, cá 

chim én, cá én, cá lím, cá giang 1760300901 SIP 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chim trắng Pampus spp.  Silver pomfrets  Cá giang, cá én. 17603009XX XPO 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chim Nomeidae  Driftfishes  Cá chim, cá én 17606XXXXX VTX 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nhồng vằn 

Sphyraena jello Cuvier 

1829 Pickhandle barracuda 

Cá nhái, cá nhói, cá nhồng lớn, cá dồng vảy, cá 

dồng lớn, cá nhồng mun, cá nhồng vằn (tl), cá 

nhồng sọc. 1771000103 BAC 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nhồng lớn 

Sphyraena barracuda 

(Walbaum 1792) Great barracuda 

Cá nhái, cá nhói, cá nhồng lớn, cá nhồng vảy, cá 

dồng vảy, cá dồng lớn. 1771000107 GBA 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nhồng Sphyraena spp.  Barracudas  

Cá rồng, cá rồng vàng, cá nhồng đen, cá nhồng 

xô. 17710001XX BAR 

Cá nổi 

nhỏ 

Ốc hương 

Babylonia areolata 

(Link 1807) Maculated ivory whelk Ốc hương 3070800601 YJA 

Nhuyễn 

thể có 

vỏ 

Ốc tù và 

Hemifusus colosseus 

(Lamarck 1816) Colossal melongena Ốc kèn (dt) 3070900202 UGK 

Nhuyễn 

thể có 

vỏ 

Ốc gáo Melo melo  Indian volute Ốc bù giác 3074200202 EOX 

Nhuyễn 

thể có 

vỏ 

Mực nang Sepia spp.  Cuttlefishes 

Mực nang chọn, mực nang lửa, mực nang hoa, 

mực nang vân hổ, mực nang tấm, mực năng xô 32102002XX IAX 

Nhuyễn 

thể 
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chân 

đầu 

Mực nang bầu 

Sepiella inermis (Van 

Hasselt 1835) Spineless cuttlefish Mực cái, mực bầu, mực nút. 3210203002 ILR 

Nhuyễn 

thể 

chân 

đầu 

Mực giã Sepiidae      32102XXXXX026 CTL 

Nhuyễn 

thể 

chân 

đầu 

Mực sim Sepiolidae  Cuttlefish, bobtail squids    32102XXXXX026 CTL 

Nhuyễn 

thể 

chân 

đầu 

Mực ống trung 

hoa  

Uroteuthis chinensis 

Gray 1849 Mitre squid Mực ống, mực đất 3210400104 OJH 

Nhuyễn 

thể 

chân 

đầu 

Mực khô loại I, 

II 

Uroteuthis chinensis 

Gray 1849 dried squid I, II Mực ống, mực đất 3210400104 OJH 

Nhuyễn 

thể 

chân 

đầu 

Mực khô loại I, 

II 

Uroteuthis edulis Hoyle 

1885 dried squid I, II Mực thẻ, mực lao, mực đất, mực ống Đài Loan 3210400106 OJE 

Nhuyễn 

thể 

chân 

đầu 

Mực lá 

Sepioteuthis lessoniana 

Lesson 1830 Bigfin reef squid Mực ống ngắn, mực giề 3210400702 UHL 

Nhuyễn 

thể 

chân 

đầu 

Mực ống Loliginidae  Inshore squids  

Mực ống xô, mực ống, mực chợ, mực xô, mực 

đất 32104XXXXX SQZ 

Nhuyễn 

thể 

chân 

đầu 

Mực giã Loliginidae  pounded squid   32104XXXXX SQZ 

Nhuyễn 

thể 

chân 

đầu 



TCVN ............:2022 

 84 

Bạch tuộc Octopodidae  Octopuses 

Mực tuộc, mực dúi, mực ruốc, mực phủ, mực 

giái, mực râu, mực tua, bạch tuộc hai da, bạch 

tuộc da có, bạch tuộc da xanh, bạch tuộc da 

giấy, bạch tuộc lửa, bạch tuộc 2 mắt, mực ma, 

bạch tuộc 4 mắt. 32109XXXXX OCT 

Nhuyễn 

thể 

chân 

đầu 

Cua ghẹ các loại Infraorder: Brachyura  Marine crabs   231XXXXXXX CRA 
Giáp 

xác 

Cua hộp 

Calappa lophos (Herbst 

1785) Common box crab Cùm cụm 2310100112 KPL 

Giáp 

xác 

Ghẹ lửa Charybdis feriatus  Crucifix crab 

Ghẹ hoa, ghẹ đỏ, ghẹ lan, ghẹ thánh giá, ghẹ 

chữ thập, ghẹ giá. 2311100302 KHF 

Giáp 

xác 

Ghẹ giã Charybdis spp.  Charybdis crabs Ghẹ giã, ghẹ đỏ 23111003XX YBX 

Giáp 

xác 

Ghẹ xanh 

Portunus pelagicus 

Linnaeus 1758 Blue swimming crab Ghẹ nhàn, ghẹ nhàng, ghẹ trăng, cua bơi. 2311100401 SCD 

Giáp 

xác 

Ghẹ 3 chấm 

Portunus 

sanguinolentus Herbst 

1796 Threespot swimming crab Ghẹ 3 chấm, ghẹ 3 mắt 2311100407 UNG 

Giáp 

xác 

Ghẹ Portunidae  Swimming crabs Cua 23111XXXXX SWM 

Giáp 

xác 

Tôm he Nhật 

bản 

Penaeus japonicus Bate 

1888 Kuruma prawn 

Tôm he rằn, tôm thẻ rằn, tôm hải quân, tôm thẻ 

bông, tôm chì bông. Tôm rằn, Tôm Bamboo 2280100109 KUP 

Giáp 

xác 

Tôm sú 

Penaeus monodon 

Fabricius 1798 Giant tiger prawn Tôm vằn 2280100112 GIT 

Giáp 

xác 

Tôm thẻ bông 

Penaeus semisulcatus 

De Haan 1844 Green tiger prawn 

Tôm he rằn, tôm thẻ rằn, tôm hải quân, tôm chì 

bông. Tôm rằn, tôm rảo, tôm bông, tôm cỏ. 2280100120 TIP 

Giáp 

xác 

Tôm thẻ trắng Penaeus spp.  Penaeus shrimps  

Tôm he, tôm thẻ, tôm lớt, tôm nương, tôm thẻ 

đuôi xanh, tôm bạc, tôm đỏ. 22801001XX PEN 

Giáp 

xác 

Tôm nghệ 

Metapenaeus 

brevicornis (H. Milne 

Edwards 1837) Yellow shrimp Tôm nghệ, tôm bạc nghệ, tôm vàng. 2280101603 MPB 

Giáp 

xác 

Tôm nghệ 

Metapenaeus joyneri 

(Miers 1880) Shiba shrimp 

Tôm bạc nghệ, tôm vàng, rảo vàng, thẻ vàng, 

tôm bạc trắng. 2280101607 SHI 

Giáp 

xác 

Tôm đuôi xanh 

Metapenaeus 

intermedius 

(Kishinouye 1900) Middle shrimp Tôm đuôi xanh. 2280101619 MJE 

Giáp 

xác 

Tôm bạc nghệ 

Metapenaeus tenuipes 

Kubo 1949 Stork shrimp Tôm nghệ, tôm bạc nghệ, tôm vàng. 2280101624 MQT 

Giáp 

xác 
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Tôm chì Metapenaeus spp.  Metapenaeus shrimps  

Tôm bộp, tôm rảo, tôm chì xô, tôm rảo đất, tôm 

bạc đất, tôm chì lợ. 22801016XX MET 

Giáp 

xác 

Tôm sắt vỏ 

cứng 

Parapenaeopsis 

hardwickii (Miers 

1878) Spear shrimp 

Tôm đanh, tôm sắt rằn, tôm sắt hoa, tôm gậy đá, 

tôm mắt tre, tôm giang, tôm giang đá 2280101907 NAW 

Giáp 

xác 

Tôm sắt vằn 

Parapenaeopsis 

hungerfordi Alcock 

1905 Dog shrimp 

Tôm đanh, tôm sắt rằn, tôm sắt hoa, tôm gậy đá, 

tôm mắt tre, tôm giang, tôm sắt vằn. 2280101908 NAH 

Giáp 

xác 

Tôm sắt rằn 

Parapenaeopsis 

sculptilis (Heller 1862) Rainbow shrimp 

Tôm đanh, tôm sắt hoa, tôm gậy đá, tôm mắt 

tre, tôm giang. 2280101912 NAP 

Giáp 

xác 

Tôm sắt  Parapenaeopsis spp.  Parapenaeopsis shrimps 

Tôm bóng, tôm choán bóng, tôm láng, tôm 

giang, tôm bóng mỡ. Bóng mỡ, mắt tre, Choán, 

tôm giang mắt tre, Chón, Vú nàng, Giang bóng, 

Giang giấy, 22801019XX NPP 

Giáp 

xác 

Tôm choán Trachypenaeus spp.  Trachypenaeus shrimps  

Tôm cói, tôm gậy, Choán, tôm giang giấy, tôm 

đất. 22801043XX YEU 

Giáp 

xác 

Tôm he Penaeidae  Penaeid shrimps  Tôm xô, tôm chợ, tôm nhặt, tôm bán chợ. 22801XXXXX PEZ 

Giáp 

xác 

Ruốc Sergestidae  Sergestid shrimps  Moi, tôm chà din, moi đỏ. 22807XXXXX SHS 

Giáp 

xác 

Tôm gai 

Palaemon concinnus 

Dana 1852 Mangrove prawn Tôm gai. 2281201802 MOZ 

Giáp 

xác 

Tôm lửa 

Hadropenaeus lucasii 

(Bate 1881) Trident shrimp Tôm lửa, tôm giang đỏ. 2282900101 HDS 

Giáp 

xác 

Tôm tít (Bề bề)  Squillidae  Squillids Bê bề, tôm tít, tôm bò ngựa. 22501XXXXX SQY 

Giáp 

xác 

Hải sâm Holothuroidea  Sea cucumbers Hải sâm, đồn đột, đồn đọt mủ. 694XXXXXXX CUX 

Nhóm 

khác 

Điệp 

Amusium japonicum 

(Gmelin 1791) Saucer scallop Điềm điệp, điệp vàng, điệp trơn. 3160800501 UMJ 

Nhuyễn 

thể có 

vỏ 

Điệp 

Amusium pleuronectes 

(Linnaeus 1758) Asian moon scallop Điềm điệp, điệp vàng, điệp trơn. 3160800502 UMP 

Nhuyễn 

thể có 

vỏ 

Điệp quạt Pectinidae  Scallops Điềm điệp cánh quạt. 31608XXXXX SCX 

Nhuyễn 

thể có 

vỏ 

Sò lông Anadara kagoshimensis Half-crenated ark   3160400508 MCL Nhuyễn 
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(Lischke 1869) thể có 

vỏ 

Sò lông Anadara spp  Anadara clams Sò 31604071XX BLS 

Nhuyễn 

thể có 

vỏ 

Sò huyết 

Tegillarca granosa 

(Linnaeus 1758) Blood cockle   3160407101 BLC 

Nhuyễn 

thể có 

vỏ 

Sò Nodi 

Tegillarca nodifera 

(Martens 1860) Nodular ark Sò huyết. 3160407110 NDO 

Nhuyễn 

thể có 

vỏ 

Nghêu lụa Paphia spp.  Short neck clams  Ngao lụa. 31611041XX NCL 

Nhuyễn 

thể có 

vỏ 

Sam 3 gai 

Tachypleus tridentatus 

(Leach 1819) Tri-spine horseshoe crab Sam 6560100201 WYP 

Nhóm 

khác 

Tôm càng Macrobrachium spp.  River prawns  Tôm càng xanh, tôm càng sen, tôm càng sào. 22812023XX PPF 

Giáp 

xác 

Sò, điệp, vẹm . . 

. Bivalvia  Bivalvia Sò, điệp, vẹm . . . 316XXXXXXX CLX 

Nhuyễn 

thể có 

vỏ 

Cá chọn -  Selected fish 

Cá xô lớn bán chợ và xuất khẩu, cá ba quan to, 

cá xuất, cá cân, cá hệ. - - 

Cá 

chọn 

Cá xô -  Mixed fish 

Cá xô bán chợ, cá ba quân, cá xô cân, cá ba loài, 

cá cân, cá xô, cá giặt - - 

Cá 

chọn 

Cá lợn -  Trash fish 

Cá tạp bé, cá ba quân bé, cá gà, cá vấn, cá vinh, 

cá tạp, cá ba loài bé, cá gà, cá cò, vạc, cá bè. - - Cá tạp 

Rắn biển Elapidae  Sea snakes đẻn 53302XXXXX EZZ 
Nhóm 

khác 

Sứa Rhopilema spp  Jellyfishes   61841007XX JEL 
Nhóm 

khác 
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Phục lục J: Danh mục các loài/nhóm loài thương phẩm trong nghề giã sào  

Tên tiếng Việt Tên la tinh Tên tiếng Anh Tên gọi khác TAXOCODE 3A_CODE Nhóm 

Cá bống Gobiidae  Gobies  Cá đục rạn, bóng, cá bóng. 17321XXXXX023 GPA Cá đáy 

Cá bò 
Balistidae  

Triggerfishes, durgons  cá bò đá, cá bò đen 19010XXXXX TRI 
Cá rạn 

san hô 

Cá bơn Bothidae  Lefteye flounders 

Cá thờn bơn, cá bơn mít, cá bơn đồng, cá vãnh, 

cá vễnh, cá dãnh cá bơn vãnh, cá lờn bơn, cá 

dãnh. 18301XXXXX LEF Cá đáy 

Cá bơn  Soleidae  Soles  

Cá thờn bơn, cá bơn mít, cá bơn đồng, cá vãnh, 

cá vễnh, cá dãnh, cá bơn vãnh, cá lờn bơn, cá 

dãnh. 18303XXXXX SOX Cá đáy 

Cá bơn lưỡi Cynoglossidae  Tonguefishes 

Cá lưỡi mèo, cá lưỡi trâu, cá lưỡi bò, cá bơn 

mèo, cá bơn cát. 18304XXXXX TOX Cá đáy 

Cá bơn ngộ Psettodidae  Spiny turbots Cá ngộ, cá bơn chó. 18307XXXXX HPX Cá đáy 

Cá cháo biển 

Elops saurus Linnaeus 

1766 Ladyfish Cá nhồng mềm, cá măng, cá măng tròn. 1290100302 LAD 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cháo lớn 

Megalops cyprinoides 

(Broussonet 1782) Indo-Pacific tarpon 

Cá cháo, cá bẹ, cá lầm, cá măng dẹt, cá cháo 

biển. 1290200402 TAI 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chình Muraenidae  Morays 

Cá chình lị, cá chình biển, cá chình đen, cá chình 

cát, cá lụy, cá nhệch, cá lị. 14306XXXXX MUI Cá đáy 

Cá chình rắn Ophichthidae  Snake eels 

Cá gồng, cá cán gáo, cá lịch, cá lịch xương, cá 

nhệch, cá lạc, cá lạc dây, cá lệch, cá lịch dưa. 14315XXXXX OWX Cá đáy 

Cá dưa xám 

Muraenesox cinereus 

(Forsskål 1775) Daggertooth pike conger 

Cá lạt chì, cá dưa, cá lị cơm, cá lạt đen, cá lịch 

dưa, cá lạc đen, cá lạt, cá dưa bạc (FB), cá dưa 

răng nhọn. 1430901102 DPC Cá đáy 

Cá Lạt 

Congresox talabonoides 

(Bleeker 1853) Indian pike conger 

Cá dưa vàng, cá lạc, cá lạc vàng, cá lụy, cá lạc 

lãi, cá tựa lạc (tl), cá lạt. 1430905802 MCG Cá đáy 

Cá chình cơm  Congridae  Conger eels 

Cá lại, cá lãi, cá cơm đũa, cá kèo, cá đét, cá 

chình giả, các chình cỏ, cá đét, cá đắc, cá đát, cá 

khoai, cá lãi, cá lạc đét, cá xùng xịch. 14313XXXXX COX Cá đáy 

Cá thiều 

Arius arius (Hamilton 

1822) Threadfin sea catfish Cá gúng lớn, cá húng, cá úc (FB) 1410200603 AUI Cá đáy 

Cá Ngát sọc 

trắng 

Plotosus lineatus 

(Thunberg 1787) Striped eel catfish 

Cá ngát, cá gai, cá ngát sọc, cá trê biển, cá ngát 

bắc (tl). 1410606403 PII Cá đáy 

Cá Đối Mugil spp.  Mullet Cá đói, cá kền. 16501001XX MGS 

cá nổi 

nhỏ 

Cá đuối Rajidae  Rays and skates  Cá đuối lồi, cá đuối đất, cá đuối quạt, cá đuối 11004XXXXX RAJ Cá đáy 
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sạn. 

Cá Đuối bồng Dasyatidae  Stingrays 

Cá đuối gai, cá ghim, cá lồi, cá đuối dơi, cá nẻ, 

cá đuối ghim. 11005XXXXX STT Cá đáy 

Cá đuối ó Aetomylaeus spp.  Eagle rays 

Cá đuối đầu bò, cá đầu bò, cá én, cá đuối mũ 

mút. 11007029XX RJX Cá đáy 

Cá ó dơi Myliobatidae  Eagle rays Cá nạng, cá dơi, cá ó khơi. 11007XXXXX EAG 

Cá nổi 

lớn 

Cá nhám Scyliorhinidae  Catsharks Cá nghéo, cá mập con, cá chèo bẻo, cá thụt thịt 10801XXXXX SYX Cá đáy 

Cá mập Carcharhinidae  Requiem sharks  - 10802XXXXX RSK 

Cá nổi 

lớn 

Cá nhám cào  Sphyrnidae  Hammerhead sharks Cá mập đầu bằng, cá nhám búa, cá bừa, cá cào. 10803XXXXX SPY Cá đáy 

Cá nhám Triakidae  Houndsharks, smoothhounds  

Cá nghéo, cá mập con, cá bẻo, cá chèo bẻo, cá 

thụt thịt. 10804XXXXX TRK Cá đáy 

Cá mòi đường 

Albula vulpes 

(Linnaeus 1758) Bonefish   1300100501 BOF 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá mối Saurida spp.   lizardfish 

Cá mối thừng, cá mối ta, cá mối giấy, cá mối cát, 

cá béo, cá mối trắng. 13116068XX SZX Cá đáy 

Cá mối vằn Synodus spp.   lizardfish cá mối vện 0 0 Cá đáy 

Cá chai ấn độ 

Platycephalus indicus 

(Linnaeus 1758) Bartail flathead Cá chai lớn, cá chai hoa, cá chai. 1780901801 FLI Cá đáy 

Cá chai kim 

Hoplichthys 

acanthopleurus Regan 

1908 Spiny flathead cá chai dài 1781000101 HCP Cá đáy 

Cá chai kim Hoplichthys spp    cá chai dài 17810001XX HBX Cá đáy 

Cá chai Platycephalidae  Flatheads  

Cá chai sấu, cá chai vảy, cá chai cơm, cá chai 

mau, cá chai xô.  17809XXXXX FLH Cá đáy 

Cá nóc  Tetraodontidae  Puffers  Cá cuồng 19002XXXXX PUX Cá đáy 

Cá kìm Hemiramphidae  Halfbeaks  Cá lìm kìm, cá dẫu, cá kìm goóc 14703XXXXX JKX 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá bẹ 

Ilisha megaloptera 

(Swainson 1839) Bigeye ilisha 

Cá đé, cá mậu, cá mạu, cá mạo, cá bẹ trắng (FB), 

cá bẹ vây lớn (FB) 1211200101 PIM 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá bẹ ấn độ 

Ilisha melastoma 

(Schneider 1801) Indian ilisha Cá đé, cá mậu, cá mạu, cá mạo, cá bẹ ấn. 1211200102 PIE 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá đé  

Ilisha elongata (Bennett 

1830) Elongate ilisha Cá bẹ, cá mậu, cá mạu, cá mạo, cá dé. 1211200103 EIL 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá trích xương Sardinella spp.  Sardinellas  

Cá ve, cá nhâm, cá lầm, cá dè, cá thân, cá trích, 

cá trích xô 12105012XX SIX 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá trích dầu Dussumieria spp.  Rainbow sardines  Cá dầu, cá lầm, cá rầu, cá lầm nhọn, cá lầm mắt 12105029XX RWA Cá nổi 
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mỡ, cá lầm Thái bình dương. nhỏ 

cá trích Clupeidae  Herrings, sardines Cá trích, cá de, cá nhâm, cá trích (các loại) 12105XXXXX CLP 
cá nổi 

nhỏ 

Cá lầm tròn giải 

bạc 

Spratelloides gracilis 

(Temminck & Schlegel 

1846) Silver-stripe round herring Cá cơm săn, cá lầm giải bạc (FB). 1210504901 SRH 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá mai 

Escualosa thoracata 

(Valenciennes 1847) White sardine Cá cơm (FB). 1210507301 EST 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cơm con 

Encrasicholina devisi 

(Whitley 1940) Devis' anchovy Cá cơm mồm, cá cơm ngần, cá cơm (FB, đt). 1210600701 END 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cơm mõm 

nhọn 

Encrasicholina 

heteroloba (Rüppell 

1837) Shorthead anchovy 

Cá cơm mồm, cá cơm ngần, cá cơm mõm nhọn, 

cá cơm (đt). 1210600702 ECT 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cơm sọc xanh  

Encrasicholina 

punctifer Fowler 1938 Buccaneer anchovy 

Cá cơm mồm, cá cơm ngần, cá cơm đỏ (FB), cá 

cơm (đt). 1210600703 STL 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá lẹp vàng vây 

ngực dài 

Setipinna taty 

(Valenciennes 1848) Scaly hairfin anchovy Cá lẹp vàng, cá bẹ vàng.  1210604604 ESY 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá lẹp vàng 

Setipinna breviceps 

(Cantor 1849) Shorthead hairfin anchovy Cá bẹ vàng. 1210604603 ESB 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cơm trắng Stolephorus spp.  Stolephorus anchovies  Cá cơm bạc, cá cơm sọc phấn, cá trỏng trắng 12106050XX STO 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá lẹp Thryssa spp.  Thryssa Cá cơm trổng, cá rớp, cá dớp, cá lẹp râu. - - 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chẽm/Cá 

Vược 

Lates calcarifer (Bloch 

1790) Barramundi(=Giant seaperch) Cá chẻm, cá vược trắng 1700116701 GIP Cá đáy 

 Cá chàm bi (FB) 

Caesio cuning (Bloch 

1791) Redbelly yellowtail fusilier 

Cá mím, cá mím đỏ, cá đuôi vàng, cá chàm, cá bí 

hường, cá miền đuôi vàng (FB). 1700011202 CJU 

Cá rạn 

san hô 

Cá đỏ củ  Caesio teres Seale 1906 Yellow and blueback fusilier 

Cá mím, cá mím đỏ, cá chàm, cá bì, cá chàm bí, 

cá chàm bí, cá trần bì, cá trầm bì 1700011206 IFK 

Cá rạn 

san hô 

Cá miền Caesionidae  Fusiliers 

Cá trần bì, cá củ, cá hột cay, cá củ lang, cá đỏ củ, 

cá củ xanh, cá chàm xanh. 17000XXXXX CJX 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú (Cá song)  Epinephelus spp.  Groupers cá mú xô, cá song xô 17002042XX GPX 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú đỏ 

Cephalopholis miniata 

(Forsskål 1775) Coral hind 

Cá song đỏ, cá song chấm sao, cá song da báo,cá 

song chấm xanh, cá song chấm sao, cá mú da 

báo, cá mú chấm, cá mú đỏ, cá mú sao 1700211511 CFI 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú đỏ 

Cephalopholis aurantia 

(Valenciennes 1828) Golden hind 

Cá song đỏ, cá song chấm sao, cá song da báo,cá 

song chấm xanh, cá song chấm sao, cá mú da 1700211515 CFZ 

Cá rạn 

san hô 
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báo, cá mú chấm. 

Cá mú Cephalopholis spp.    Cá mú ..., cá song ... 17002115XX IIX 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú (Cá song) 

dẹt 

Cromileptes altivelis 

(Valenciennes 1828) Humpback grouper 

Cá mú dẹp, cá mú heo, cá song mõm dài, cá mú 

mõm dài. 1700212501 MPV 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú đỏ Plectropomus spp.  Coralgroupers  

Cá song đỏ, cá song chấm sao, cá song da báo,cá 

song chấm xanh, cá song chấm sao, cá mú da 

báo, cá mú chấm, cá mú đỏ,  17002208XX IWX 

Cá rạn 

san hô 

Cá căng Terapon spp.  Terapon perches  Cá ong, cá ong căng 17004089XX THO Cá đáy 

Cá trác Priacanthidae  Bigeyes, glasseyes, bulleyes 

Cá mắt đỏ, cá mắt kiếng, cá mắt lộ, cá thóc, cá 

sơn thóc, cá trác mắt to, cá mắt to, cá bã trầu, cá 

cháy. 17011XXXXX PRI Cá đáy 

Cá đục Sillago spp.   Sillago cá đục chấm, cá đục hoa, cá đục trắng 17015233XX ILX Cá đáy 

Cá lưỡi búa 

Mene maculata (Bloch 

& Schneider 1801) Moonfish Cá liệt búa, cá bánh lái. 1702632701 MOO 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá hồng chấm 

Lutjanus fulviflamma 

(Forsskål 1775) Dory snapper 

Cá bí chấm, cá hường đém, cá róc chấm, cá nít, 

cá hồng díp, cá hồng đém, cá bi chấm, hồng ánh 

vàng (FB), cá hồng (dt). 1703202705 LJF 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng vảy 

ngang 

Lutjanus johnii (Bloch 

1792) John's snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường 

đém, cá hường, cá hồng chấm. 1703202707 LJH 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng sọc 

vàng 

Lutjanus lutjanus Bloch 

1790 Bigeye snapper 

Cá bí, cá đổng bí, cá róc, cá gốc, cá hồng trứng, 

cá hồng trùng (dt). 1703202709 LJL 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng chấm 

Lutjanus monostigma 

(Cuvier 1828) One-spot snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường 

đém, cá hồng đém, cá hồng díp,cá bí chấm. 1703202710 LJK 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng giải đen 

Lutjanus vitta (Quoy & 

Gaimard 1824) Brownstripe red snapper 

Cá bí, cá đổng bí, cá róc, cá gốc, cá hường bí, cá 

hường, cá hồng. 1703202716 LUJ 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng chấm 

đen 

Lutjanus russelli 

(Bleeker 1849) Russell's snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường 

đém, cá hồng đém, cá hồng díp,cá bí chấm, cá 

hồng 1703202738 SNU 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng 

Lutjanus ehrenbergii 

(Peters 1869) Blackspot snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường 

đém, cá hồng đém, cá hồng díp, cá bí chấm, cá 

hồng thường, cá hồng chấm bạc (FB). 1703202755 LWE 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng Lutjanus spp.  Snappers 

Cá dấm, cá mím, cá hường, cá hồng mím, các 

thác, cá đỏ, cá hồng hoang,  17032027XX SNA 

Cá rạn 

san hô 

Cá đổng sộp Pristipomoides spp.  Jobfishes  

Cá sợp, cá đổng lớn, cá đổng tía, cá đổng tím, cá 

tía, cá sộp, cá đổng, cá đù xạo. 17032217XX LWX Cá đáy 

Cá mím  

Pinjalo pinjalo (Bleeker 

1850) Pinjalo 

cá mím đỏ, cá đuôi vàng, Cá chàm bì, cá bì, cá 

chàm, cá hồng, cá hường. 1703254901 PJP 

Cá rạn 

san hô 
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Cá lượng Nemipterus spp.  Threadfin breams 

Cá phèn đổng, cá phèn đỏ, cá phèn rang, cá phèn 

cờ, cá lượng xô, cá đổng xô 17033184XX THB Cá đáy 

Cá lượng dơi Scolopsis spp.  Monocle breams Cá lượng đá, cá đổng chàm, cá đổng rạn. 17033230XX MOB Cá đáy 

Cá liệt lớn 

Leiognathus equulus 

(Forsskål 1775) Common ponyfish 

Cá liệt, cá liệt ngãn ngựa, cá liệt ngãng, cá liệt 

dầu, cá liệt ngựa, cá liệt ván. 1703516906 LGE 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá liệt  Leiognathus spp.  Ponyfishes(=Slipmouths) 

Cá bâu bâu, cá liệt bầu, cá liệt ngạnh, cá ót thịt, 

cá ót 17035169XX POY 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá liệt Leiognathidae  Ponyfishes(=Slipmouths) Cá liệt, cá ót thịt, cá ót, cá ngãng ngựa. 17035XXXXX PON 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá kẽm Plectorhinchus spp.  Sweetlips, rubberlips cá kẽn, cá ngừ, cá bè, cá kẻng 33 17036207XX 

Cá rạn 

san hô 

Cá sạo Pomadasys spp.  Sweetlips, Grunt Cá căng đá, cá sạo đá, cá rô bể, cá lò cò. 17036209XX BGX Cá đáy 

Cá sủ 

Miichthys miiuy 

(Basilewsky 1855) Mi-iuy (brown) croaker Cá đù Mi-uy (FB) 1703702801 MIH Cá đáy 

Cá đù nanh 

Otolithes ruber (Bloch 

& Schneider 1801) Tigertooth croaker 

Cá đù sóc, cá nanh, cá sóc, cá đù nạng, ngao 

trắng, ngao vàng.(cá nạng hông, cá nạnh bạc, cá 

sóc mang(FB)) 1703718603 LKR Cá đáy 

Cá sủ vàng 

Otolithoides biauritus 

(Cantor 1849) Bronze croaker 

Cá đù sóc, cá đù nanh, Cá sủ kép vây vàng, Cá 

đường (FB), cá thủ vây vàng, cá sủ giấy (FB), cá 

sủ kép vây vàng, cá đường 1703718701 OTB Cá đáy 

Cá đù nanh 

Otolithoides pama 

(Hamilton 1822) Pama croaker Cá đù sóc, cá nanh, cá sóc, cá đù nạng 1703718703 OTD Cá đáy 

Cá đù đầu to 

Collichthys lucidus 

(Richardson 1844) Big head croaker Cá vàng nhờ, cá vờ 1703730302 OLD Cá đáy 

Cá đỏ dạ 

Larimichthys crocea 

(Richardson 1846) Large yellow croaker 

Cá vàng nhờ, cá vờ, cá đỏ dạ lớn, cá lù đù vàng, 

cá sóc, cá đù vàng 1703730304 LYC Cá đáy 

Cá đù vàng  

Larimichthys polyactis 

(Bleeker 1877) Yellow croaker Cá vàng nhờ, cá vờ 1703730305 CRY Cá đáy 

Cá đù Sciaenidae  Croakers, drums  

Cá uốp, cá sửu, cá đù đu, cá ù sáo, cá sộ, cá giấy, 

cá uốp giấy, cá chẽm, cá ngao, cá tò mò, cá đỏ 

dạ, cá lé ké, cá úp, cá nạng 17037XXXXX CDX Cá đáy 

Cá hè Lethrinus spp.  Emperor 

Cá gáy, cá đỏ mé, cá vùng, cá hát bội, cá tỏ hỏ, 

cá lú, cá hè mõm dài. 17038172XX LZX 

Cá rạn 

san hô 

Cá bánh đường 

Argyrops spinifer 

(Forsskål 1775) King soldier bream 

Cá hồng man, cá man, cá hồi, cá man man, cá 

bánh đường, Cá miến sành, cá bánh đường nhỏ, 

cá bành chạnh, cá bằng chặn, cá bánh đường 4 

gai, cá miễn sành 4 gai. 1703910501 KBR Cá đáy 

Cá miễn sành 5 Argyrops bleekeri Taiwan tai Cá hồng man, cá man, cá hồi, cá man man, cá 1703910502 KBB Cá đáy 
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gai Oshima 1927 bánh đường, Cá miến sành, cá bánh đường nhỏ, 

cá bành chạnh, cá bằng chặn 

Cá bánh đường 

Argyrops filamentosus 

(Valenciennes 1830) Soldierbream 

cá hồng man, cá man, cá hồi, cá man man, cá 

bánh đường, Cá miến sành, cá bánh đường nhỏ, 

cá bành chạnh, cá bằng chặn 1703910503 KBK Cá đáy 

Cá bánh đường Evynnis spp.   Seabream 

Cá miến sành, cá bánh đường nhỏ, cá bành 

chạnh, cá bằng chặn, cá man hồng, cá man, cá 

hổi, cá miễn sành. 17039295XX EVY Cá đáy 

Cá miễn sành 

xuất 

Pagrus major 

(Temminck & Schlegel 

1843) Japanese seabream 

Cá nhỡ, cá hanh vàng, cá tráp đỏ, cá tráp vàng, 

cá tửu, cá miễn sành vàng, cá bánh đường 3 sao, 

cá hanh, cá bánh đường vàng, cá tráp 1703919116 REV Cá đáy 

Cá tráp 

Sparus aurata Linnaeus 

1758 Gilthead seabream Cá hanh, các hanh lộ 1703923508 SBG Cá đáy 

Cá tráp đuôi xám 

Acanthopagrus berda 

(Forsskål 1775) Goldsilk seabream 

Cá tráp, cá hanh, các hanh lộ, cá tráp đuôi xám 

(FB) 1703933001 MLB Cá đáy 

Cá Tráp đen 

Acanthopagrus 

schlegeli (Bleeker 

1854) Blackhead seabream Cá tráp, cá hanh, cá hanh lộ 1703933004 MLM Cá đáy 

Cá Tráp vây 

vàng 

Acanthopagrus latus 

(Houttuyn 1782) Yellowfin seabream Cá tráp, cá hanh, các hanh lộ 1703933005 YWF Cá đáy 

Cá Tráp 

Acanthopagrus 

bifasciatus Forsskål 

1775 Twobar seabream Cá hanh, các hanh lộ 1703933006 AAB Cá đáy 

cá Phèn Upeneus spp  Goatfishes 
Cá thèn, cá phèn, cá thèn râu, cá thèn đỏ, cá thèn 

cơm, cá thèn xanh 17041251XX GOX cá đáy 

Cá giả phèn Parupeneus spp.  Goatfish Cá phèn đổng, cá phèn, cá phèn râu, cá phèn cát 17041200XX RPX Cá đáy 

Cá móm Gerres spp.  Mojarras(=Silver-biddies) 

Cá móm, cá liệt móm, cá móm sành, cá sành, cá 

mốm. 17046036XX MOJ 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá rô thia 

Pristotis obtusirostris 

(Day 1873) Gulf damselfish Cá rô thia, cá thia (lt) 1706202201 PJD Cá đáy 

Cá rô biển Pomacentridae  Damselfishes Cá lia thia, cá thia, cá rô rạn 17062XXXXX DSF 

Cá rạn 

san hô 

Cá mó 

Xyrichtys novacula 

(Linnaeus 1758) Pearly razorfish Cá bàng chài, cá bột, cá mó cát, cá mó đen 1706307901 XYN Cá đáy 

Cá mỏ vẹt Choerodon spp.  Tuskfishes 

Cá mó rạn, cá mó vẹt, cá mó mỏ vẹt, cá mó xanh, 

cá mó xù 17063119XX OFW 

Cá rạn 

san hô 

Cá mỏ vẹt Scaridae  Parrotfishes Cá mó rạn, cá mó xù, cá mó vẹt, cá mó mỏ vẹt 17065XXXXX PWT 

Cá rạn 

san hô 
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Cá nhụ sáu râu 

Polydactylus sextarius 

(Bloch & Schneider 

1801) Blackspot threadfin 

Cá chích chòe, cá chèo, cá chèo bẻo, cá nghoé, 

cá chét, cá chét chèo, cá chích chòe, cá gộc, cá 

nhụ chấm (FB), cá mầm 1707700108 OAX Cá đáy 

Cá nhụ Polynemidae  Threadfins, tasselfishes 

Cá chét, cá nhụ xuất, cá lụ, cá nụ, cá gộc, cá 

đường. 17077XXXXX THF Cá đáy 

Cá dìa 

Siganus canaliculatus 

(Park 1797) White-spotted spinefoot Cá kình, cá giò, cá dìa thường, cá dìa cam (dt). 1740700108 SCN Cá đáy 

Cá dìa Siganus spp.  Spinefeet(=Rabbitfishes)  

Cá dìa rạn, cá kình rạn, cá giò rạn, cá dìa công, 

cá dìa vàng 17407001XX SPI 

Cá rạn 

san hô 

Cá đàn lia Draconettidae  0 

Cá chai neo, cá chai bông, cá chai nhớt, cá mỏ 

neo. 0 0 Cá đáy 

Cá đàn lia Callionymidae  Dragonets  

Cá chai neo, cá chai bông, cá chai nhớt, cá mỏ 

neo. 17720XXXXX YVX Cá đáy 

Cá xem sao 

Ichthyscopus barbatus 

Mees 1960 

Fringed stargazer, Fringe 

stargazer Cá ống điếu, cá bùng binh 1721300301 UIB Cá đáy 

Cá hố rắn 

Gempylus serpens 

Cuvier 1829 Snake mackerel Cá hố ma, cá hố khơi, cá thu rắn (FB) 1750502001 GES 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá hố 

Trichiurus lepturus 

Linnaeus 1758 Largehead hairtail Cá đao, cá hố đầu rộng (FB), cá hố xuất 1750600302 LHT Cá đáy 

Cá hố dải 

Tentoriceps cristatus 

(Klunzinger 1884) Crested hairtail Cá hố giãi 1750601301 TKR Cá đáy 

Cá chim ấn độ 

Ariomma indica (Day 

1871) Indian driftfish 

Cá tín, cá chim gai, cá sứa, cá theo sứa, cá tím, 

cá sọ dừa, cá liệt sứa, các trạng sứa, cá say, cá lọ 

nồi, cá say sứa 1760401201 DRI 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chim gai 

 Psenopsis anomala 

(Temminck & Schlegel 

1844) Pacific rudderfish 

Cá chim ấn độ, cá tín, cá sứa, cá theo sứa, cá tím, 

cá sọ dừa, cá liệt sứa, các trạng sứa, cá say, cá lọ 

nồi, cá say sứa 1760802001 BUP 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá thu Scomberomorus spp.  Seerfishes  Cá thu mình, cá thu xô 17501015XX KGX 

Cá nổi 

lớn 

Cá ngừ đại 

dương Thunnus spp.  True tunas 

Cá ngừ đại dương, cá ù đại dương, cá bò, cá bò 

gù, cá ngừ vi vàng, cá ngừ vây vàng. 17501026XX TUS 

Cá nổi 

lớn 

Cá say 

Alepes kleinii (Bloch 

1793) Razorbelly scad 

Cá say, cá khế, cá triện, cá triền triện, cá út én, cá 

ét, cá ục ách, cá sùng sằn, cá lá mít, cá tráo (FB) 1702300104 JWY 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nục đuôi đỏ 

Decapterus kurroides 

Bleeker 1855 Redtail scad 

Cá đốm láo, cá nục đỏ đuôi, cá ngạo, cá nục gai 

đỏ đuôi, cá nục lửa, cá nục đỏ (FB) 1702304302 DCK 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá Nục thuôn 

Decapterus macrosoma 

Bleeker 1851 Shortfin scad 

Cá nục chuối, cá đốm dài, cá nục chạch, cá nục 

suôn, cá nục suốt, cá nục 1702304303 DCC 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nục sồ Decapterus maruadsi Japanese scad Cá nục, cá quẩn, cá nục gai,sồ, cá sòng cộ, cá 1702304307 RSA Cá nổi 
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(Temminck & Schlegel 

1844) 

đốm, cá đốm đốm, cá nục mọng, cá sòng cộ, cá 

nụt nhét, cá nục sò (FB), nục thuôn, cá nục đỏ 

đuôi. 

nhỏ 

Cá nục gai 

Decapterus russelli 

(Temminck & Schlegel 

1844) Indian scad 

Cá đốm láo, cá nục đỏ đuôi, cá ngạo, cá nục gai 

đỏ đuôi, cá nục lửa. Cá nục 1702304308 RUS 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cam, cu cam Seriola spp.  Amberjacks  

Cá cam, cá cam vàng, cá cồng cộc, cá cam sọc 

vàng, cá cam đỏ, cá bè cam, cá cam sọc đen 17023048XX AMX Cá đáy 

Cá chim đen 

Parastromateus niger 

(Bloch 1795) Black pomfret Cá chim, cá giang, chim gai 1702309901 POB 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chỉ vàng 

Selaroides leptolepis 

(Cuvier 1833) Yellowstripe scad Cá chỉ, cá liệt chỉ, cá ngân chỉ 1702342201 TRY 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cam vân 

Seriolina nigrofasciata 

(Rüppell 1829) Blackbanded trevally 

Cá cu cam, cá cam đen, cá cam cu, cá cam cu 

sọc, cá cu bầu, cá bù cu, cá chuối, cá cu đen, Cá 

cu, Cá bè, cá cam sọc đen (FB) 1702342501 RNJ Cá đáy 

Cá khế  Carangidae  Carangids  

Cá diễn, cá bi, cá lỗ, cá xái, cá khế trắng, cá cạch 

cạch, cá trạng gàu, cá viễn. 17023XXXXX CGX 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chim trắng  

Pampus argenteus 

(Euphrasen 1788) Silver pomfret 

cá chim trắng đuôi én (alem), cá chim giang, cá 

chim én, cá én, cá lím, cá giang 1760300901 SIP 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chim trắng Pampus spp.  Silver pomfrets  Cá giang, cá én. 17603009XX XPO 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chim Nomeidae  Driftfishes  Cá chim, cá én 17606XXXXX VTX 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nhồng vằn 

Sphyraena jello Cuvier 

1829 Pickhandle barracuda 

Cá nhái, cá nhói, cá nhồng lớn, cá dồng vảy, cá 

dồng lớn, cá nhồng mun, cá nhồng vằn (tl), cá 

nhồng sọc. 1771000103 BAC 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nhồng lớn 

Sphyraena barracuda 

(Walbaum 1792) Great barracuda 

Cá nhái, cá nhói, cá nhồng lớn, cá nhồng vảy, cá 

dồng vảy, cá dồng lớn. 1771000107 GBA 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nhồng Sphyraena spp.  Barracudas  

Cá rồng, cá rồng vàng, cá nhồng đen, cá nhồng 

xô. 17710001XX BAR 

Cá nổi 

nhỏ 

Ốc hương 

Babylonia areolata 

(Link 1807) Maculated ivory whelk Ốc hương 3070800601 YJA 

Nhuyễn 

thể có 

vỏ 

Ốc tù và 

Hemifusus colosseus 

(Lamarck 1816) Colossal melongena Ốc kèn (dt) 3070900202 UGK 

Nhuyễn 

thể có 

vỏ 

Ốc gáo Melo melo  Indian volute Ốc bù giác 3074200202 EOX 

Nhuyễn 

thể có 
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vỏ 

Mực nang Sepia spp.  Cuttlefishes 

Mực nang chọn, mực nang lửa, mực nang hoa, 

mực nang vân hổ, mực nang tấm, mực năng xô 32102002XX IAX 

Nhuyễn 

thể 

chân 

đầu 

Mực giã Sepiidae      32102XXXXX026 CTL 

Nhuyễn 

thể 

chân 

đầu 

Mực sim Sepiolidae  Cuttlefish, bobtail squids    32102XXXXX026 CTL 

Nhuyễn 

thể 

chân 

đầu 

Mực ống trung 

hoa  

Uroteuthis chinensis 

Gray 1849 Mitre squid Mực ống, mực đất 3210400104 OJH 

Nhuyễn 

thể 

chân 

đầu 

Mực khô loại I, 

II 

Uroteuthis chinensis 

Gray 1849 dried squid I, II Mực ống, mực đất 3210400104 OJH 

Nhuyễn 

thể 

chân 

đầu 

Mực thước 

Uroteuthis edulis Hoyle 

1885 Swordtip squid Mực thẻ, mực lao, mực đất, mực ống Đài Loan 3210400106 OJE 

Nhuyễn 

thể 

chân 

đầu 

Mực khô loại I, 

II 

Uroteuthis edulis Hoyle 

1885 dried squid I, II Mực thẻ, mực lao, mực đất, mực ống Đài Loan 3210400106 OJE 

Nhuyễn 

thể 

chân 

đầu 

Mực lá 

Sepioteuthis lessoniana 

Lesson 1830 Bigfin reef squid Mực ống ngắn, mực giề 3210400702 UHL 

Nhuyễn 

thể 

chân 

đầu 

Mực ống Loliginidae  Inshore squids  

Mực ống xô, mực ống, mực chợ, mực xô, mực 

đất 32104XXXXX SQZ 

Nhuyễn 

thể 

chân 

đầu 

Mực giã Loliginidae  pounded squid   32104XXXXX SQZ Nhuyễn 
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thể 

chân 

đầu 

Cua ghẹ các loại Infraorder: Brachyura  Marine crabs   231XXXXXXX CRA 
Giáp 

xác 

Cua hộp 

Calappa lophos (Herbst 

1785) Common box crab Cùm cụm 2310100112 KPL 

Giáp 

xác 

Ghẹ lửa Charybdis feriatus  Crucifix crab 

Ghẹ hoa, ghẹ đỏ, ghẹ lan, ghẹ thánh giá, ghẹ chữ 

thập, ghẹ giá. 2311100302 KHF 

Giáp 

xác 

Ghẹ giã Charybdis spp.  Charybdis crabs Ghẹ giã, ghẹ đỏ 23111003XX YBX 

Giáp 

xác 

Ghẹ xanh 

Portunus pelagicus 

Linnaeus 1758 Blue swimming crab Ghẹ nhàn, ghẹ nhàng, ghẹ trăng, cua bơi. 2311100401 SCD 

Giáp 

xác 

Ghẹ 3 chấm 

Portunus 

sanguinolentus Herbst 

1796 Threespot swimming crab Ghẹ 3 chấm, ghẹ 3 mắt 2311100407 UNG 

Giáp 

xác 

Ghẹ Portunidae  Swimming crabs Cua 23111XXXXX SWM 

Giáp 

xác 

Tôm he Nhật bản 

Penaeus japonicus Bate 

1888 Kuruma prawn 

Tôm he rằn, tôm thẻ rằn, tôm hải quân, tôm thẻ 

bông, tôm chì bông. Tôm rằn, Tôm Bamboo 2280100109 KUP 

Giáp 

xác 

Tôm sú 

Penaeus monodon 

Fabricius 1798 Giant tiger prawn Tôm vằn 2280100112 GIT 

Giáp 

xác 

Tôm thẻ bông 

Penaeus semisulcatus 

De Haan 1844 Green tiger prawn 

Tôm he rằn, tôm thẻ rằn, tôm hải quân, tôm chì 

bông. Tôm rằn, tôm rảo, tôm bông, tôm cỏ. 2280100120 TIP 

Giáp 

xác 

Tôm thẻ trắng Penaeus spp.  Penaeus shrimps  

Tôm he, tôm thẻ, tôm lớt, tôm nương, tôm thẻ 

đuôi xanh, tôm bạc, tôm đỏ. 22801001XX PEN 

Giáp 

xác 

Tôm nghệ 

Metapenaeus 

brevicornis (H. Milne 

Edwards 1837) Yellow shrimp Tôm nghệ, tôm bạc nghệ, tôm vàng. 2280101603 MPB 

Giáp 

xác 

Tôm nghệ 

Metapenaeus joyneri 

(Miers 1880) Shiba shrimp 

Tôm bạc nghệ, tôm vàng, rảo vàng, thẻ vàng, 

tôm bạc trắng. 2280101607 SHI 

Giáp 

xác 

Tôm đuôi xanh 

Metapenaeus 

intermedius 

(Kishinouye 1900) Middle shrimp Tôm đuôi xanh. 2280101619 MJE 

Giáp 

xác 

Tôm bạc nghệ 

Metapenaeus tenuipes 

Kubo 1949 Stork shrimp Tôm nghệ, tôm bạc nghệ, tôm vàng. 2280101624 MQT 

Giáp 

xác 

Tôm chì Metapenaeus spp.  Metapenaeus shrimps  

Tôm bộp, tôm rảo, tôm chì xô, tôm rảo đất, tôm 

bạc đất, tôm chì lợ. 22801016XX MET 

Giáp 

xác 
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Tôm sắt vỏ cứng 

Parapenaeopsis 

hardwickii (Miers 

1878) Spear shrimp 

Tôm đanh, tôm sắt rằn, tôm sắt hoa, tôm gậy đá, 

tôm mắt tre, tôm giang, tôm giang đá 2280101907 NAW 

Giáp 

xác 

Tôm sắt vằn 

Parapenaeopsis 

hungerfordi Alcock 

1905 Dog shrimp 

Tôm đanh, tôm sắt rằn, tôm sắt hoa, tôm gậy đá, 

tôm mắt tre, tôm giang, tôm sắt vằn. 2280101908 NAH 

Giáp 

xác 

Tôm sắt rằn 

Parapenaeopsis 

sculptilis (Heller 1862) Rainbow shrimp 

Tôm đanh, tôm sắt hoa, tôm gậy đá, tôm mắt tre, 

tôm giang. 2280101912 NAP 

Giáp 

xác 

Tôm sắt  Parapenaeopsis spp.  Parapenaeopsis shrimps 

Tôm bóng, tôm choán bóng, tôm láng, tôm 

giang, tôm bóng mỡ. Bóng mỡ, mắt tre, Choán, 

tôm giang mắt tre, Chón, Vú nàng, Giang bóng, 

Giang giấy, 22801019XX NPP 

Giáp 

xác 

Tôm choán Trachypenaeus spp.  Trachypenaeus shrimps  

Tôm cói, tôm gậy, Choán, tôm giang giấy, tôm 

đất. 22801043XX YEU 

Giáp 

xác 

Tôm he Penaeidae  Penaeid shrimps  Tôm xô, tôm chợ, tôm nhặt, tôm bán chợ. 22801XXXXX PEZ 

Giáp 

xác 

Ruốc Sergestidae  Sergestid shrimps  Moi, tôm chà din, moi đỏ. 22807XXXXX SHS 

Giáp 

xác 

Tôm tít (Bề bề)  Squillidae  Squillids Bê bề, tôm tít, tôm bò ngựa. 22501XXXXX SQY 

Giáp 

xác 

Hải sâm Holothuroidea  Sea cucumbers Hải sâm, đồn đột, đồn đọt mủ. 694XXXXXXX CUX 

Nhóm 

khác 

Điệp 

Amusium japonicum 

(Gmelin 1791) Saucer scallop Điềm điệp, điệp vàng, điệp trơn. 3160800501 UMJ 

Nhuyễn 

thể có 

vỏ 

Điệp 

Amusium pleuronectes 

(Linnaeus 1758) Asian moon scallop Điềm điệp, điệp vàng, điệp trơn. 3160800502 UMP 

Nhuyễn 

thể có 

vỏ 

Điệp quạt Pectinidae  Scallops Điềm điệp cánh quạt. 31608XXXXX SCX 

Nhuyễn 

thể có 

vỏ 

Sò lông 

Anadara kagoshimensis 

(Lischke 1869) Half-crenated ark   3160400508 MCL 

Nhuyễn 

thể có 

vỏ 

Sò lông Anadara spp  Anadara clams Sò 31604071XX BLS 

Nhuyễn 

thể có 

vỏ 

Sò huyết Tegillarca granosa Blood cockle   3160407101 BLC Nhuyễn 
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(Linnaeus 1758) thể có 

vỏ 

Sò Nodi 

Tegillarca nodifera 

(Martens 1860) Nodular ark Sò huyết. 3160407110 NDO 

Nhuyễn 

thể có 

vỏ 

Nghêu lụa Paphia spp.  Short neck clams  Ngao lụa. 31611041XX NCL 

Nhuyễn 

thể có 

vỏ 

Sam 3 gai 

Tachypleus tridentatus 

(Leach 1819) Tri-spine horseshoe crab Sam 6560100201 WYP 

Nhóm 

khác 

Tôm càng Macrobrachium spp.  River prawns  Tôm càng xanh, tôm càng sen, tôm càng sào. 22812023XX PPF 

Giáp 

xác 

Sò, điệp, vẹm . . . Bivalvia  Bivalvia Sò, điệp, vẹm . . . 316XXXXXXX CLX 

Nhuyễn 

thể có 

vỏ 

Cá chọn -  Selected fish 

Cá xô lớn bán chợ và xuất khẩu, cá ba quan to, 

cá xuất, cá cân, cá hệ. - - 

Cá 

chọn 

Cá xô -  Mixed fish 

Cá xô bán chợ, cá ba quân, cá xô cân, cá ba loài, 

cá cân, cá xô, cá giặt - - 

Cá 

chọn 

Cá lợn -  Trash fish 

Cá tạp bé, cá ba quân bé, cá gà, cá vấn, cá vinh, 

cá tạp, cá ba loài bé, cá gà, cá cò, vạc, cá bè. - - Cá tạp 

Rắn biển Elapidae  Sea snakes đẻn 53302XXXXX EZZ 
Nhóm 

khác 

 

Phục lục K: Danh mục các loài/nhóm loài thương phẩm trong nghề rê trôi  

Tên tiếng Việt Tên la tinh Tên tiếng Anh Tên gọi khác TAXOCODE 3A_CODE Nhóm 

Cá bò 
Balistidae  

Triggerfishes, durgons  cá bò đá, cá bò đen 19010XXXXX TRI 
Cá rạn 

san hô 

Cá bơn Bothidae  Lefteye flounders 

Cá thờn bơn, cá bơn mít, cá bơn đồng, cá 

vãnh, cá vễnh, cá dãnh cá bơn vãnh, cá lờn 

bơn, cá dãnh. 18301XXXXX LEF Cá đáy 

Cá bơn  Soleidae  Soles  

Cá thờn bơn, cá bơn mít, cá bơn đồng, cá 

vãnh, cá vễnh, cá dãnh, cá bơn vãnh, cá lờn 

bơn, cá dãnh. 18303XXXXX SOX Cá đáy 

Cá bơn lưỡi Cynoglossidae  Tonguefishes 

Cá lưỡi mèo, cá lưỡi trâu, cá lưỡi bò, cá bơn 

mèo, cá bơn cát. 18304XXXXX TOX Cá đáy 
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Cá bơn ngộ Psettodidae  Spiny turbots Cá ngộ, cá bơn chó. 18307XXXXX HPX Cá đáy 

Cá cháo biển 

Elops saurus Linnaeus 

1766 Ladyfish Cá nhồng mềm, cá măng, cá măng tròn. 1290100302 LAD 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cháo lớn 

Megalops cyprinoides 

(Broussonet 1782) Indo-Pacific tarpon 

Cá cháo, cá bẹ, cá lầm, cá măng dẹt, cá cháo 

biển. 1290200402 TAI 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chình rắn Ophichthidae  Snake eels 

Cá gồng, cá cán gáo, cá lịch, cá lịch xương, cá 

nhệch, cá lạc, cá lạc dây, cá lệch, cá lịch dưa. 14315XXXXX OWX Cá đáy 

Cá dưa xám 

Muraenesox cinereus 

(Forsskål 1775) Daggertooth pike conger 

Cá lạt chì, cá dưa, cá lị cơm, cá lạt đen, cá lịch 

dưa, cá lạc đen, cá lạt, cá dưa bạc (FB), cá dưa 

răng nhọn. 1430901102 DPC Cá đáy 

Cá Lạt 

Congresox 

talabonoides (Bleeker 

1853) Indian pike conger 

Cá dưa vàng, cá lạc, cá lạc vàng, cá lụy, cá lạc 

lãi, cá tựa lạc (tl), cá lạt. 1430905802 MCG Cá đáy 

Cá chình cơm  Congridae  Conger eels 

Cá lại, cá lãi, cá cơm đũa, cá kèo, cá đét, cá 

chình giả, các chình cỏ, cá đét, cá đắc, cá đát, 

cá khoai, cá lãi, cá lạc đét, cá xùng xịch. 14313XXXXX COX Cá đáy 

Cá thiều 

Arius arius (Hamilton 

1822) Threadfin sea catfish Cá gúng lớn, cá húng, cá úc (FB) 1410200603 AUI Cá đáy 

Cá úc thường 

Netuma thalassina 

(Rüppell 1837) Giant catfish Cá gúng lớn, cá thiều, cá gúng, cá út. 1410205506 AUX Cá đáy 

Cá Ngát sọc 

trắng 

Plotosus lineatus 

(Thunberg 1787) Striped eel catfish 

Cá ngát, cá gai, cá ngát sọc, cá trê biển, cá 

ngát bắc (tl). 1410606403 PII Cá đáy 

Cá Đối Mugil spp.  Mullet Cá đói, cá kền. 16501001XX MGS 

cá nổi 

nhỏ 

Cá giống Rhinobatidae  Guitarfishes 

Cá giót, cá hàn, cá bồng, cá đuối lưỡi cày, cá 

dẹt, cá đuối dài. 11001XXXXX GTF Cá đáy 

Cá đuối Rajidae  Rays and skates  

Cá đuối lồi, cá đuối đất, cá đuối quạt, cá đuối 

sạn. 11004XXXXX RAJ Cá đáy 

Cá Đuối bồng Dasyatidae  Stingrays 

Cá đuối gai, cá ghim, cá lồi, cá đuối dơi, cá 

nẻ, cá đuối ghim. 11005XXXXX STT Cá đáy 

Cá đuối ó Aetomylaeus spp.  Eagle rays 

Cá đuối đầu bò, cá đầu bò, cá én, cá đuối mũ 

mút. 11007029XX RJX Cá đáy 

Cá ó dơi Myliobatidae  Eagle rays Cá nạng, cá dơi, cá ó khơi. 11007XXXXX EAG 

Cá nổi 

lớn 

Cá Hiên Drepane spp.  Sicklefishes   17050132XX DRZ Cá đáy 

Cá nhám Scyliorhinidae  Catsharks 

Cá nghéo, cá mập con, cá chèo bẻo, cá thụt 

thịt 10801XXXXX SYX Cá đáy 
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Cá mập Carcharhinidae  Requiem sharks  - 10802XXXXX RSK 

Cá nổi 

lớn 

Cá nhám cào  Sphyrnidae  Hammerhead sharks 

Cá mập đầu bằng, cá nhám búa, cá bừa, cá 

cào. 10803XXXXX SPY Cá đáy 

Cá nhám Triakidae  Houndsharks, smoothhounds  

Cá nghéo, cá mập con, cá bẻo, cá chèo bẻo, cá 

thụt thịt. 10804XXXXX TRK Cá đáy 

Cá mòi đường 

Albula vulpes 

(Linnaeus 1758) Bonefish   1300100501 BOF 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá mối Saurida spp.   lizardfish 

Cá mối thừng, cá mối ta, cá mối giấy, cá mối 

cát, cá béo, cá mối trắng. 13116068XX SZX Cá đáy 

Cá chai ấn độ 

Platycephalus indicus 

(Linnaeus 1758) Bartail flathead Cá chai lớn, cá chai hoa, cá chai. 1780901801 FLI Cá đáy 

Cá chai Platycephalidae  Flatheads  

Cá chai sấu, cá chai vảy, cá chai cơm, cá chai 

mau, cá chai xô.  17809XXXXX FLH Cá đáy 

Cá nóc  Tetraodontidae  Puffers  Cá cuồng 19002XXXXX PUX Cá đáy 

Cá bò một gai 

lưng 

Aluterus monoceros 

(Linnaeus 1758) Unicorn leatherjacket filefish Cá bò giấy, cá bò da. 1900900302 ALM Cá đáy 

Cá nhám Squalidae  Dogfish sharks  Cá nghéo, cá mập con, cá chèo bẻo, cá bẻo. 10901XXXXX DGX Cá đáy 

Cá nhám thu Lamnidae  Mackerel sharks,porbeagles  Cá mập. 10608XXXXX MSK 

Cá nổi 

lớn 

Cá nhói Belonidae  Needlefishes, etc.  Cá xanh xương, cá rựa, cá nhái, cá nhoái 14701XXXXX BEN 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá kìm Hemiramphidae  Halfbeaks  Cá lìm kìm, cá dẫu, cá kìm goóc 14703XXXXX JKX 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chuồn Exocoetidae  Flyingfishes  

Cá chuồn xanh, cá chuồn bay, cá chuồn 

chuồn, cá chồn xanh. 14704XXXXX FLY 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá bẹ 

Ilisha megaloptera 

(Swainson 1839) Bigeye ilisha 

Cá đé, cá mậu, cá mạu, cá mạo, cá bẹ trắng 

(FB), cá bẹ vây lớn (FB) 1211200101 PIM 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá bẹ ấn độ 

Ilisha melastoma 

(Schneider 1801) Indian ilisha Cá đé, cá mậu, cá mạu, cá mạo, cá bẹ ấn. 1211200102 PIE 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá đé  

Ilisha elongata 

(Bennett 1830) Elongate ilisha Cá bẹ, cá mậu, cá mạu, cá mạo, cá dé. 1211200103 EIL 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá trích dầu Dussumieria spp.  Rainbow sardines  

Cá dầu, cá lầm, cá rầu, cá lầm nhọn, cá lầm 

mắt mỡ, cá lầm Thái bình dương. 12105029XX RWA 

Cá nổi 

nhỏ 

cá trích Clupeidae  Herrings, sardines Cá trích, cá de, cá nhâm, cá trích (các loại) 12105XXXXX CLP 
cá nổi 

nhỏ 
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Cá lầm tròn giải 

bạc 

Spratelloides gracilis 

(Temminck & 

Schlegel 1846) Silver-stripe round herring Cá cơm săn, cá lầm giải bạc (FB). 1210504901 SRH 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá mai 

Escualosa thoracata 

(Valenciennes 1847) White sardine Cá cơm (FB). 1210507301 EST 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá lẹp vàng vây 

ngực dài 

Setipinna taty 

(Valenciennes 1848) Scaly hairfin anchovy Cá lẹp vàng, cá bẹ vàng.  1210604604 ESY 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá lẹp vàng 

Setipinna breviceps 

(Cantor 1849) Shorthead hairfin anchovy Cá bẹ vàng. 1210604603 ESB 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cơm trắng Stolephorus spp.  Stolephorus anchovies  Cá cơm bạc, cá cơm sọc phấn, cá trỏng trắng 12106050XX STO 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá lẹp Thryssa spp.  Thryssa Cá cơm trổng, cá rớp, cá dớp, cá lẹp râu. - - 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá rựa Chirocentrus spp.  Wolf-herrings  Cá dao, cá lanh. 12111002XX DOS 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chẽm/Cá 

Vược 

Lates calcarifer 

(Bloch 1790) Barramundi(=Giant seaperch) Cá chẻm, cá vược trắng 1700116701 GIP Cá đáy 

 Cá chàm bi 

(FB) 

Caesio cuning (Bloch 

1791) Redbelly yellowtail fusilier 

Cá mím, cá mím đỏ, cá đuôi vàng, cá chàm, cá 

bí hường, cá miền đuôi vàng (FB). 1700011202 CJU 

Cá rạn 

san hô 

Cá đỏ củ  

Caesio teres Seale 

1906 Yellow and blueback fusilier 

Cá mím, cá mím đỏ, cá chàm, cá bì, cá chàm 

bí, cá chàm bí, cá trần bì, cá trầm bì 1700011206 IFK 

Cá rạn 

san hô 

Cá miền Caesionidae  Fusiliers 

Cá trần bì, cá củ, cá hột cay, cá củ lang, cá đỏ 

củ, cá củ xanh, cá chàm xanh. 17000XXXXX CJX 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú (Cá 

song)  Epinephelus spp.  Groupers cá mú xô, cá song xô 17002042XX GPX 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú đỏ 

Cephalopholis miniata 

(Forsskål 1775) Coral hind 

Cá song đỏ, cá song chấm sao, cá song da 

báo,cá song chấm xanh, cá song chấm sao, cá 

mú da báo, cá mú chấm, cá mú đỏ, cá mú sao 1700211511 CFI 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú đỏ 

Cephalopholis 

aurantia 

(Valenciennes 1828) Golden hind 

Cá song đỏ, cá song chấm sao, cá song da 

báo,cá song chấm xanh, cá song chấm sao, cá 

mú da báo, cá mú chấm. 1700211515 CFZ 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú Cephalopholis spp.    Cá mú ..., cá song ... 17002115XX IIX 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú (Cá 

song) dẹt 

Cromileptes altivelis 

(Valenciennes 1828) Humpback grouper 

Cá mú dẹp, cá mú heo, cá song mõm dài, cá 

mú mõm dài. 1700212501 MPV 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú đỏ Plectropomus spp.  Coralgroupers  

Cá song đỏ, cá song chấm sao, cá song da 

báo,cá song chấm xanh, cá song chấm sao, cá 

mú da báo, cá mú chấm, cá mú đỏ,  17002208XX IWX 

Cá rạn 

san hô 
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Cá căng Terapon spp.  Terapon perches  Cá ong, cá ong căng 17004089XX THO Cá đáy 

Cá trác Priacanthidae  Bigeyes, glasseyes, bulleyes 

Cá mắt đỏ, cá mắt kiếng, cá mắt lộ, cá thóc, cá 

sơn thóc, cá trác mắt to, cá mắt to, cá bã trầu, 

cá cháy. 17011XXXXX PRI Cá đáy 

Cá sơn Apogonidae  Cardinalfishes   17012XXXXX APO Cá đáy 

Cá đục Sillago spp.   Sillago cá đục chấm, cá đục hoa, cá đục trắng 17015233XX ILX Cá đáy 

Cá lưỡi búa 

Mene maculata 

(Bloch & Schneider 

1801) Moonfish Cá liệt búa, cá bánh lái. 1702632701 MOO 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá hồng chấm 

Lutjanus fulviflamma 

(Forsskål 1775) Dory snapper 

Cá bí chấm, cá hường đém, cá róc chấm, cá 

nít, cá hồng díp, cá hồng đém, cá bi chấm, 

hồng ánh vàng (FB), cá hồng (dt). 1703202705 LJF 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng vảy 

ngang 

Lutjanus johnii (Bloch 

1792) John's snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá 

hường đém, cá hường, cá hồng chấm. 1703202707 LJH 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng sọc 

vàng 

Lutjanus lutjanus 

Bloch 1790 Bigeye snapper 

Cá bí, cá đổng bí, cá róc, cá gốc, cá hồng 

trứng, cá hồng trùng (dt). 1703202709 LJL 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng chấm 

Lutjanus monostigma 

(Cuvier 1828) One-spot snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá 

hường đém, cá hồng đém, cá hồng díp,cá bí 

chấm. 1703202710 LJK 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng giải 

đen 

Lutjanus vitta (Quoy 

& Gaimard 1824) Brownstripe red snapper 

Cá bí, cá đổng bí, cá róc, cá gốc, cá hường bí, 

cá hường, cá hồng. 1703202716 LUJ 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng chấm 

đen 

Lutjanus russelli 

(Bleeker 1849) Russell's snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá 

hường đém, cá hồng đém, cá hồng díp,cá bí 

chấm, cá hồng 1703202738 SNU 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng 

Lutjanus ehrenbergii 

(Peters 1869) Blackspot snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá 

hường đém, cá hồng đém, cá hồng díp, cá bí 

chấm, cá hồng thường, cá hồng chấm bạc 

(FB). 1703202755 LWE 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng Lutjanus spp.  Snappers 

Cá dấm, cá mím, cá hường, cá hồng mím, các 

thác, cá đỏ, cá hồng hoang,  17032027XX SNA 

Cá rạn 

san hô 

Cá đổng sộp Pristipomoides spp.  Jobfishes  

Cá sợp, cá đổng lớn, cá đổng tía, cá đổng tím, 

cá tía, cá sộp, cá đổng, cá đù xạo. 17032217XX LWX Cá đáy 

Cá lượng Nemipterus spp.  Threadfin breams 

Cá phèn đổng, cá phèn đỏ, cá phèn rang, cá 

phèn cờ, cá lượng xô, cá đổng xô 17033184XX THB Cá đáy 

Cá lượng dơi Scolopsis spp.  Monocle breams Cá lượng đá, cá đổng chàm, cá đổng rạn. 17033230XX MOB Cá đáy 
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Cá liệt lớn 

Leiognathus equulus 

(Forsskål 1775) Common ponyfish 

Cá liệt, cá liệt ngãn ngựa, cá liệt ngãng, cá liệt 

dầu, cá liệt ngựa, cá liệt ván. 1703516906 LGE 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá liệt  Leiognathus spp.  Ponyfishes(=Slipmouths) 

Cá bâu bâu, cá liệt bầu, cá liệt ngạnh, cá ót 

thịt, cá ót 17035169XX POY 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá liệt Leiognathidae  Ponyfishes(=Slipmouths) Cá liệt, cá ót thịt, cá ót, cá ngãng ngựa. 17035XXXXX PON 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá kẽm Plectorhinchus spp.  Sweetlips, rubberlips cá kẽn, cá ngừ, cá bè, cá kẻng 33 17036207XX 

Cá rạn 

san hô 

Cá sạo Pomadasys spp.  Sweetlips, Grunt Cá căng đá, cá sạo đá, cá rô bể, cá lò cò. 17036209XX BGX Cá đáy 

Cá sủ 

Miichthys miiuy 

(Basilewsky 1855) Mi-iuy (brown) croaker Cá đù Mi-uy (FB) 1703702801 MIH Cá đáy 

Cá đù nanh 

Otolithes ruber (Bloch 

& Schneider 1801) Tigertooth croaker 

Cá đù sóc, cá nanh, cá sóc, cá đù nạng, ngao 

trắng, ngao vàng.(cá nạng hông, cá nạnh bạc, 

cá sóc mang(FB)) 1703718603 LKR Cá đáy 

Cá sủ vàng 

Otolithoides biauritus 

(Cantor 1849) Bronze croaker 

Cá đù sóc, cá đù nanh, Cá sủ kép vây vàng, Cá 

đường (FB), cá thủ vây vàng, cá sủ giấy (FB), 

cá sủ kép vây vàng, cá đường 1703718701 OTB Cá đáy 

Cá đù nanh 

Otolithoides pama 

(Hamilton 1822) Pama croaker Cá đù sóc, cá nanh, cá sóc, cá đù nạng 1703718703 OTD Cá đáy 

Cá đù đầu to 

Collichthys lucidus 

(Richardson 1844) Big head croaker Cá vàng nhờ, cá vờ 1703730302 OLD Cá đáy 

Cá đỏ dạ 

Larimichthys crocea 

(Richardson 1846) Large yellow croaker 

Cá vàng nhờ, cá vờ, cá đỏ dạ lớn, cá lù đù 

vàng, cá sóc, cá đù vàng 1703730304 LYC Cá đáy 

Cá đù vàng  

Larimichthys 

polyactis (Bleeker 

1877) Yellow croaker Cá vàng nhờ, cá vờ 1703730305 CRY Cá đáy 

Cá đù Sciaenidae  Croakers, drums  

Cá uốp, cá sửu, cá đù đu, cá ù sáo, cá sộ, cá 

giấy, cá uốp giấy, cá chẽm, cá ngao, cá tò mò, 

cá đỏ dạ, cá lé ké, cá úp, cá nạng 17037XXXXX CDX Cá đáy 

Cá hè Lethrinus spp.  Emperor 

Cá gáy, cá đỏ mé, cá vùng, cá hát bội, cá tỏ 

hỏ, cá lú, cá hè mõm dài. 17038172XX LZX 

Cá rạn 

san hô 

Cá bánh đường 

Argyrops spinifer 

(Forsskål 1775) King soldier bream 

Cá hồng man, cá man, cá hồi, cá man man, cá 

bánh đường, Cá miến sành, cá bánh đường 

nhỏ, cá bành chạnh, cá bằng chặn, cá bánh 

đường 4 gai, cá miễn sành 4 gai. 1703910501 KBR Cá đáy 

Cá miễn sành 5 

gai 

Argyrops bleekeri 

Oshima 1927 Taiwan tai 

Cá hồng man, cá man, cá hồi, cá man man, cá 

bánh đường, Cá miến sành, cá bánh đường 

nhỏ, cá bành chạnh, cá bằng chặn 1703910502 KBB Cá đáy 
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Cá bánh đường 

Argyrops 

filamentosus 

(Valenciennes 1830) Soldierbream 

cá hồng man, cá man, cá hồi, cá man man, cá 

bánh đường, Cá miến sành, cá bánh đường 

nhỏ, cá bành chạnh, cá bằng chặn 1703910503 KBK Cá đáy 

Cá bánh đường Evynnis spp.   Seabream 

Cá miến sành, cá bánh đường nhỏ, cá bành 

chạnh, cá bằng chặn, cá man hồng, cá man, cá 

hổi, cá miễn sành. 17039295XX EVY Cá đáy 

Cá miễn sành 

xuất 

Pagrus major 

(Temminck & 

Schlegel 1843) Japanese seabream 

Cá nhỡ, cá hanh vàng, cá tráp đỏ, cá tráp vàng, 

cá tửu, cá miễn sành vàng, cá bánh đường 3 

sao, cá hanh, cá bánh đường vàng, cá tráp 1703919116 REV Cá đáy 

Cá tráp 

Sparus aurata 

Linnaeus 1758 Gilthead seabream Cá hanh, các hanh lộ 1703923508 SBG Cá đáy 

Cá tráp đuôi 

xám 

Acanthopagrus berda 

(Forsskål 1775) Goldsilk seabream 

Cá tráp, cá hanh, các hanh lộ, cá tráp đuôi xám 

(FB) 1703933001 MLB Cá đáy 

Cá Tráp đen 

Acanthopagrus 

schlegeli (Bleeker 

1854) Blackhead seabream Cá tráp, cá hanh, cá hanh lộ 1703933004 MLM Cá đáy 

Cá Tráp vây 

vàng 

Acanthopagrus latus 

(Houttuyn 1782) Yellowfin seabream Cá tráp, cá hanh, các hanh lộ 1703933005 YWF Cá đáy 

Cá Tráp 

Acanthopagrus 

bifasciatus Forsskål 

1775 Twobar seabream Cá hanh, các hanh lộ 1703933006 AAB Cá đáy 

cá Phèn Upeneus spp  Goatfishes 
Cá thèn, cá phèn, cá thèn râu, cá thèn đỏ, cá 

thèn cơm, cá thèn xanh 17041251XX GOX cá đáy 

Cá giả phèn Parupeneus spp.  Goatfish 

Cá phèn đổng, cá phèn, cá phèn râu, cá phèn 

cát 17041200XX RPX Cá đáy 

Cá móm Gerres spp.  Mojarras(=Silver-biddies) 

Cá móm, cá liệt móm, cá móm sành, cá sành, 

cá mốm. 17046036XX MOJ 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá rô biển Pomacentridae  Damselfishes Cá lia thia, cá thia, cá rô rạn 17062XXXXX DSF 

Cá rạn 

san hô 

Cá mỏ vẹt Choerodon spp.  Tuskfishes 

Cá mó rạn, cá mó vẹt, cá mó mỏ vẹt, cá mó 

xanh, cá mó xù 17063119XX OFW 

Cá rạn 

san hô 

Cá mỏ vẹt Scaridae  Parrotfishes Cá mó rạn, cá mó xù, cá mó vẹt, cá mó mỏ vẹt 17065XXXXX PWT 

Cá rạn 

san hô 

Cá nhụ sáu râu 

Polydactylus sextarius 

(Bloch & Schneider 

1801) Blackspot threadfin 

Cá chích chòe, cá chèo, cá chèo bẻo, cá nghoé, 

cá chét, cá chét chèo, cá chích chòe, cá gộc, cá 

nhụ chấm (FB), cá mầm 1707700108 OAX Cá đáy 

Cá nhụ Polynemidae  Threadfins, tasselfishes 

Cá chét, cá nhụ xuất, cá lụ, cá nụ, cá gộc, cá 

đường. 17077XXXXX THF Cá đáy 
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Cá nâu/Cá nầu 

Scatophagus argus 

(Linnaeus 1766) Spotted scat Cá dìa, cá dìa rạn 1740633001 TFG Cá đáy 

Cá dìa 

Siganus canaliculatus 

(Park 1797) White-spotted spinefoot Cá kình, cá giò, cá dìa thường, cá dìa cam (dt). 1740700108 SCN Cá đáy 

Cá dìa Siganus spp.  Spinefeet(=Rabbitfishes)  

Cá dìa rạn, cá kình rạn, cá giò rạn, cá dìa 

công, cá dìa vàng 17407001XX SPI 

Cá rạn 

san hô 

Cá đầu vuông Branchiostegidae  Tilefishes 

Cá đổng quéo, cá quéo, cá hồng đào, cá lưỡng 

võ, cá lưỡng dựa, cá đổng sệ, cá nàng đào. 17016XXXXX TIS Cá đáy 

Cá rô biển 

Lobotes surinamensis 

(Bloch 1790) Tripletail Cá rô khơi, cá kẽn (FB) 1703402901 LOB Cá đáy 

Cá hố rắn 

Gempylus serpens 

Cuvier 1829 Snake mackerel Cá hố ma, cá hố khơi, cá thu rắn (FB) 1750502001 GES 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá hố 

Trichiurus lepturus 

Linnaeus 1758 Largehead hairtail Cá đao, cá hố đầu rộng (FB), cá hố xuất 1750600302 LHT Cá đáy 

Cá hố dải 

Tentoriceps cristatus 

(Klunzinger 1884) Crested hairtail Cá hố giãi 1750601301 TKR Cá đáy 

Cá chim ấn độ 

Ariomma indica (Day 

1871) Indian driftfish 

Cá tín, cá chim gai, cá sứa, cá theo sứa, cá tím, 

cá sọ dừa, cá liệt sứa, các trạng sứa, cá say, cá 

lọ nồi, cá say sứa 1760401201 DRI 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chim gai 

 Psenopsis anomala 

(Temminck & 

Schlegel 1844) Pacific rudderfish 

Cá chim ấn độ, cá tín, cá sứa, cá theo sứa, cá 

tím, cá sọ dừa, cá liệt sứa, các trạng sứa, cá 

say, cá lọ nồi, cá say sứa 1760802001 BUP 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá ngừ phương 

đông 

Sarda orientalis 

(Temminck & 

Schlegel 1844) Striped bonito Cá ngừ sọc dưa, cá ngừ sọc múp, cá sọc dưa 1750100102 BIP 

Cá nổi 

lớn 

Cá thu ngàng 

Acanthocybium 

solandri (Cuvier 

1832) Wahoo 

Cá thu dồng, cá thu nhồng, cá thu ngàn, cá thu 

bè, cá thu hủ, cá thu gốc, cá thu. 1750101001 WAH 

Cá nổi 

lớn 

Cá thu vạch 

Scomberomorus 

commerson 

(Lacépède 1800) 

Narrow-barred Spanish 

mackerel 

Cá thu, cá thu phấn, cá thu ảu, cá chậm, cá 

trậm, cá thu ẩu, cá thu ảo, cá thu mùa, cá thu 

hoa. 1750101503 COM 

Cá nổi 

lớn 

Cá thu chấm 

Scomberomorus 

guttatus (Bloch & 

Schneider 1801) Indo-Pacific king mackerel Cá thu lem, cá thu hoa, cá thu bông, cá thu 1750101504 GUT 

Cá nổi 

lớn 

Cá thu Scomberomorus spp.  Seerfishes  Cá thu mình, cá thu xô 17501015XX KGX 

Cá nổi 

lớn 

Cá ngừ chù 

Auxis thazard 

(Lacépède 1800) Frigate tuna 

Cá thu máu, cá ồ, cá ngừ, cá ù, cá thu ngừ, 

ngừ bò chắn, cá thu hũ, cá trù. 1750102301 FRI 

Cá nổi 

lớn 
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Cá ngừ ồ 

Auxis rochei (Risso 

1810) Bullet tuna Cá thu máu, cá ồ, cá ngừ, cá ù. 1750102303 BLT 

Cá nổi 

lớn 

Cá ngừ xô 

Auxis thazard, A. 

rochei  Frigate and bullet tunas Cá thu máu, cá ồ, cá ngừ, cá ù. 17501023XX018 FRZ 

Cá nổi 

lớn 

Cá ngừ chấm 

Euthynnus affinis 

(Cantor 1849) Kawakawa, Eastern little tuna  

Cá ngừ bông, cá ngừ quế, cá ù chấm, cá ngừ 

hoa, cá ù trơn, cá ngừ Bonito, cá ngừ thường. 1750102406 KAW 

Cá nổi 

lớn 

Cá ngừ vằn 

Katsuwonus pelamis 

(Linnaeus 1758) Skipjack tuna 

Cá ù sọc, cá ngừ sọc, cá ngừ dưa, cá ngừ dưa 

gang, cá ngừ sọc dưa, cá bò sọc, cá ngừ sọc 

chằm. 1750102501 SKJ 

Cá nổi 

lớn 

Cá ngừ bò 

Thunnus tonggol 

(Bleeker 1851) Longtail tuna Cá ù bò, cá ù chẳng 1750102603 LOT 

Cá nổi 

lớn 

Cá ngừ vây 

vàng 

Thunnus albacares 

(Bonnaterre 1788) Yellowfin tuna 

Cá ngừ đại dương, cá ù đại dương, cá bò vàng, 

cá ngừ vi vàng, cá bò gù, cá ngừ vây vàng 1750102610 YFT 

Cá nổi 

lớn 

Cá ngừ đại 

dương Thunnus spp.  True tunas 

Cá ngừ đại dương, cá ù đại dương, cá bò, cá 

bò gù, cá ngừ vi vàng, cá ngừ vây vàng. 17501026XX TUS 

Cá nổi 

lớn 

Cá cờ Istiophoridae  Marlins, sailfishes 

Cá thuôn cờ, cá rìa, cá thuồng, cá kìm cờ, cá 

kìm, cá thuồng, cá kiếm cờ, cá cờ rìa, cá cờ 

gòn, cá cờ lá, cá thu cờ 17503XXXXX BIL 

Cá nổi 

lớn 

Cá giò 

Rachycentron 

canadum (Linnaeus 

1766) Cobia Cá bớp, cá bớp biển, cá bóp, mép. 1702222101 CBA Cá đáy 

Cá dóc 

Alepes djedaba 

(Forsskål 1775) Shrimp scad 

Cá ngân, cá róc, cá ghé, cá US, cá út, cá tòng 

quân, cá ngân vàng, các trác ngộ, cá ngân bột 1702300101 LSJ 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá say 

Alepes kleinii (Bloch 

1793) Razorbelly scad 

Cá say, cá khế, cá triện, cá triền triện, cá út én, 

cá ét, cá ục ách, cá sùng sằn, cá lá mít, cá tráo 

(FB) 1702300104 JWY 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá ngân 

Atule mate (Cuvier 

1833) Yellowtail scad 

Cá ngân, cá dóc, cá róc, cá ghé, cá US, cá út, 

cá tòng quân, cá ngan vàng, các trác ngộ, cá 

ngân bột, cá tráo (FB), cá ngân xô. 1702300201 TUM 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nục đuôi đỏ 

Decapterus kurroides 

Bleeker 1855 Redtail scad 

Cá đốm láo, cá nục đỏ đuôi, cá ngạo, cá nục 

gai đỏ đuôi, cá nục lửa, cá nục đỏ (FB) 1702304302 DCK 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá Nục thuôn 

Decapterus 

macrosoma Bleeker 

1851 Shortfin scad 

Cá nục chuối, cá đốm dài, cá nục chạch, cá 

nục suôn, cá nục suốt, cá nục 1702304303 DCC 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nục sồ 

Decapterus maruadsi 

(Temminck & 

Schlegel 1844) Japanese scad 

Cá nục, cá quẩn, cá nục gai,sồ, cá sòng cộ, cá 

đốm, cá đốm đốm, cá nục mọng, cá sòng cộ, 

cá nụt nhét, cá nục sò (FB), nục thuôn, cá nục 

đỏ đuôi. 1702304307 RSA 

Cá nổi 

nhỏ 
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Cá nục gai 

Decapterus russelli 

(Temminck & 

Schlegel 1844) Indian scad 

Cá đốm láo, cá nục đỏ đuôi, cá ngạo, cá nục 

gai đỏ đuôi, cá nục lửa. Cá nục 1702304308 RUS 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá khế  Caranx spp.  Jacks, crevalles  

Cá háo, cá nục đinh, cá bầu, cá toong bảu, cá 

lục cục, cá lủng khủng, cá loặp coặp, cá khê 

đen, cá đơn khai, cá bè, cá bè cục, cá quýt, cá 

vịt, cá cụt, cá cam, cá chuộng 17023044XX TRE 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cam, cu cam Seriola spp.  Amberjacks  

Cá cam, cá cam vàng, cá cồng cộc, cá cam sọc 

vàng, cá cam đỏ, cá bè cam, cá cam sọc đen 17023048XX AMX Cá đáy 

Cá ông lão 

Alectis alexandrinus 

(Geoffroy St. Hilaire 

1817) Alexandria pompano 

Cá bè vẫu, cá buồm bông, cá bè râu, cá ống 

già, cá lão, cá bè lão. 1702309003 ALA Cá đáy 

Cá ông lão 

mõm ngắn 

Alectis ciliaris (Bloch 

1787) African pompano 

Cá ông lão, cá bè vẫu, cá buồm bông, cá bè 

râu, cá ống già, cá lão, cá ống lão ấn độ (FB) 1702309004 LIJ Cá đáy 

Cá ông lão ấn 

độ 

Alectis indicus 

(Rüppell 1830) Indian threadfish 

Cá ông lão, cá bè vẫu, cá buồm bông, cá bè 

râu, cá ống già, cá lão, cá bè lão, cá lão ấn, cá 

lão nhót 1702309005 LTD Cá đáy 

Cá cam thoi  

Elagatis bipinnulata 

(Quoy & Gaimard 

1825) Rainbow runner 

Cá sọc nhồng, cá bầu lợn, cá thằn lằn, cá 

chàm, cá dùi trường, cá sọc mướp, cá thu gòn, 

cá chàm. 1702313401 RRU 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá sòng gió 

Megalaspis cordyla 

(Linnaeus 1758) Torpedo scad Cá sòng, cá eo, cá sòng cộ, cá sòng giỏ. 1702317901 HAS 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá thu bè Scomberoides spp.  Queenfishes 

Cá bè, cá bè xước, cá bè gai, cá lá tre, cá lưỡi 

tre, cá bè chang, cá chang, cá lem. 17023231XX QUE 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá tráo mắt to 

Selar 

crumenophthalmus 

(Bloch 1793) Bigeye scad 

Cá tráo, cá bè tráo mắt to (FB), cá trao, cá nục 

mắt to, cá tráo mắt lộ. 1702329101 BIS 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chỉ vàng 

Selaroides leptolepis 

(Cuvier 1833) Yellowstripe scad Cá chỉ, cá liệt chỉ, cá ngân chỉ 1702342201 TRY 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cam vân 

Seriolina nigrofasciata 

(Rüppell 1829) Blackbanded trevally 

Cá cu cam, cá cam đen, cá cam cu, cá cam cu 

sọc, cá cu bầu, cá bù cu, cá chuối, cá cu đen, 

Cá cu, Cá bè, cá cam sọc đen (FB) 1702342501 RNJ Cá đáy 

Cá khế  Carangidae  Carangids  

Cá diễn, cá bi, cá lỗ, cá xái, cá khế trắng, cá 

cạch cạch, cá trạng gàu, cá viễn. 17023XXXXX CGX 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nục heo 

thường 

Coryphaena hippurus 

Linnaeus 1758 Common dolphinfish 

Cá nục heo, cá dũa, cá theo cước, cá tay áo, cá 

chủa, cá chũa, cá chủa mồng, cá bè dũa, cá 

nục heo cờ (FB) 1702807101 DOL 

Cá nổi 

lớn 

Cá nục heo Coryphaena equiselis Pompano dolphinfish Cá nục heo, cá dũa, cá theo cước, cá tay áo, cá 1702807102 CFW Cá nổi 
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Linnaeus 1758 chủa, cá chũa, cá chủa mồng. lớn 

Cá thu nhật 

Scomber japonicus 

Houttuyn 1782 Pacific chub mackerel 

Cá sapa, cá bạc má chù, cá nục hoa, cá nục 

bông, cá suôn lươn, cá saba,. 1750100201 MAS 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá bạc má 

Rastrelliger kanagurta 

(Cuvier 1816) Indian mackerel Cá má 1750101403 RAG 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá bạc má Rastrelliger spp.  Indian mackerels  

Cá bạc má xô, cá cu, cá lăn tiêu, cá ba thú, cá 

xanh. 17501014XX RAX 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chim trắng  

Pampus argenteus 

(Euphrasen 1788) Silver pomfret 

cá chim trắng đuôi én (alem), cá chim giang, 

cá chim én, cá én, cá lím, cá giang 1760300901 SIP 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chim trắng Pampus spp.  Silver pomfrets  Cá giang, cá én. 17603009XX XPO 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chim Nomeidae  Driftfishes  Cá chim, cá én 17606XXXXX VTX 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nhồng vằn 

Sphyraena jello 

Cuvier 1829 Pickhandle barracuda 

Cá nhái, cá nhói, cá nhồng lớn, cá dồng vảy, 

cá dồng lớn, cá nhồng mun, cá nhồng vằn (tl), 

cá nhồng sọc. 1771000103 BAC 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nhồng lớn 

Sphyraena barracuda 

(Walbaum 1792) Great barracuda 

Cá nhái, cá nhói, cá nhồng lớn, cá nhồng vảy, 

cá dồng vảy, cá dồng lớn. 1771000107 GBA 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nhồng Sphyraena spp.  Barracudas  

Cá rồng, cá rồng vàng, cá nhồng đen, cá 

nhồng xô. 17710001XX BAR 

Cá nổi 

nhỏ 

Mực nang Sepia spp.  Cuttlefishes 

Mực nang chọn, mực nang lửa, mực nang hoa, 

mực nang vân hổ, mực nang tấm, mực năng 

xô 32102002XX IAX 

Nhuyễn 

thể 

chân 

đầu 

Mực lá 

Sepioteuthis 

lessoniana Lesson 

1830 Bigfin reef squid Mực ống ngắn, mực giề 3210400702 UHL 

Nhuyễn 

thể 

chân 

đầu 

Mực ống Loliginidae  Inshore squids  

Mực ống xô, mực ống, mực chợ, mực xô, mực 

đất 32104XXXXX SQZ 

Nhuyễn 

thể 

chân 

đầu 

Ghẹ lửa Charybdis feriatus  Crucifix crab 

Ghẹ hoa, ghẹ đỏ, ghẹ lan, ghẹ thánh giá, ghẹ 

chữ thập, ghẹ giá. 2311100302 KHF 

Giáp 

xác 

Ghẹ giã Charybdis spp.  Charybdis crabs Ghẹ giã, ghẹ đỏ 23111003XX YBX 

Giáp 

xác 

Ghẹ xanh 

Portunus pelagicus 

Linnaeus 1758 Blue swimming crab Ghẹ nhàn, ghẹ nhàng, ghẹ trăng, cua bơi. 2311100401 SCD 

Giáp 

xác 
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Ghẹ 3 chấm 

Portunus 

sanguinolentus Herbst 

1796 Threespot swimming crab Ghẹ 3 chấm, ghẹ 3 mắt 2311100407 UNG 

Giáp 

xác 

Ghẹ Portunidae  Swimming crabs Cua 23111XXXXX SWM 

Giáp 

xác 

Tôm he Nhật 

bản 

Penaeus japonicus 

Bate 1888 Kuruma prawn 

Tôm he rằn, tôm thẻ rằn, tôm hải quân, tôm 

thẻ bông, tôm chì bông. Tôm rằn, Tôm 

Bamboo 2280100109 KUP 

Giáp 

xác 

Tôm sú 

Penaeus monodon 

Fabricius 1798 Giant tiger prawn Tôm vằn 2280100112 GIT 

Giáp 

xác 

Tôm thẻ bông 

Penaeus semisulcatus 

De Haan 1844 Green tiger prawn 

Tôm he rằn, tôm thẻ rằn, tôm hải quân, tôm 

chì bông. Tôm rằn, tôm rảo, tôm bông, tôm 

cỏ. 2280100120 TIP 

Giáp 

xác 

Tôm thẻ trắng Penaeus spp.  Penaeus shrimps  

Tôm he, tôm thẻ, tôm lớt, tôm nương, tôm thẻ 

đuôi xanh, tôm bạc, tôm đỏ. 22801001XX PEN 

Giáp 

xác 

Tôm nghệ 

Metapenaeus 

brevicornis (H. Milne 

Edwards 1837) Yellow shrimp Tôm nghệ, tôm bạc nghệ, tôm vàng. 2280101603 MPB 

Giáp 

xác 

Tôm nghệ 

Metapenaeus joyneri 

(Miers 1880) Shiba shrimp 

Tôm bạc nghệ, tôm vàng, rảo vàng, thẻ vàng, 

tôm bạc trắng. 2280101607 SHI 

Giáp 

xác 

Tôm đuôi xanh 

Metapenaeus 

intermedius 

(Kishinouye 1900) Middle shrimp Tôm đuôi xanh. 2280101619 MJE 

Giáp 

xác 

Tôm bạc nghệ 

Metapenaeus tenuipes 

Kubo 1949 Stork shrimp Tôm nghệ, tôm bạc nghệ, tôm vàng. 2280101624 MQT 

Giáp 

xác 

Tôm chì Metapenaeus spp.  Metapenaeus shrimps  

Tôm bộp, tôm rảo, tôm chì xô, tôm rảo đất, 

tôm bạc đất, tôm chì lợ. 22801016XX MET 

Giáp 

xác 

Tôm sắt vỏ 

cứng 

Parapenaeopsis 

hardwickii (Miers 

1878) Spear shrimp 

Tôm đanh, tôm sắt rằn, tôm sắt hoa, tôm gậy 

đá, tôm mắt tre, tôm giang, tôm giang đá 2280101907 NAW 

Giáp 

xác 

Tôm sắt vằn 

Parapenaeopsis 

hungerfordi Alcock 

1905 Dog shrimp 

Tôm đanh, tôm sắt rằn, tôm sắt hoa, tôm gậy 

đá, tôm mắt tre, tôm giang, tôm sắt vằn. 2280101908 NAH 

Giáp 

xác 

Tôm sắt rằn 

Parapenaeopsis 

sculptilis (Heller 

1862) Rainbow shrimp 

Tôm đanh, tôm sắt hoa, tôm gậy đá, tôm mắt 

tre, tôm giang. 2280101912 NAP 

Giáp 

xác 

Tôm sắt  Parapenaeopsis spp.  Parapenaeopsis shrimps 

Tôm bóng, tôm choán bóng, tôm láng, tôm 

giang, tôm bóng mỡ. Bóng mỡ, mắt tre, 22801019XX NPP 

Giáp 

xác 
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Choán, tôm giang mắt tre, Chón, Vú nàng, 

Giang bóng, Giang giấy, 

Tôm he Penaeidae  Penaeid shrimps  Tôm xô, tôm chợ, tôm nhặt, tôm bán chợ. 22801XXXXX PEZ 

Giáp 

xác 

Tôm lửa 

Hadropenaeus lucasii 

(Bate 1881) Trident shrimp Tôm lửa, tôm giang đỏ. 2282900101 HDS 

Giáp 

xác 

Tôm tít (Bề bề)  Squillidae  Squillids Bê bề, tôm tít, tôm bò ngựa. 22501XXXXX SQY 

Giáp 

xác 

Sam 3 gai 

Tachypleus 

tridentatus (Leach 

1819) Tri-spine horseshoe crab Sam 6560100201 WYP 

Nhóm 

khác 

Cá xô -  Mixed fish 

Cá xô bán chợ, cá ba quân, cá xô cân, cá ba 

loài, cá cân, cá xô, cá giặt - - 

Cá 

chọn 

Cá lợn -  Trash fish 

Cá tạp bé, cá ba quân bé, cá gà, cá vấn, cá 

vinh, cá tạp, cá ba loài bé, cá gà, cá cò, vạc, cá 

bè. - - Cá tạp 

 

 

Phục lục M: Danh mục các loài/nhóm loài thương phẩm trong nghề rê đáy  

Tên tiếng Việt Tên la tinh Tên tiếng Anh Tên gọi khác TAXOCODE 3A_CODE Nhóm 

Cá bò 
Balistidae  

Triggerfishes, durgons  cá bò đá, cá bò đen 19010XXXXX TRI 

Cá rạn 

san hô 

Cá bơn Bothidae  Lefteye flounders 

Cá thờn bơn, cá bơn mít, cá bơn đồng, cá 

vãnh, cá vễnh, cá dãnh cá bơn vãnh, cá lờn 

bơn, cá dãnh. 18301XXXXX LEF Cá đáy 

Cá bơn  Soleidae  Soles  

Cá thờn bơn, cá bơn mít, cá bơn đồng, cá 

vãnh, cá vễnh, cá dãnh, cá bơn vãnh, cá lờn 

bơn, cá dãnh. 18303XXXXX SOX Cá đáy 

Cá bơn lưỡi Cynoglossidae  Tonguefishes 

Cá lưỡi mèo, cá lưỡi trâu, cá lưỡi bò, cá bơn 

mèo, cá bơn cát. 18304XXXXX TOX Cá đáy 

Cá bơn ngộ Psettodidae  Spiny turbots Cá ngộ, cá bơn chó. 18307XXXXX HPX Cá đáy 

Cá chìa vôi 

Fistularia petimba 

Lacépède 1803 Red cornetfish 

Cá lao, cá nhái, cá mõm ống, cá chìa vôi, cá 

lao không vảy (FB), cá bao. 1510200105 FIP Cá đáy 

Cá dưa xám Muraenesox cinereus Daggertooth pike conger Cá lạt chì, cá dưa, cá lị cơm, cá lạt đen, cá lịch 1430901102 DPC Cá đáy 
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(Forsskål 1775) dưa, cá lạc đen, cá lạt, cá dưa bạc (FB), cá dưa 

răng nhọn. 

Cá Lạt 

Congresox 

talabonoides (Bleeker 

1853) Indian pike conger 

Cá dưa vàng, cá lạc, cá lạc vàng, cá lụy, cá lạc 

lãi, cá tựa lạc (tl), cá lạt. 1430905802 MCG Cá đáy 

Cá thiều 

Arius arius (Hamilton 

1822) Threadfin sea catfish Cá gúng lớn, cá húng, cá úc (FB) 1410200603 AUI Cá đáy 

Cá Ngát sọc 

trắng 

Plotosus lineatus 

(Thunberg 1787) Striped eel catfish 

Cá ngát, cá gai, cá ngát sọc, cá trê biển, cá 

ngát bắc (tl). 1410606403 PII Cá đáy 

Cá Đối Mugil spp.  Mullet Cá đói, cá kền. 16501001XX MGS 

cá nổi 

nhỏ 

Cá đuối Rajidae  Rays and skates  

Cá đuối lồi, cá đuối đất, cá đuối quạt, cá đuối 

sạn. 11004XXXXX RAJ Cá đáy 

Cá Đuối bồng Dasyatidae  Stingrays 

Cá đuối gai, cá ghim, cá lồi, cá đuối dơi, cá 

nẻ, cá đuối ghim. 11005XXXXX STT Cá đáy 

Cá đuối ó Aetomylaeus spp.  Eagle rays 

Cá đuối đầu bò, cá đầu bò, cá én, cá đuối mũ 

mút. 11007029XX RJX Cá đáy 

Cá Hiên Drepane spp.  Sicklefishes   17050132XX DRZ Cá đáy 

Cá nhám Scyliorhinidae  Catsharks 

Cá nghéo, cá mập con, cá chèo bẻo, cá thụt 

thịt 10801XXXXX SYX Cá đáy 

Cá mập Carcharhinidae  Requiem sharks  - 10802XXXXX RSK 

Cá nổi 

lớn 

Cá nhám cào  Sphyrnidae  Hammerhead sharks 

Cá mập đầu bằng, cá nhám búa, cá bừa, cá 

cào. 10803XXXXX SPY Cá đáy 

Cá nhám Triakidae  Houndsharks, smoothhounds  

Cá nghéo, cá mập con, cá bẻo, cá chèo bẻo, cá 

thụt thịt. 10804XXXXX TRK Cá đáy 

Cá khoai 

Harpadon nehereus 

(Hamilton 1822) Bombay-duck Cá cháo. 1311600102 BUC Cá đáy 

Cá mối Saurida spp.   lizardfish 

Cá mối thừng, cá mối ta, cá mối giấy, cá mối 

cát, cá béo, cá mối trắng. 13116068XX SZX Cá đáy 

Cá chai ấn độ 

Platycephalus indicus 

(Linnaeus 1758) Bartail flathead Cá chai lớn, cá chai hoa, cá chai. 1780901801 FLI Cá đáy 

Cá chai Platycephalidae  Flatheads  

Cá chai sấu, cá chai vảy, cá chai cơm, cá chai 

mau, cá chai xô.  17809XXXXX FLH Cá đáy 

Cá nóc  Tetraodontidae  Puffers  Cá cuồng 19002XXXXX PUX Cá đáy 

Cá bò một gai 

lưng 

Aluterus monoceros 

(Linnaeus 1758) Unicorn leatherjacket filefish Cá bò giấy, cá bò da. 1900900302 ALM Cá đáy 
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Cá bò da 

Paramonacanthus 

frenatus Fraser-

Brunner 1941 Wedgetail filefish 

Cá bò, cá bò in đô, cá bò lai, cá bò bé, cá bò 

da bé, cá bò gai. 1900901701 RKB Cá đáy 

Cá nhói Belonidae  Needlefishes, etc.  Cá xanh xương, cá rựa, cá nhái, cá nhoái 14701XXXXX BEN 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá kìm Hemiramphidae  Halfbeaks  Cá lìm kìm, cá dẫu, cá kìm goóc 14703XXXXX JKX 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá sơn đá Holocentridae  Squirrelfishes 

Cá sơn, cá sơn sọc, cá sơn rạn, cá sơn inđô, cá 

sơn đỏ, cá sơn gằn, cá sơn mỡ 16111XXXXX HCZ 

Cá rạn 

san hô 

Cá bẹ 

Ilisha megaloptera 

(Swainson 1839) Bigeye ilisha 

Cá đé, cá mậu, cá mạu, cá mạo, cá bẹ trắng 

(FB), cá bẹ vây lớn (FB) 1211200101 PIM 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá bẹ ấn độ 

Ilisha melastoma 

(Schneider 1801) Indian ilisha Cá đé, cá mậu, cá mạu, cá mạo, cá bẹ ấn. 1211200102 PIE 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá đé  

Ilisha elongata 

(Bennett 1830) Elongate ilisha Cá bẹ, cá mậu, cá mạu, cá mạo, cá dé. 1211200103 EIL 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá trích dầu Dussumieria spp.  Rainbow sardines  

Cá dầu, cá lầm, cá rầu, cá lầm nhọn, cá lầm 

mắt mỡ, cá lầm Thái bình dương. 12105029XX RWA 

Cá nổi 

nhỏ 

cá trích Clupeidae  Herrings, sardines Cá trích, cá de, cá nhâm, cá trích (các loại) 12105XXXXX CLP 

cá nổi 

nhỏ 

Cá mai 

Escualosa thoracata 

(Valenciennes 1847) White sardine Cá cơm (FB). 1210507301 EST 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá lẹp vàng vây 

ngực dài 

Setipinna taty 

(Valenciennes 1848) Scaly hairfin anchovy Cá lẹp vàng, cá bẹ vàng.  1210604604 ESY 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá lẹp vàng 

Setipinna breviceps 

(Cantor 1849) Shorthead hairfin anchovy Cá bẹ vàng. 1210604603 ESB 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cơm trắng Stolephorus spp.  Stolephorus anchovies  Cá cơm bạc, cá cơm sọc phấn, cá trỏng trắng 12106050XX STO 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá lẹp Thryssa spp.  Thryssa Cá cơm trổng, cá rớp, cá dớp, cá lẹp râu. - - 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá rựa Chirocentrus spp.  Wolf-herrings  Cá dao, cá lanh. 12111002XX DOS 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chẽm/Cá 

Vược 

Lates calcarifer 

(Bloch 1790) Barramundi(=Giant seaperch) Cá chẻm, cá vược trắng 1700116701 GIP Cá đáy 

 Cá chàm bi 

(FB) 

Caesio cuning (Bloch 

1791) Redbelly yellowtail fusilier 

Cá mím, cá mím đỏ, cá đuôi vàng, cá chàm, cá 

bí hường, cá miền đuôi vàng (FB). 1700011202 CJU 

Cá rạn 

san hô 

Cá đỏ củ  

Caesio teres Seale 

1906 Yellow and blueback fusilier 

Cá mím, cá mím đỏ, cá chàm, cá bì, cá chàm 

bí, cá chàm bí, cá trần bì, cá trầm bì 1700011206 IFK 

Cá rạn 

san hô 

Cá miền Caesionidae  Fusiliers Cá trần bì, cá củ, cá hột cay, cá củ lang, cá đỏ 17000XXXXX CJX Cá rạn 
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củ, cá củ xanh, cá chàm xanh. san hô 

Cá mú (Cá 

song)  Epinephelus spp.  Groupers cá mú xô, cá song xô 17002042XX GPX 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú đỏ 

Cephalopholis 

miniata (Forsskål 

1775) Coral hind 

Cá song đỏ, cá song chấm sao, cá song da 

báo,cá song chấm xanh, cá song chấm sao, cá 

mú da báo, cá mú chấm, cá mú đỏ, cá mú sao 1700211511 CFI 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú đỏ 

Cephalopholis 

aurantia 

(Valenciennes 1828) Golden hind 

Cá song đỏ, cá song chấm sao, cá song da 

báo,cá song chấm xanh, cá song chấm sao, cá 

mú da báo, cá mú chấm. 1700211515 CFZ 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú Cephalopholis spp.    Cá mú ..., cá song ... 17002115XX IIX 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú (Cá 

song) dẹt 

Cromileptes altivelis 

(Valenciennes 1828) Humpback grouper 

Cá mú dẹp, cá mú heo, cá song mõm dài, cá 

mú mõm dài. 1700212501 MPV 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú đỏ Plectropomus spp.  Coralgroupers  

Cá song đỏ, cá song chấm sao, cá song da 

báo,cá song chấm xanh, cá song chấm sao, cá 

mú da báo, cá mú chấm, cá mú đỏ,  17002208XX IWX 

Cá rạn 

san hô 

Cá căng Terapon spp.  Terapon perches  Cá ong, cá ong căng 17004089XX THO Cá đáy 

Cá trác Priacanthidae  Bigeyes, glasseyes, bulleyes 

Cá mắt đỏ, cá mắt kiếng, cá mắt lộ, cá thóc, cá 

sơn thóc, cá trác mắt to, cá mắt to, cá bã trầu, 

cá cháy. 17011XXXXX PRI Cá đáy 

Cá sơn Apogonidae  Cardinalfishes   17012XXXXX APO Cá đáy 

Cá đục Sillago spp.   Sillago cá đục chấm, cá đục hoa, cá đục trắng 17015233XX ILX Cá đáy 

Cá lưỡi búa 

Mene maculata 

(Bloch & Schneider 

1801) Moonfish Cá liệt búa, cá bánh lái. 1702632701 MOO 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá hồng chấm 

Lutjanus fulviflamma 

(Forsskål 1775) Dory snapper 

Cá bí chấm, cá hường đém, cá róc chấm, cá 

nít, cá hồng díp, cá hồng đém, cá bi chấm, 

hồng ánh vàng (FB), cá hồng (dt). 1703202705 LJF 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng vảy 

ngang 

Lutjanus johnii 

(Bloch 1792) John's snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá 

hường đém, cá hường, cá hồng chấm. 1703202707 LJH 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng sọc 

vàng 

Lutjanus lutjanus 

Bloch 1790 Bigeye snapper 

Cá bí, cá đổng bí, cá róc, cá gốc, cá hồng 

trứng, cá hồng trùng (dt). 1703202709 LJL 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng chấm 

Lutjanus monostigma 

(Cuvier 1828) One-spot snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá 

hường đém, cá hồng đém, cá hồng díp,cá bí 

chấm. 1703202710 LJK 

Cá rạn 

san hô 
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Cá hồng giải 

đen 

Lutjanus vitta (Quoy 

& Gaimard 1824) Brownstripe red snapper 

Cá bí, cá đổng bí, cá róc, cá gốc, cá hường bí, 

cá hường, cá hồng. 1703202716 LUJ 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng chấm 

đen 

Lutjanus russelli 

(Bleeker 1849) Russell's snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá 

hường đém, cá hồng đém, cá hồng díp,cá bí 

chấm, cá hồng 1703202738 SNU 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng 

Lutjanus ehrenbergii 

(Peters 1869) Blackspot snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá 

hường đém, cá hồng đém, cá hồng díp, cá bí 

chấm, cá hồng thường, cá hồng chấm bạc 

(FB). 1703202755 LWE 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng Lutjanus spp.  Snappers 

Cá dấm, cá mím, cá hường, cá hồng mím, các 

thác, cá đỏ, cá hồng hoang,  17032027XX SNA 

Cá rạn 

san hô 

Cá đổng sộp Pristipomoides spp.  Jobfishes  

Cá sợp, cá đổng lớn, cá đổng tía, cá đổng tím, 

cá tía, cá sộp, cá đổng, cá đù xạo. 17032217XX LWX Cá đáy 

Cá lượng Nemipterus spp.  Threadfin breams 

Cá phèn đổng, cá phèn đỏ, cá phèn rang, cá 

phèn cờ, cá lượng xô, cá đổng xô 17033184XX THB Cá đáy 

Cá lượng dơi Scolopsis spp.  Monocle breams Cá lượng đá, cá đổng chàm, cá đổng rạn. 17033230XX MOB Cá đáy 

Cá liệt lớn 

Leiognathus equulus 

(Forsskål 1775) Common ponyfish 

Cá liệt, cá liệt ngãn ngựa, cá liệt ngãng, cá liệt 

dầu, cá liệt ngựa, cá liệt ván. 1703516906 LGE 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá liệt  Leiognathus spp.  Ponyfishes(=Slipmouths) 

Cá bâu bâu, cá liệt bầu, cá liệt ngạnh, cá ót 

thịt, cá ót 17035169XX POY 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá liệt Leiognathidae  Ponyfishes(=Slipmouths) Cá liệt, cá ót thịt, cá ót, cá ngãng ngựa. 17035XXXXX PON 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá kẽm Plectorhinchus spp.  Sweetlips, rubberlips cá kẽn, cá ngừ, cá bè, cá kẻng 33 17036207XX 

Cá rạn 

san hô 

Cá sạo Pomadasys spp.  Sweetlips, Grunt Cá căng đá, cá sạo đá, cá rô bể, cá lò cò. 17036209XX BGX Cá đáy 

Cá sủ 

Miichthys miiuy 

(Basilewsky 1855) Mi-iuy (brown) croaker Cá đù Mi-uy (FB) 1703702801 MIH Cá đáy 

Cá đù nanh 

Otolithes ruber 

(Bloch & Schneider 

1801) Tigertooth croaker 

Cá đù sóc, cá nanh, cá sóc, cá đù nạng, ngao 

trắng, ngao vàng.(cá nạng hông, cá nạnh bạc, 

cá sóc mang(FB)) 1703718603 LKR Cá đáy 

Cá sủ vàng 

Otolithoides biauritus 

(Cantor 1849) Bronze croaker 

Cá đù sóc, cá đù nanh, Cá sủ kép vây vàng, Cá 

đường (FB), cá thủ vây vàng, cá sủ giấy (FB), 

cá sủ kép vây vàng, cá đường 1703718701 OTB Cá đáy 

Cá đù nanh 

Otolithoides pama 

(Hamilton 1822) Pama croaker Cá đù sóc, cá nanh, cá sóc, cá đù nạng 1703718703 OTD Cá đáy 

Cá đù đầu to 

Collichthys lucidus 

(Richardson 1844) Big head croaker Cá vàng nhờ, cá vờ 1703730302 OLD Cá đáy 
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Cá đỏ dạ 

Larimichthys crocea 

(Richardson 1846) Large yellow croaker 

Cá vàng nhờ, cá vờ, cá đỏ dạ lớn, cá lù đù 

vàng, cá sóc, cá đù vàng 1703730304 LYC Cá đáy 

Cá đù vàng  

Larimichthys 

polyactis (Bleeker 

1877) Yellow croaker Cá vàng nhờ, cá vờ 1703730305 CRY Cá đáy 

Cá đù Sciaenidae  Croakers, drums  

Cá uốp, cá sửu, cá đù đu, cá ù sáo, cá sộ, cá 

giấy, cá uốp giấy, cá chẽm, cá ngao, cá tò mò, 

cá đỏ dạ, cá lé ké, cá úp, cá nạng 17037XXXXX CDX Cá đáy 

Cá hè Lethrinus spp.  Emperor 

Cá gáy, cá đỏ mé, cá vùng, cá hát bội, cá tỏ 

hỏ, cá lú, cá hè mõm dài. 17038172XX LZX 

Cá rạn 

san hô 

Cá bánh đường 

Argyrops spinifer 

(Forsskål 1775) King soldier bream 

Cá hồng man, cá man, cá hồi, cá man man, cá 

bánh đường, Cá miến sành, cá bánh đường 

nhỏ, cá bành chạnh, cá bằng chặn, cá bánh 

đường 4 gai, cá miễn sành 4 gai. 1703910501 KBR Cá đáy 

Cá miễn sành 5 

gai 

Argyrops bleekeri 

Oshima 1927 Taiwan tai 

Cá hồng man, cá man, cá hồi, cá man man, cá 

bánh đường, Cá miến sành, cá bánh đường 

nhỏ, cá bành chạnh, cá bằng chặn 1703910502 KBB Cá đáy 

Cá bánh đường 

Argyrops 

filamentosus 

(Valenciennes 1830) Soldierbream 

cá hồng man, cá man, cá hồi, cá man man, cá 

bánh đường, Cá miến sành, cá bánh đường 

nhỏ, cá bành chạnh, cá bằng chặn 1703910503 KBK Cá đáy 

Cá bánh đường Evynnis spp.   Seabream 

Cá miến sành, cá bánh đường nhỏ, cá bành 

chạnh, cá bằng chặn, cá man hồng, cá man, cá 

hổi, cá miễn sành. 17039295XX EVY Cá đáy 

Cá miễn sành 

xuất 

Pagrus major 

(Temminck & 

Schlegel 1843) Japanese seabream 

Cá nhỡ, cá hanh vàng, cá tráp đỏ, cá tráp vàng, 

cá tửu, cá miễn sành vàng, cá bánh đường 3 

sao, cá hanh, cá bánh đường vàng, cá tráp 1703919116 REV Cá đáy 

Cá tráp 

Sparus aurata 

Linnaeus 1758 Gilthead seabream Cá hanh, các hanh lộ 1703923508 SBG Cá đáy 

Cá tráp đuôi 

xám 

Acanthopagrus berda 

(Forsskål 1775) Goldsilk seabream 

Cá tráp, cá hanh, các hanh lộ, cá tráp đuôi xám 

(FB) 1703933001 MLB Cá đáy 

Cá Tráp đen 

Acanthopagrus 

schlegeli (Bleeker 

1854) Blackhead seabream Cá tráp, cá hanh, cá hanh lộ 1703933004 MLM Cá đáy 

Cá Tráp vây 

vàng 

Acanthopagrus latus 

(Houttuyn 1782) Yellowfin seabream Cá tráp, cá hanh, các hanh lộ 1703933005 YWF Cá đáy 

Cá Tráp 

Acanthopagrus 

bifasciatus Forsskål 

1775 Twobar seabream Cá hanh, các hanh lộ 1703933006 AAB Cá đáy 
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cá Phèn Upeneus spp  Goatfishes 

Cá thèn, cá phèn, cá thèn râu, cá thèn đỏ, cá 

thèn cơm, cá thèn xanh 17041251XX GOX cá đáy 

Cá giả phèn Parupeneus spp.  Goatfish 

Cá phèn đổng, cá phèn, cá phèn râu, cá phèn 

cát 17041200XX RPX Cá đáy 

Cá móm Gerres spp.  Mojarras(=Silver-biddies) 

Cá móm, cá liệt móm, cá móm sành, cá sành, 

cá mốm. 17046036XX MOJ 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá rô biển Pomacentridae  Damselfishes Cá lia thia, cá thia, cá rô rạn 17062XXXXX DSF 

Cá rạn 

san hô 

Cá mó 

Xyrichtys novacula 

(Linnaeus 1758) Pearly razorfish Cá bàng chài, cá bột, cá mó cát, cá mó đen 1706307901 XYN Cá đáy 

Cá mỏ vẹt Choerodon spp.  Tuskfishes 

Cá mó rạn, cá mó vẹt, cá mó mỏ vẹt, cá mó 

xanh, cá mó xù 17063119XX OFW 

Cá rạn 

san hô 

Cá mỏ vẹt Scaridae  Parrotfishes Cá mó rạn, cá mó xù, cá mó vẹt, cá mó mỏ vẹt 17065XXXXX PWT 

Cá rạn 

san hô 

Cá nhụ sáu râu 

Polydactylus 

sextarius (Bloch & 

Schneider 1801) Blackspot threadfin 

Cá chích chòe, cá chèo, cá chèo bẻo, cá nghoé, 

cá chét, cá chét chèo, cá chích chòe, cá gộc, cá 

nhụ chấm (FB), cá mầm 1707700108 OAX Cá đáy 

Cá nhụ Polynemidae  Threadfins, tasselfishes 

Cá chét, cá nhụ xuất, cá lụ, cá nụ, cá gộc, cá 

đường. 17077XXXXX THF Cá đáy 

Cá dìa 

Siganus canaliculatus 

(Park 1797) White-spotted spinefoot Cá kình, cá giò, cá dìa thường, cá dìa cam (dt). 1740700108 SCN Cá đáy 

Cá dìa Siganus spp.  Spinefeet(=Rabbitfishes)  

Cá dìa rạn, cá kình rạn, cá giò rạn, cá dìa 

công, cá dìa vàng 17407001XX SPI 

Cá rạn 

san hô 

Cá đầu vuông Branchiostegidae  Tilefishes 

Cá đổng quéo, cá quéo, cá hồng đào, cá lưỡng 

võ, cá lưỡng dựa, cá đổng sệ, cá nàng đào. 17016XXXXX TIS Cá đáy 

Cá xem sao 

Ichthyscopus barbatus 

Mees 1960 

Fringed stargazer, Fringe 

stargazer Cá ống điếu, cá bùng binh 1721300301 UIB Cá đáy 

Cá hố 

Trichiurus lepturus 

Linnaeus 1758 Largehead hairtail Cá đao, cá hố đầu rộng (FB), cá hố xuất 1750600302 LHT Cá đáy 

Cá chim ấn độ 

Ariomma indica (Day 

1871) Indian driftfish 

Cá tín, cá chim gai, cá sứa, cá theo sứa, cá tím, 

cá sọ dừa, cá liệt sứa, các trạng sứa, cá say, cá 

lọ nồi, cá say sứa 1760401201 DRI 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chim gai 

 Psenopsis anomala 

(Temminck & 

Schlegel 1844) Pacific rudderfish 

Cá chim ấn độ, cá tín, cá sứa, cá theo sứa, cá 

tím, cá sọ dừa, cá liệt sứa, các trạng sứa, cá 

say, cá lọ nồi, cá say sứa 1760802001 BUP 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá thu vạch 

Scomberomorus 

commerson 

(Lacépède 1800) 

Narrow-barred Spanish 

mackerel 

Cá thu, cá thu phấn, cá thu ảu, cá chậm, cá 

trậm, cá thu ẩu, cá thu ảo, cá thu mùa, cá thu 

hoa. 1750101503 COM 

Cá nổi 

lớn 
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Cá thu chấm 

Scomberomorus 

guttatus (Bloch & 

Schneider 1801) Indo-Pacific king mackerel Cá thu lem, cá thu hoa, cá thu bông, cá thu 1750101504 GUT 

Cá nổi 

lớn 

Cá thu Scomberomorus spp.  Seerfishes  Cá thu mình, cá thu xô 17501015XX KGX 

Cá nổi 

lớn 

Cá ngừ chù 

Auxis thazard 

(Lacépède 1800) Frigate tuna 

Cá thu máu, cá ồ, cá ngừ, cá ù, cá thu ngừ, 

ngừ bò chắn, cá thu hũ, cá trù. 1750102301 FRI 

Cá nổi 

lớn 

Cá ngừ ồ 

Auxis rochei (Risso 

1810) Bullet tuna Cá thu máu, cá ồ, cá ngừ, cá ù. 1750102303 BLT 

Cá nổi 

lớn 

Cá ngừ xô 

Auxis thazard, A. 

rochei  Frigate and bullet tunas Cá thu máu, cá ồ, cá ngừ, cá ù. 17501023XX018 FRZ 

Cá nổi 

lớn 

Cá giò 

Rachycentron 

canadum (Linnaeus 

1766) Cobia Cá bớp, cá bớp biển, cá bóp, mép. 1702222101 CBA Cá đáy 

Cá dóc 

Alepes djedaba 

(Forsskål 1775) Shrimp scad 

Cá ngân, cá róc, cá ghé, cá US, cá út, cá tòng 

quân, cá ngân vàng, các trác ngộ, cá ngân bột 1702300101 LSJ 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá say 

Alepes kleinii (Bloch 

1793) Razorbelly scad 

Cá say, cá khế, cá triện, cá triền triện, cá út én, 

cá ét, cá ục ách, cá sùng sằn, cá lá mít, cá tráo 

(FB) 1702300104 JWY 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá ngân 

Atule mate (Cuvier 

1833) Yellowtail scad 

Cá ngân, cá dóc, cá róc, cá ghé, cá US, cá út, 

cá tòng quân, cá ngan vàng, các trác ngộ, cá 

ngân bột, cá tráo (FB), cá ngân xô. 1702300201 TUM 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nục đuôi đỏ 

Decapterus kurroides 

Bleeker 1855 Redtail scad 

Cá đốm láo, cá nục đỏ đuôi, cá ngạo, cá nục 

gai đỏ đuôi, cá nục lửa, cá nục đỏ (FB) 1702304302 DCK 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá Nục thuôn 

Decapterus 

macrosoma Bleeker 

1851 Shortfin scad 

Cá nục chuối, cá đốm dài, cá nục chạch, cá 

nục suôn, cá nục suốt, cá nục 1702304303 DCC 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nục sồ 

Decapterus maruadsi 

(Temminck & 

Schlegel 1844) Japanese scad 

Cá nục, cá quẩn, cá nục gai,sồ, cá sòng cộ, cá 

đốm, cá đốm đốm, cá nục mọng, cá sòng cộ, 

cá nụt nhét, cá nục sò (FB), nục thuôn, cá nục 

đỏ đuôi. 1702304307 RSA 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nục gai 

Decapterus russelli 

(Temminck & 

Schlegel 1844) Indian scad 

Cá đốm láo, cá nục đỏ đuôi, cá ngạo, cá nục 

gai đỏ đuôi, cá nục lửa. Cá nục 1702304308 RUS 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá khế  Caranx spp.  Jacks, crevalles  

Cá háo, cá nục đinh, cá bầu, cá toong bảu, cá 

lục cục, cá lủng khủng, cá loặp coặp, cá khê 

đen, cá đơn khai, cá bè, cá bè cục, cá quýt, cá 

vịt, cá cụt, cá cam, cá chuộng 17023044XX TRE 

Cá nổi 

nhỏ 
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Cá chim đen 

Parastromateus niger 

(Bloch 1795) Black pomfret Cá chim, cá giang, chim gai 1702309901 POB 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cam thoi  

Elagatis bipinnulata 

(Quoy & Gaimard 

1825) Rainbow runner 

Cá sọc nhồng, cá bầu lợn, cá thằn lằn, cá 

chàm, cá dùi trường, cá sọc mướp, cá thu gòn, 

cá chàm. 1702313401 RRU 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá sòng gió 

Megalaspis cordyla 

(Linnaeus 1758) Torpedo scad Cá sòng, cá eo, cá sòng cộ, cá sòng giỏ. 1702317901 HAS 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá thu bè Scomberoides spp.  Queenfishes 

Cá bè, cá bè xước, cá bè gai, cá lá tre, cá lưỡi 

tre, cá bè chang, cá chang, cá lem. 17023231XX QUE 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá tráo mắt to 

Selar 

crumenophthalmus 

(Bloch 1793) Bigeye scad 

Cá tráo, cá bè tráo mắt to (FB), cá trao, cá nục 

mắt to, cá tráo mắt lộ. 1702329101 BIS 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chỉ vàng 

Selaroides leptolepis 

(Cuvier 1833) Yellowstripe scad Cá chỉ, cá liệt chỉ, cá ngân chỉ 1702342201 TRY 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cam vân 

Seriolina 

nigrofasciata (Rüppell 

1829) Blackbanded trevally 

Cá cu cam, cá cam đen, cá cam cu, cá cam cu 

sọc, cá cu bầu, cá bù cu, cá chuối, cá cu đen, 

Cá cu, Cá bè, cá cam sọc đen (FB) 1702342501 RNJ Cá đáy 

Cá khế  Carangidae  Carangids  

Cá diễn, cá bi, cá lỗ, cá xái, cá khế trắng, cá 

cạch cạch, cá trạng gàu, cá viễn. 17023XXXXX CGX 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá bạc má 

Rastrelliger kanagurta 

(Cuvier 1816) Indian mackerel Cá má 1750101403 RAG 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá bạc má Rastrelliger spp.  Indian mackerels  

Cá bạc má xô, cá cu, cá lăn tiêu, cá ba thú, cá 

xanh. 17501014XX RAX 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chim trắng  

Pampus argenteus 

(Euphrasen 1788) Silver pomfret 

cá chim trắng đuôi én (alem), cá chim giang, 

cá chim én, cá én, cá lím, cá giang 1760300901 SIP 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chim trắng Pampus spp.  Silver pomfrets  Cá giang, cá én. 17603009XX XPO 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chim Nomeidae  Driftfishes  Cá chim, cá én 17606XXXXX VTX 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nhồng vằn 

Sphyraena jello 

Cuvier 1829 Pickhandle barracuda 

Cá nhái, cá nhói, cá nhồng lớn, cá dồng vảy, 

cá dồng lớn, cá nhồng mun, cá nhồng vằn (tl), 

cá nhồng sọc. 1771000103 BAC 

Cá nổi 

nhỏ 

Mực nang Sepia spp.  Cuttlefishes 

Mực nang chọn, mực nang lửa, mực nang hoa, 

mực nang vân hổ, mực nang tấm, mực năng 

xô 32102002XX IAX 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Mực lá 

Sepioteuthis 

lessoniana Lesson 

1830 Bigfin reef squid Mực ống ngắn, mực giề 3210400702 UHL 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 



TCVN ..........:2022 

 

 119 

Mực ống Loliginidae  Inshore squids  

Mực ống xô, mực ống, mực chợ, mực xô, mực 

đất 32104XXXXX SQZ 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Ghẹ lửa Charybdis feriatus  Crucifix crab 

Ghẹ hoa, ghẹ đỏ, ghẹ lan, ghẹ thánh giá, ghẹ 

chữ thập, ghẹ giá. 2311100302 KHF Giáp xác 

Ghẹ giã Charybdis spp.  Charybdis crabs Ghẹ giã, ghẹ đỏ 23111003XX YBX Giáp xác 

Ghẹ xanh 

Portunus pelagicus 

Linnaeus 1758 Blue swimming crab Ghẹ nhàn, ghẹ nhàng, ghẹ trăng, cua bơi. 2311100401 SCD Giáp xác 

Ghẹ 3 chấm 

Portunus 

sanguinolentus Herbst 

1796 Threespot swimming crab Ghẹ 3 chấm, ghẹ 3 mắt 2311100407 UNG Giáp xác 

Ghẹ Portunidae  Swimming crabs Cua 23111XXXXX SWM Giáp xác 

Tôm hùm Panulirus spp.  Tropical spiny lobsters    22901001XX SLV Giáp xác 

Tôm he Nhật 

bản 

Penaeus japonicus 

Bate 1888 Kuruma prawn 

Tôm he rằn, tôm thẻ rằn, tôm hải quân, tôm 

thẻ bông, tôm chì bông. Tôm rằn, Tôm 

Bamboo 2280100109 KUP Giáp xác 

Tôm sú 

Penaeus monodon 

Fabricius 1798 Giant tiger prawn Tôm vằn 2280100112 GIT Giáp xác 

Tôm thẻ bông 

Penaeus semisulcatus 

De Haan 1844 Green tiger prawn 

Tôm he rằn, tôm thẻ rằn, tôm hải quân, tôm 

chì bông. Tôm rằn, tôm rảo, tôm bông, tôm 

cỏ. 2280100120 TIP Giáp xác 

Tôm thẻ trắng Penaeus spp.  Penaeus shrimps  

Tôm he, tôm thẻ, tôm lớt, tôm nương, tôm thẻ 

đuôi xanh, tôm bạc, tôm đỏ. 22801001XX PEN Giáp xác 

Tôm nghệ 

Metapenaeus 

brevicornis (H. Milne 

Edwards 1837) Yellow shrimp Tôm nghệ, tôm bạc nghệ, tôm vàng. 2280101603 MPB Giáp xác 

Tôm nghệ 

Metapenaeus joyneri 

(Miers 1880) Shiba shrimp 

Tôm bạc nghệ, tôm vàng, rảo vàng, thẻ vàng, 

tôm bạc trắng. 2280101607 SHI Giáp xác 

Tôm đuôi xanh 

Metapenaeus 

intermedius 

(Kishinouye 1900) Middle shrimp Tôm đuôi xanh. 2280101619 MJE Giáp xác 

Tôm bạc nghệ 

Metapenaeus tenuipes 

Kubo 1949 Stork shrimp Tôm nghệ, tôm bạc nghệ, tôm vàng. 2280101624 MQT Giáp xác 

Tôm chì Metapenaeus spp.  Metapenaeus shrimps  

Tôm bộp, tôm rảo, tôm chì xô, tôm rảo đất, 

tôm bạc đất, tôm chì lợ. 22801016XX MET Giáp xác 

Tôm sắt vỏ Parapenaeopsis Spear shrimp Tôm đanh, tôm sắt rằn, tôm sắt hoa, tôm gậy 2280101907 NAW Giáp xác 
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cứng hardwickii (Miers 

1878) 

đá, tôm mắt tre, tôm giang, tôm giang đá 

Tôm sắt vằn 

Parapenaeopsis 

hungerfordi Alcock 

1905 Dog shrimp 

Tôm đanh, tôm sắt rằn, tôm sắt hoa, tôm gậy 

đá, tôm mắt tre, tôm giang, tôm sắt vằn. 2280101908 NAH Giáp xác 

Tôm sắt rằn 

Parapenaeopsis 

sculptilis (Heller 

1862) Rainbow shrimp 

Tôm đanh, tôm sắt hoa, tôm gậy đá, tôm mắt 

tre, tôm giang. 2280101912 NAP Giáp xác 

Tôm sắt  Parapenaeopsis spp.  Parapenaeopsis shrimps 

Tôm bóng, tôm choán bóng, tôm láng, tôm 

giang, tôm bóng mỡ. Bóng mỡ, mắt tre, 

Choán, tôm giang mắt tre, Chón, Vú nàng, 

Giang bóng, Giang giấy, 22801019XX NPP Giáp xác 

Tôm choán Trachypenaeus spp.  Trachypenaeus shrimps  

Tôm cói, tôm gậy, Choán, tôm giang giấy, 

tôm đất. 22801043XX YEU Giáp xác 

Tôm he Penaeidae  Penaeid shrimps  Tôm xô, tôm chợ, tôm nhặt, tôm bán chợ. 22801XXXXX PEZ Giáp xác 

Sam 3 gai 

Tachypleus 

tridentatus (Leach 

1819) Tri-spine horseshoe crab Sam 6560100201 WYP 

Nhóm 

khác 

Tôm càng Macrobrachium spp.  River prawns  Tôm càng xanh, tôm càng sen, tôm càng sào. 22812023XX PPF Giáp xác 

Cá chọn -  Selected fish 

Cá xô lớn bán chợ và xuất khẩu, cá ba quan to, 

cá xuất, cá cân, cá hệ. - - Cá chọn 

Cá xô -  Mixed fish 

Cá xô bán chợ, cá ba quân, cá xô cân, cá ba 

loài, cá cân, cá xô, cá giặt - - Cá chọn 

Cá lợn -  Trash fish 

Cá tạp bé, cá ba quân bé, cá gà, cá vấn, cá 

vinh, cá tạp, cá ba loài bé, cá gà, cá cò, vạc, cá 

bè. - - Cá tạp 
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Phục lục N: Danh mục các loài/nhóm loài thương phẩm trong nghề  rê 3 lớp (2a < 55)  

Tên tiếng Việt Tên la tinh Tên tiếng Anh Tên gọi khác TAXOCODE 3A_CODE Nhóm 

Cá bơn Bothidae  Lefteye flounders 

Cá thờn bơn, cá bơn mít, cá bơn đồng, cá vãnh, cá 

vễnh, cá dãnh cá bơn vãnh, cá lờn bơn, cá dãnh. 18301XXXXX LEF Cá đáy 

Cá bơn  Soleidae  Soles  

Cá thờn bơn, cá bơn mít, cá bơn đồng, cá vãnh, cá 

vễnh, cá dãnh, cá bơn vãnh, cá lờn bơn, cá dãnh. 18303XXXXX SOX Cá đáy 

Cá bơn lưỡi Cynoglossidae  Tonguefishes 

Cá lưỡi mèo, cá lưỡi trâu, cá lưỡi bò, cá bơn mèo, cá 

bơn cát. 18304XXXXX TOX Cá đáy 

Cá bơn ngộ Psettodidae  Spiny turbots Cá ngộ, cá bơn chó. 18307XXXXX HPX Cá đáy 

Cá dưa xám 

Muraenesox cinereus 

(Forsskål 1775) Daggertooth pike conger 

Cá lạt chì, cá dưa, cá lị cơm, cá lạt đen, cá lịch dưa, 

cá lạc đen, cá lạt, cá dưa bạc (FB), cá dưa răng nhọn. 1430901102 DPC Cá đáy 

Cá thiều 

Arius arius (Hamilton 

1822) Threadfin sea catfish Cá gúng lớn, cá húng, cá úc (FB) 1410200603 AUI Cá đáy 

Cá Đối Mugil spp.  Mullet Cá đói, cá kền. 16501001XX MGS cá nổi nhỏ 

Cá nhám Scyliorhinidae  Catsharks Cá nghéo, cá mập con, cá chèo bẻo, cá thụt thịt 10801XXXXX SYX Cá đáy 

Cá mập Carcharhinidae  Requiem sharks  - 10802XXXXX RSK Cá nổi lớn 

Cá nhám cào  Sphyrnidae  Hammerhead sharks Cá mập đầu bằng, cá nhám búa, cá bừa, cá cào. 10803XXXXX SPY Cá đáy 

Cá nhám Triakidae  Houndsharks, smoothhounds  

Cá nghéo, cá mập con, cá bẻo, cá chèo bẻo, cá thụt 

thịt. 10804XXXXX TRK Cá đáy 

Cá khoai 

Harpadon nehereus 

(Hamilton 1822) Bombay-duck Cá cháo. 1311600102 BUC Cá đáy 

Cá mối Saurida spp.   lizardfish 

Cá mối thừng, cá mối ta, cá mối giấy, cá mối cát, cá 

béo, cá mối trắng. 13116068XX SZX Cá đáy 

Cá chai Platycephalidae  Flatheads  

Cá chai sấu, cá chai vảy, cá chai cơm, cá chai mau, 

cá chai xô.  17809XXXXX FLH Cá đáy 

Cá bò một gai 

lưng 

Aluterus monoceros 

(Linnaeus 1758) Unicorn leatherjacket filefish Cá bò giấy, cá bò da. 1900900302 ALM Cá đáy 

Cá nhói Belonidae  Needlefishes, etc.  Cá xanh xương, cá rựa, cá nhái, cá nhoái 14701XXXXX BEN 

Cá nổi 

nhỏ 

cá trích Clupeidae  Herrings, sardines Cá trích, cá de, cá nhâm, cá trích (các loại) 12105XXXXX CLP cá nổi nhỏ 

Cá rựa Chirocentrus spp.  Wolf-herrings  Cá dao, cá lanh. 12111002XX DOS 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá mú (Cá song)  Epinephelus spp.  Groupers cá mú xô, cá song xô 17002042XX GPX 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú đỏ Cephalopholis miniata Coral hind Cá song đỏ, cá song chấm sao, cá song da báo,cá 1700211511 CFI Cá rạn 
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(Forsskål 1775) song chấm xanh, cá song chấm sao, cá mú da báo, cá 

mú chấm, cá mú đỏ, cá mú sao 

san hô 

Cá mú đỏ 

Cephalopholis aurantia 

(Valenciennes 1828) Golden hind 

Cá song đỏ, cá song chấm sao, cá song da báo,cá 

song chấm xanh, cá song chấm sao, cá mú da báo, cá 

mú chấm. 1700211515 CFZ 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú Cephalopholis spp.    Cá mú ..., cá song ... 17002115XX IIX 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú (Cá song) 

dẹt 

Cromileptes altivelis 

(Valenciennes 1828) Humpback grouper 

Cá mú dẹp, cá mú heo, cá song mõm dài, cá mú 

mõm dài. 1700212501 MPV 

Cá rạn 

san hô 

Cá mú đỏ Plectropomus spp.  Coralgroupers  

Cá song đỏ, cá song chấm sao, cá song da báo,cá 

song chấm xanh, cá song chấm sao, cá mú da báo, cá 

mú chấm, cá mú đỏ,  17002208XX IWX 

Cá rạn 

san hô 

Cá đục Sillago spp.   Sillago cá đục chấm, cá đục hoa, cá đục trắng 17015233XX ILX Cá đáy 

Cá hồng chấm 

Lutjanus fulviflamma 

(Forsskål 1775) Dory snapper 

Cá bí chấm, cá hường đém, cá róc chấm, cá nít, cá 

hồng díp, cá hồng đém, cá bi chấm, hồng ánh vàng 

(FB), cá hồng (dt). 1703202705 LJF 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng vảy 

ngang 

Lutjanus johnii (Bloch 

1792) John's snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường 

đém, cá hường, cá hồng chấm. 1703202707 LJH 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng sọc 

vàng 

Lutjanus lutjanus Bloch 

1790 Bigeye snapper 

Cá bí, cá đổng bí, cá róc, cá gốc, cá hồng trứng, cá 

hồng trùng (dt). 1703202709 LJL 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng chấm 

Lutjanus monostigma 

(Cuvier 1828) One-spot snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường 

đém, cá hồng đém, cá hồng díp,cá bí chấm. 1703202710 LJK 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng giải đen 

Lutjanus vitta (Quoy & 

Gaimard 1824) Brownstripe red snapper 

Cá bí, cá đổng bí, cá róc, cá gốc, cá hường bí, cá 

hường, cá hồng. 1703202716 LUJ 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng chấm 

đen 

Lutjanus russelli (Bleeker 

1849) Russell's snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường 

đém, cá hồng đém, cá hồng díp,cá bí chấm, cá hồng 1703202738 SNU 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng 

Lutjanus ehrenbergii 

(Peters 1869) Blackspot snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường 

đém, cá hồng đém, cá hồng díp, cá bí chấm, cá hồng 

thường, cá hồng chấm bạc (FB). 1703202755 LWE 

Cá rạn 

san hô 

Cá hồng Lutjanus spp.  Snappers 

Cá dấm, cá mím, cá hường, cá hồng mím, các thác, 

cá đỏ, cá hồng hoang,  17032027XX SNA 

Cá rạn 

san hô 

Cá lượng Nemipterus spp.  Threadfin breams 

Cá phèn đổng, cá phèn đỏ, cá phèn rang, cá phèn cờ, 

cá lượng xô, cá đổng xô 17033184XX THB Cá đáy 

Cá lượng dơi Scolopsis spp.  Monocle breams Cá lượng đá, cá đổng chàm, cá đổng rạn. 17033230XX MOB Cá đáy 

Cá liệt lớn 

Leiognathus equulus 

(Forsskål 1775) Common ponyfish 

Cá liệt, cá liệt ngãn ngựa, cá liệt ngãng, cá liệt dầu, 

cá liệt ngựa, cá liệt ván. 1703516906 LGE 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá liệt  Leiognathus spp.  Ponyfishes(=Slipmouths) Cá bâu bâu, cá liệt bầu, cá liệt ngạnh, cá ót thịt, cá ót 17035169XX POY 

Cá nổi 

nhỏ 



TCVN ..........:2022 

 

 123 

Cá liệt Leiognathidae  Ponyfishes(=Slipmouths) Cá liệt, cá ót thịt, cá ót, cá ngãng ngựa. 17035XXXXX PON 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá sạo Pomadasys spp.  Sweetlips, Grunt Cá căng đá, cá sạo đá, cá rô bể, cá lò cò. 17036209XX BGX Cá đáy 

Cá sủ 

Miichthys miiuy 

(Basilewsky 1855) Mi-iuy (brown) croaker Cá đù Mi-uy (FB) 1703702801 MIH Cá đáy 

Cá đù nanh 

Otolithes ruber (Bloch & 

Schneider 1801) Tigertooth croaker 

Cá đù sóc, cá nanh, cá sóc, cá đù nạng, ngao trắng, 

ngao vàng.(cá nạng hông, cá nạnh bạc, cá sóc 

mang(FB)) 1703718603 LKR Cá đáy 

Cá sủ vàng 

Otolithoides biauritus 

(Cantor 1849) Bronze croaker 

Cá đù sóc, cá đù nanh, Cá sủ kép vây vàng, Cá 

đường (FB), cá thủ vây vàng, cá sủ giấy (FB), cá sủ 

kép vây vàng, cá đường 1703718701 OTB Cá đáy 

Cá đù nanh 

Otolithoides pama 

(Hamilton 1822) Pama croaker Cá đù sóc, cá nanh, cá sóc, cá đù nạng 1703718703 OTD Cá đáy 

Cá đù đầu to 

Collichthys lucidus 

(Richardson 1844) Big head croaker Cá vàng nhờ, cá vờ 1703730302 OLD Cá đáy 

Cá đỏ dạ 

Larimichthys crocea 

(Richardson 1846) Large yellow croaker 

Cá vàng nhờ, cá vờ, cá đỏ dạ lớn, cá lù đù vàng, cá 

sóc, cá đù vàng 1703730304 LYC Cá đáy 

Cá đù vàng  

Larimichthys polyactis 

(Bleeker 1877) Yellow croaker Cá vàng nhờ, cá vờ 1703730305 CRY Cá đáy 

Cá đù Sciaenidae  Croakers, drums  

Cá uốp, cá sửu, cá đù đu, cá ù sáo, cá sộ, cá giấy, cá 

uốp giấy, cá chẽm, cá ngao, cá tò mò, cá đỏ dạ, cá lé 

ké, cá úp, cá nạng 17037XXXXX CDX Cá đáy 

cá Phèn Upeneus spp  Goatfishes 

Cá thèn, cá phèn, cá thèn râu, cá thèn đỏ, cá thèn 

cơm, cá thèn xanh 17041251XX GOX cá đáy 

Cá giả phèn Parupeneus spp.  Goatfish Cá phèn đổng, cá phèn, cá phèn râu, cá phèn cát 17041200XX RPX Cá đáy 

Cá móm Gerres spp.  Mojarras(=Silver-biddies) 

Cá móm, cá liệt móm, cá móm sành, cá sành, cá 

mốm. 17046036XX MOJ 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nhụ sáu râu 

Polydactylus sextarius 

(Bloch & Schneider 1801) Blackspot threadfin 

Cá chích chòe, cá chèo, cá chèo bẻo, cá nghoé, cá 

chét, cá chét chèo, cá chích chòe, cá gộc, cá nhụ 

chấm (FB), cá mầm 1707700108 OAX Cá đáy 

Cá nhụ Polynemidae  Threadfins, tasselfishes Cá chét, cá nhụ xuất, cá lụ, cá nụ, cá gộc, cá đường. 17077XXXXX THF Cá đáy 

Cá dìa 

Siganus canaliculatus (Park 

1797) White-spotted spinefoot Cá kình, cá giò, cá dìa thường, cá dìa cam (dt). 1740700108 SCN Cá đáy 

Cá dìa Siganus spp.  Spinefeet(=Rabbitfishes)  

Cá dìa rạn, cá kình rạn, cá giò rạn, cá dìa công, cá dìa 

vàng 17407001XX SPI 

Cá rạn 

san hô 

Cá hố 

Trichiurus lepturus 

Linnaeus 1758 Largehead hairtail Cá đao, cá hố đầu rộng (FB), cá hố xuất 1750600302 LHT Cá đáy 

Cá chim ấn độ Ariomma indica (Day Indian driftfish Cá tín, cá chim gai, cá sứa, cá theo sứa, cá tím, cá sọ 1760401201 DRI Cá nổi 
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1871) dừa, cá liệt sứa, các trạng sứa, cá say, cá lọ nồi, cá 

say sứa 

nhỏ 

Cá chim gai 

 Psenopsis anomala 

(Temminck & Schlegel 

1844) Pacific rudderfish 

Cá chim ấn độ, cá tín, cá sứa, cá theo sứa, cá tím, cá 

sọ dừa, cá liệt sứa, các trạng sứa, cá say, cá lọ nồi, cá 

say sứa 1760802001 BUP 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá thu vạch 

Scomberomorus 

commerson (Lacépède 

1800) Narrow-barred Spanish mackerel 

Cá thu, cá thu phấn, cá thu ảu, cá chậm, cá trậm, cá 

thu ẩu, cá thu ảo, cá thu mùa, cá thu hoa. 1750101503 COM Cá nổi lớn 

Cá thu chấm 

Scomberomorus guttatus 

(Bloch & Schneider 1801) Indo-Pacific king mackerel Cá thu lem, cá thu hoa, cá thu bông, cá thu 1750101504 GUT Cá nổi lớn 

Cá thu Scomberomorus spp.  Seerfishes  Cá thu mình, cá thu xô 17501015XX KGX Cá nổi lớn 

Cá ngừ chù 

Auxis thazard (Lacépède 

1800) Frigate tuna 

Cá thu máu, cá ồ, cá ngừ, cá ù, cá thu ngừ, ngừ bò 

chắn, cá thu hũ, cá trù. 1750102301 FRI Cá nổi lớn 

Cá ngừ ồ Auxis rochei (Risso 1810) Bullet tuna Cá thu máu, cá ồ, cá ngừ, cá ù. 1750102303 BLT Cá nổi lớn 

Cá ngừ xô Auxis thazard, A. rochei  Frigate and bullet tunas Cá thu máu, cá ồ, cá ngừ, cá ù. 17501023XX018 FRZ Cá nổi lớn 

Cá ngừ chấm 

Euthynnus affinis (Cantor 

1849) Kawakawa, Eastern little tuna  

Cá ngừ bông, cá ngừ quế, cá ù chấm, cá ngừ hoa, cá 

ù trơn, cá ngừ Bonito, cá ngừ thường. 1750102406 KAW Cá nổi lớn 

Cá ngừ vằn 

Katsuwonus pelamis 

(Linnaeus 1758) Skipjack tuna 

Cá ù sọc, cá ngừ sọc, cá ngừ dưa, cá ngừ dưa gang, 

cá ngừ sọc dưa, cá bò sọc, cá ngừ sọc chằm. 1750102501 SKJ Cá nổi lớn 

Cá ngừ bò 

Thunnus tonggol (Bleeker 

1851) Longtail tuna Cá ù bò, cá ù chẳng 1750102603 LOT Cá nổi lớn 

Cá ngừ vây vàng 

Thunnus albacares 

(Bonnaterre 1788) Yellowfin tuna 

Cá ngừ đại dương, cá ù đại dương, cá bò vàng, cá 

ngừ vi vàng, cá bò gù, cá ngừ vây vàng 1750102610 YFT Cá nổi lớn 

Cá ngừ đại 

dương Thunnus spp.  True tunas 

Cá ngừ đại dương, cá ù đại dương, cá bò, cá bò gù, 

cá ngừ vi vàng, cá ngừ vây vàng. 17501026XX TUS Cá nổi lớn 

Cá dóc 

Alepes djedaba (Forsskål 

1775) Shrimp scad 

Cá ngân, cá róc, cá ghé, cá US, cá út, cá tòng quân, 

cá ngân vàng, các trác ngộ, cá ngân bột 1702300101 LSJ 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá ngân Atule mate (Cuvier 1833) Yellowtail scad 

Cá ngân, cá dóc, cá róc, cá ghé, cá US, cá út, cá tòng 

quân, cá ngan vàng, các trác ngộ, cá ngân bột, cá tráo 

(FB), cá ngân xô. 1702300201 TUM 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nục đuôi đỏ 

Decapterus kurroides 

Bleeker 1855 Redtail scad 

Cá đốm láo, cá nục đỏ đuôi, cá ngạo, cá nục gai đỏ 

đuôi, cá nục lửa, cá nục đỏ (FB) 1702304302 DCK 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá Nục thuôn 

Decapterus macrosoma 

Bleeker 1851 Shortfin scad 

Cá nục chuối, cá đốm dài, cá nục chạch, cá nục suôn, 

cá nục suốt, cá nục 1702304303 DCC 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nục sồ 

Decapterus maruadsi 

(Temminck & Schlegel 

1844) Japanese scad 

Cá nục, cá quẩn, cá nục gai,sồ, cá sòng cộ, cá đốm, 

cá đốm đốm, cá nục mọng, cá sòng cộ, cá nụt nhét, 

cá nục sò (FB), nục thuôn, cá nục đỏ đuôi. 1702304307 RSA 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá nục gai Decapterus russelli Indian scad Cá đốm láo, cá nục đỏ đuôi, cá ngạo, cá nục gai đỏ 1702304308 RUS Cá nổi 
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(Temminck & Schlegel 

1844) 

đuôi, cá nục lửa. Cá nục nhỏ 

Cá cam, cu cam Seriola spp.  Amberjacks  

Cá cam, cá cam vàng, cá cồng cộc, cá cam sọc vàng, 

cá cam đỏ, cá bè cam, cá cam sọc đen 17023048XX AMX Cá đáy 

Cá chim đen 

Parastromateus niger 

(Bloch 1795) Black pomfret Cá chim, cá giang, chim gai 1702309901 POB 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá sòng gió 

Megalaspis cordyla 

(Linnaeus 1758) Torpedo scad Cá sòng, cá eo, cá sòng cộ, cá sòng giỏ. 1702317901 HAS 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá tráo mắt to 

Selar crumenophthalmus 

(Bloch 1793) Bigeye scad 

Cá tráo, cá bè tráo mắt to (FB), cá trao, cá nục mắt 

to, cá tráo mắt lộ. 1702329101 BIS 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chỉ vàng 

Selaroides leptolepis 

(Cuvier 1833) Yellowstripe scad Cá chỉ, cá liệt chỉ, cá ngân chỉ 1702342201 TRY 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá cam vân 

Seriolina nigrofasciata 

(Rüppell 1829) Blackbanded trevally 

Cá cu cam, cá cam đen, cá cam cu, cá cam cu sọc, cá 

cu bầu, cá bù cu, cá chuối, cá cu đen, Cá cu, Cá bè, 

cá cam sọc đen (FB) 1702342501 RNJ Cá đáy 

Cá bạc má 

Rastrelliger kanagurta 

(Cuvier 1816) Indian mackerel Cá má 1750101403 RAG 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá bạc má Rastrelliger spp.  Indian mackerels  Cá bạc má xô, cá cu, cá lăn tiêu, cá ba thú, cá xanh. 17501014XX RAX 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chim trắng  

Pampus argenteus 

(Euphrasen 1788) Silver pomfret 

cá chim trắng đuôi én (alem), cá chim giang, cá chim 

én, cá én, cá lím, cá giang 1760300901 SIP 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chim trắng Pampus spp.  Silver pomfrets  Cá giang, cá én. 17603009XX XPO 

Cá nổi 

nhỏ 

Cá chim Nomeidae  Driftfishes  Cá chim, cá én 17606XXXXX VTX 

Cá nổi 

nhỏ 

Mực nang Sepia spp.  Cuttlefishes 

Mực nang chọn, mực nang lửa, mực nang hoa, mực 

nang vân hổ, mực nang tấm, mực năng xô 32102002XX IAX 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Mực lá 

Sepioteuthis lessoniana 

Lesson 1830 Bigfin reef squid Mực ống ngắn, mực giề 3210400702 UHL 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Mực ống Loliginidae  Inshore squids  Mực ống xô, mực ống, mực chợ, mực xô, mực đất 32104XXXXX SQZ 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

Bạch tuộc Octopodidae  Octopuses 

Mực tuộc, mực dúi, mực ruốc, mực phủ, mực giái, 

mực râu, mực tua, bạch tuộc hai da, bạch tuộc da có, 

bạch tuộc da xanh, bạch tuộc da giấy, bạch tuộc lửa, 

bạch tuộc 2 mắt, mực ma, bạch tuộc 4 mắt. 32109XXXXX OCT 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 
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Ghẹ lửa Charybdis feriatus  Crucifix crab 

Ghẹ hoa, ghẹ đỏ, ghẹ lan, ghẹ thánh giá, ghẹ chữ 

thập, ghẹ giá. 2311100302 KHF Giáp xác 

Ghẹ giã Charybdis spp.  Charybdis crabs Ghẹ giã, ghẹ đỏ 23111003XX YBX Giáp xác 

Ghẹ xanh 

Portunus pelagicus 

Linnaeus 1758 Blue swimming crab Ghẹ nhàn, ghẹ nhàng, ghẹ trăng, cua bơi. 2311100401 SCD Giáp xác 

Ghẹ 3 chấm 

Portunus sanguinolentus 

Herbst 1796 Threespot swimming crab Ghẹ 3 chấm, ghẹ 3 mắt 2311100407 UNG Giáp xác 

Ghẹ Portunidae  Swimming crabs Cua 23111XXXXX SWM Giáp xác 

Tôm hùm Panulirus spp.  Tropical spiny lobsters    22901001XX SLV Giáp xác 

Tôm he Nhật 

bản 

Penaeus japonicus Bate 

1888 Kuruma prawn 

Tôm he rằn, tôm thẻ rằn, tôm hải quân, tôm thẻ 

bông, tôm chì bông. Tôm rằn, Tôm Bamboo 2280100109 KUP Giáp xác 

Tôm sú 

Penaeus monodon 

Fabricius 1798 Giant tiger prawn Tôm vằn 2280100112 GIT Giáp xác 

Tôm thẻ bông 

Penaeus semisulcatus De 

Haan 1844 Green tiger prawn 

Tôm he rằn, tôm thẻ rằn, tôm hải quân, tôm chì 

bông. Tôm rằn, tôm rảo, tôm bông, tôm cỏ. 2280100120 TIP Giáp xác 

Tôm thẻ trắng Penaeus spp.  Penaeus shrimps  

Tôm he, tôm thẻ, tôm lớt, tôm nương, tôm thẻ đuôi 

xanh, tôm bạc, tôm đỏ. 22801001XX PEN Giáp xác 

Tôm nghệ 

Metapenaeus brevicornis 

(H. Milne Edwards 1837) Yellow shrimp Tôm nghệ, tôm bạc nghệ, tôm vàng. 2280101603 MPB Giáp xác 

Tôm nghệ 

Metapenaeus joyneri 

(Miers 1880) Shiba shrimp 

Tôm bạc nghệ, tôm vàng, rảo vàng, thẻ vàng, tôm 

bạc trắng. 2280101607 SHI Giáp xác 

Tôm đuôi xanh 

Metapenaeus intermedius 

(Kishinouye 1900) Middle shrimp Tôm đuôi xanh. 2280101619 MJE Giáp xác 

Tôm bạc nghệ 

Metapenaeus tenuipes 

Kubo 1949 Stork shrimp Tôm nghệ, tôm bạc nghệ, tôm vàng. 2280101624 MQT Giáp xác 

Tôm chì Metapenaeus spp.  Metapenaeus shrimps  

Tôm bộp, tôm rảo, tôm chì xô, tôm rảo đất, tôm bạc 

đất, tôm chì lợ. 22801016XX MET Giáp xác 

Tôm sắt vỏ cứng 

Parapenaeopsis hardwickii 

(Miers 1878) Spear shrimp 

Tôm đanh, tôm sắt rằn, tôm sắt hoa, tôm gậy đá, tôm 

mắt tre, tôm giang, tôm giang đá 2280101907 NAW Giáp xác 

Tôm sắt vằn 

Parapenaeopsis 

hungerfordi Alcock 1905 Dog shrimp 

Tôm đanh, tôm sắt rằn, tôm sắt hoa, tôm gậy đá, tôm 

mắt tre, tôm giang, tôm sắt vằn. 2280101908 NAH Giáp xác 

Tôm sắt rằn 

Parapenaeopsis sculptilis 

(Heller 1862) Rainbow shrimp 

Tôm đanh, tôm sắt hoa, tôm gậy đá, tôm mắt tre, 

tôm giang. 2280101912 NAP Giáp xác 

Tôm sắt  Parapenaeopsis spp.  Parapenaeopsis shrimps 

Tôm bóng, tôm choán bóng, tôm láng, tôm giang, 

tôm bóng mỡ. Bóng mỡ, mắt tre, Choán, tôm giang 

mắt tre, Chón, Vú nàng, Giang bóng, Giang giấy, 22801019XX NPP Giáp xác 

Tôm choán Trachypenaeus spp.  Trachypenaeus shrimps  Tôm cói, tôm gậy, Choán, tôm giang giấy, tôm đất. 22801043XX YEU Giáp xác 

Tôm he Penaeidae  Penaeid shrimps  Tôm xô, tôm chợ, tôm nhặt, tôm bán chợ. 22801XXXXX PEZ Giáp xác 
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Tôm tít (Bề bề)  Squillidae  Squillids Bê bề, tôm tít, tôm bò ngựa. 22501XXXXX SQY Giáp xác 

Sam 3 gai 

Tachypleus tridentatus 

(Leach 1819) Tri-spine horseshoe crab Sam 6560100201 WYP 

Nhóm 

khác 

Cá xô -  Mixed fish 

Cá xô bán chợ, cá ba quân, cá xô cân, cá ba loài, cá 

cân, cá xô, cá giặt - - Cá chọn 

Cá lợn -  Trash fish 

Cá tạp bé, cá ba quân bé, cá gà, cá vấn, cá vinh, cá 

tạp, cá ba loài bé, cá gà, cá cò, vạc, cá bè. - - Cá tạp 



 

 

Phục lục L: Danh mục các loài/nhóm loài thương phẩm trong nghề rê 3 lớp (2a > 55)  

Tên tiếng Việt Tên la tinh Tên tiếng Anh Tên gọi khác TAXOCODE 3A_CODE Nhóm 

Cá dưa xám 

Muraenesox cinereus 

(Forsskål 1775) Daggertooth pike conger 

Cá lạt chì, cá dưa, cá lị cơm, cá lạt đen, cá lịch 

dưa, cá lạc đen, cá lạt, cá dưa bạc (FB), cá dưa 

răng nhọn. 1430901102 DPC Cá đáy 

Cá thiều Arius arius (Hamilton 1822) Threadfin sea catfish Cá gúng lớn, cá húng, cá úc (FB) 1410200603 AUI Cá đáy 

Cá Ngát sọc 

trắng 

Plotosus lineatus (Thunberg 

1787) Striped eel catfish 

Cá ngát, cá gai, cá ngát sọc, cá trê biển, cá ngát 

bắc (tl). 1410606403 PII Cá đáy 

Cá nhám Scyliorhinidae  Catsharks Cá nghéo, cá mập con, cá chèo bẻo, cá thụt thịt 10801XXXXX SYX Cá đáy 

Cá mập Carcharhinidae  Requiem sharks  - 10802XXXXX RSK Cá nổi lớn 

Cá nhám cào  Sphyrnidae  Hammerhead sharks Cá mập đầu bằng, cá nhám búa, cá bừa, cá cào. 10803XXXXX SPY Cá đáy 

Cá nhám Triakidae  Houndsharks, smoothhounds  

Cá nghéo, cá mập con, cá bẻo, cá chèo bẻo, cá 

thụt thịt. 10804XXXXX TRK Cá đáy 

Cá bò một gai 

lưng 

Aluterus monoceros 

(Linnaeus 1758) Unicorn leatherjacket filefish Cá bò giấy, cá bò da. 1900900302 ALM Cá đáy 

cá trích Clupeidae  Herrings, sardines Cá trích, cá de, cá nhâm, cá trích (các loại) 12105XXXXX CLP cá nổi nhỏ 

Cá rựa Chirocentrus spp.  Wolf-herrings  Cá dao, cá lanh. 12111002XX DOS Cá nổi nhỏ 

Cá mú (Cá song)  Epinephelus spp.  Groupers cá mú xô, cá song xô 17002042XX GPX 

Cá rạn san 

hô 

Cá mú đỏ 

Cephalopholis miniata 

(Forsskål 1775) Coral hind 

Cá song đỏ, cá song chấm sao, cá song da báo,cá 

song chấm xanh, cá song chấm sao, cá mú da báo, 

cá mú chấm, cá mú đỏ, cá mú sao 1700211511 CFI 

Cá rạn san 

hô 

Cá mú đỏ 

Cephalopholis aurantia 

(Valenciennes 1828) Golden hind 

Cá song đỏ, cá song chấm sao, cá song da báo,cá 

song chấm xanh, cá song chấm sao, cá mú da báo, 

cá mú chấm. 1700211515 CFZ 

Cá rạn san 

hô 

Cá mú Cephalopholis spp.    Cá mú ..., cá song ... 17002115XX IIX 

Cá rạn san 

hô 

Cá mú (Cá song) 

dẹt 

Cromileptes altivelis 

(Valenciennes 1828) Humpback grouper 

Cá mú dẹp, cá mú heo, cá song mõm dài, cá mú 

mõm dài. 1700212501 MPV 

Cá rạn san 

hô 

Cá mú đỏ Plectropomus spp.  Coralgroupers  

Cá song đỏ, cá song chấm sao, cá song da báo,cá 

song chấm xanh, cá song chấm sao, cá mú da báo, 

cá mú chấm, cá mú đỏ,  17002208XX IWX 

Cá rạn san 

hô 

Cá trác Priacanthidae  Bigeyes, glasseyes, bulleyes 

Cá mắt đỏ, cá mắt kiếng, cá mắt lộ, cá thóc, cá sơn 

thóc, cá trác mắt to, cá mắt to, cá bã trầu, cá cháy. 17011XXXXX PRI Cá đáy 

Cá lưỡi búa 

Mene maculata (Bloch & 

Schneider 1801) Moonfish Cá liệt búa, cá bánh lái. 1702632701 MOO Cá nổi nhỏ 

Cá hồng chấm 

Lutjanus fulviflamma 

(Forsskål 1775) Dory snapper 

Cá bí chấm, cá hường đém, cá róc chấm, cá nít, cá 

hồng díp, cá hồng đém, cá bi chấm, hồng ánh 

vàng (FB), cá hồng (dt). 1703202705 LJF 

Cá rạn san 

hô 
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Cá hồng vảy 

ngang Lutjanus johnii (Bloch 1792) John's snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường 

đém, cá hường, cá hồng chấm. 1703202707 LJH 

Cá rạn san 

hô 

Cá hồng sọc 

vàng 

Lutjanus lutjanus Bloch 

1790 Bigeye snapper 

Cá bí, cá đổng bí, cá róc, cá gốc, cá hồng trứng, cá 

hồng trùng (dt). 1703202709 LJL 

Cá rạn san 

hô 

Cá hồng chấm 

Lutjanus monostigma 

(Cuvier 1828) One-spot snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường 

đém, cá hồng đém, cá hồng díp,cá bí chấm. 1703202710 LJK 

Cá rạn san 

hô 

Cá hồng giải đen 

Lutjanus vitta (Quoy & 

Gaimard 1824) Brownstripe red snapper 

Cá bí, cá đổng bí, cá róc, cá gốc, cá hường bí, cá 

hường, cá hồng. 1703202716 LUJ 

Cá rạn san 

hô 

Cá hồng chấm 

đen 

Lutjanus russelli (Bleeker 

1849) Russell's snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường 

đém, cá hồng đém, cá hồng díp,cá bí chấm, cá 

hồng 1703202738 SNU 

Cá rạn san 

hô 

Cá hồng 

Lutjanus ehrenbergii (Peters 

1869) Blackspot snapper 

Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá hường 

đém, cá hồng đém, cá hồng díp, cá bí chấm, cá 

hồng thường, cá hồng chấm bạc (FB). 1703202755 LWE 

Cá rạn san 

hô 

Cá hồng Lutjanus spp.  Snappers 

Cá dấm, cá mím, cá hường, cá hồng mím, các 

thác, cá đỏ, cá hồng hoang,  17032027XX SNA 

Cá rạn san 

hô 

Cá lượng Nemipterus spp.  Threadfin breams 

Cá phèn đổng, cá phèn đỏ, cá phèn rang, cá phèn 

cờ, cá lượng xô, cá đổng xô 17033184XX THB Cá đáy 

Cá lượng dơi Scolopsis spp.  Monocle breams Cá lượng đá, cá đổng chàm, cá đổng rạn. 17033230XX MOB Cá đáy 

Cá liệt lớn 

Leiognathus equulus 

(Forsskål 1775) Common ponyfish 

Cá liệt, cá liệt ngãn ngựa, cá liệt ngãng, cá liệt dầu, 

cá liệt ngựa, cá liệt ván. 1703516906 LGE Cá nổi nhỏ 

Cá liệt  Leiognathus spp.  Ponyfishes(=Slipmouths) 

Cá bâu bâu, cá liệt bầu, cá liệt ngạnh, cá ót thịt, cá 

ót 17035169XX POY Cá nổi nhỏ 

Cá liệt Leiognathidae  Ponyfishes(=Slipmouths) Cá liệt, cá ót thịt, cá ót, cá ngãng ngựa. 17035XXXXX PON Cá nổi nhỏ 

Cá sạo Pomadasys spp.  Sweetlips, Grunt Cá căng đá, cá sạo đá, cá rô bể, cá lò cò. 17036209XX BGX Cá đáy 

Cá sủ 

Miichthys miiuy 

(Basilewsky 1855) Mi-iuy (brown) croaker Cá đù Mi-uy (FB) 1703702801 MIH Cá đáy 

Cá đù nanh 

Otolithes ruber (Bloch & 

Schneider 1801) Tigertooth croaker 

Cá đù sóc, cá nanh, cá sóc, cá đù nạng, ngao trắng, 

ngao vàng.(cá nạng hông, cá nạnh bạc, cá sóc 

mang(FB)) 1703718603 LKR Cá đáy 

Cá sủ vàng 

Otolithoides biauritus 

(Cantor 1849) Bronze croaker 

Cá đù sóc, cá đù nanh, Cá sủ kép vây vàng, Cá 

đường (FB), cá thủ vây vàng, cá sủ giấy (FB), cá 

sủ kép vây vàng, cá đường 1703718701 OTB Cá đáy 

Cá đù nanh 

Otolithoides pama (Hamilton 

1822) Pama croaker Cá đù sóc, cá nanh, cá sóc, cá đù nạng 1703718703 OTD Cá đáy 

Cá đù đầu to 

Collichthys lucidus 

(Richardson 1844) Big head croaker Cá vàng nhờ, cá vờ 1703730302 OLD Cá đáy 

Cá đù Sciaenidae  Croakers, drums  

Cá uốp, cá sửu, cá đù đu, cá ù sáo, cá sộ, cá giấy, 

cá uốp giấy, cá chẽm, cá ngao, cá tò mò, cá đỏ dạ, 

cá lé ké, cá úp, cá nạng 17037XXXXX CDX Cá đáy 

Cá móm Gerres spp.  Mojarras(=Silver-biddies) 

Cá móm, cá liệt móm, cá móm sành, cá sành, cá 

mốm. 17046036XX MOJ Cá nổi nhỏ 
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Cá nhụ sáu râu 

Polydactylus sextarius 

(Bloch & Schneider 1801) Blackspot threadfin 

Cá chích chòe, cá chèo, cá chèo bẻo, cá nghoé, cá 

chét, cá chét chèo, cá chích chòe, cá gộc, cá nhụ 

chấm (FB), cá mầm 1707700108 OAX Cá đáy 

Cá nhụ Polynemidae  Threadfins, tasselfishes 

Cá chét, cá nhụ xuất, cá lụ, cá nụ, cá gộc, cá 

đường. 17077XXXXX THF Cá đáy 

Cá dìa 

Siganus canaliculatus (Park 

1797) White-spotted spinefoot Cá kình, cá giò, cá dìa thường, cá dìa cam (dt). 1740700108 SCN Cá đáy 

Cá dìa Siganus spp.  Spinefeet(=Rabbitfishes)  

Cá dìa rạn, cá kình rạn, cá giò rạn, cá dìa công, cá 

dìa vàng 17407001XX SPI 

Cá rạn san 

hô 

Cá chim ấn độ Ariomma indica (Day 1871) Indian driftfish 

Cá tín, cá chim gai, cá sứa, cá theo sứa, cá tím, cá 

sọ dừa, cá liệt sứa, các trạng sứa, cá say, cá lọ nồi, 

cá say sứa 1760401201 DRI Cá nổi nhỏ 

Cá chim gai 

 Psenopsis anomala 

(Temminck & Schlegel 

1844) Pacific rudderfish 

Cá chim ấn độ, cá tín, cá sứa, cá theo sứa, cá tím, 

cá sọ dừa, cá liệt sứa, các trạng sứa, cá say, cá lọ 

nồi, cá say sứa 1760802001 BUP Cá nổi nhỏ 

Cá ngừ phương 

đông 

Sarda orientalis (Temminck 

& Schlegel 1844) Striped bonito Cá ngừ sọc dưa, cá ngừ sọc múp, cá sọc dưa 1750100102 BIP Cá nổi lớn 

Cá thu ngàng 

Acanthocybium solandri 

(Cuvier 1832) Wahoo 

Cá thu dồng, cá thu nhồng, cá thu ngàn, cá thu bè, 

cá thu hủ, cá thu gốc, cá thu. 1750101001 WAH Cá nổi lớn 

Cá thu vạch 

Scomberomorus commerson 

(Lacépède 1800) Narrow-barred Spanish mackerel 

Cá thu, cá thu phấn, cá thu ảu, cá chậm, cá trậm, 

cá thu ẩu, cá thu ảo, cá thu mùa, cá thu hoa. 1750101503 COM Cá nổi lớn 

Cá thu chấm 

Scomberomorus guttatus 

(Bloch & Schneider 1801) Indo-Pacific king mackerel Cá thu lem, cá thu hoa, cá thu bông, cá thu 1750101504 GUT Cá nổi lớn 

Cá thu Scomberomorus spp.  Seerfishes  Cá thu mình, cá thu xô 17501015XX KGX Cá nổi lớn 

Cá ngừ chù 

Auxis thazard (Lacépède 

1800) Frigate tuna 

Cá thu máu, cá ồ, cá ngừ, cá ù, cá thu ngừ, ngừ bò 

chắn, cá thu hũ, cá trù. 1750102301 FRI Cá nổi lớn 

Cá ngừ ồ Auxis rochei (Risso 1810) Bullet tuna Cá thu máu, cá ồ, cá ngừ, cá ù. 1750102303 BLT Cá nổi lớn 

Cá ngừ xô Auxis thazard, A. rochei  Frigate and bullet tunas Cá thu máu, cá ồ, cá ngừ, cá ù. 17501023XX018 FRZ Cá nổi lớn 

Cá ngừ chấm 

Euthynnus affinis (Cantor 

1849) Kawakawa, Eastern little tuna  

Cá ngừ bông, cá ngừ quế, cá ù chấm, cá ngừ hoa, 

cá ù trơn, cá ngừ Bonito, cá ngừ thường. 1750102406 KAW Cá nổi lớn 

Cá ngừ vằn 

Katsuwonus pelamis 

(Linnaeus 1758) Skipjack tuna 

Cá ù sọc, cá ngừ sọc, cá ngừ dưa, cá ngừ dưa 

gang, cá ngừ sọc dưa, cá bò sọc, cá ngừ sọc chằm. 1750102501 SKJ Cá nổi lớn 

Cá ngừ bò 

Thunnus tonggol (Bleeker 

1851) Longtail tuna Cá ù bò, cá ù chẳng 1750102603 LOT Cá nổi lớn 

Cá ngừ vây vàng 

Thunnus albacares 

(Bonnaterre 1788) Yellowfin tuna 

Cá ngừ đại dương, cá ù đại dương, cá bò vàng, cá 

ngừ vi vàng, cá bò gù, cá ngừ vây vàng 1750102610 YFT Cá nổi lớn 

Cá ngừ đại 

dương Thunnus spp.  True tunas 

Cá ngừ đại dương, cá ù đại dương, cá bò, cá bò 

gù, cá ngừ vi vàng, cá ngừ vây vàng. 17501026XX TUS Cá nổi lớn 

Cá nục đuôi đỏ 

Decapterus kurroides 

Bleeker 1855 Redtail scad 

Cá đốm láo, cá nục đỏ đuôi, cá ngạo, cá nục gai 

đỏ đuôi, cá nục lửa, cá nục đỏ (FB) 1702304302 DCK Cá nổi nhỏ 

Cá Nục thuôn 

Decapterus macrosoma 

Bleeker 1851 Shortfin scad 

Cá nục chuối, cá đốm dài, cá nục chạch, cá nục 

suôn, cá nục suốt, cá nục 1702304303 DCC Cá nổi nhỏ 
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Cá nục sồ 

Decapterus maruadsi 

(Temminck & Schlegel 

1844) Japanese scad 

Cá nục, cá quẩn, cá nục gai,sồ, cá sòng cộ, cá 

đốm, cá đốm đốm, cá nục mọng, cá sòng cộ, cá 

nụt nhét, cá nục sò (FB), nục thuôn, cá nục đỏ 

đuôi. 1702304307 RSA Cá nổi nhỏ 

Cá nục gai 

Decapterus russelli 

(Temminck & Schlegel 

1844) Indian scad 

Cá đốm láo, cá nục đỏ đuôi, cá ngạo, cá nục gai 

đỏ đuôi, cá nục lửa. Cá nục 1702304308 RUS Cá nổi nhỏ 

Cá cam, cu cam Seriola spp.  Amberjacks  

Cá cam, cá cam vàng, cá cồng cộc, cá cam sọc 

vàng, cá cam đỏ, cá bè cam, cá cam sọc đen 17023048XX AMX Cá đáy 

Cá chim đen 

Parastromateus niger (Bloch 

1795) Black pomfret Cá chim, cá giang, chim gai 1702309901 POB Cá nổi nhỏ 

Cá sòng gió 

Megalaspis cordyla 

(Linnaeus 1758) Torpedo scad Cá sòng, cá eo, cá sòng cộ, cá sòng giỏ. 1702317901 HAS Cá nổi nhỏ 

Cá tráo mắt to 

Selar crumenophthalmus 

(Bloch 1793) Bigeye scad 

Cá tráo, cá bè tráo mắt to (FB), cá trao, cá nục mắt 

to, cá tráo mắt lộ. 1702329101 BIS Cá nổi nhỏ 

Cá cam vân 

Seriolina nigrofasciata 

(Rüppell 1829) Blackbanded trevally 

Cá cu cam, cá cam đen, cá cam cu, cá cam cu sọc, 

cá cu bầu, cá bù cu, cá chuối, cá cu đen, Cá cu, Cá 

bè, cá cam sọc đen (FB) 1702342501 RNJ Cá đáy 

Cá bạc má 

Rastrelliger kanagurta 

(Cuvier 1816) Indian mackerel Cá má 1750101403 RAG Cá nổi nhỏ 

Cá bạc má Rastrelliger spp.  Indian mackerels  

Cá bạc má xô, cá cu, cá lăn tiêu, cá ba thú, cá 

xanh. 17501014XX RAX Cá nổi nhỏ 

Cá chim trắng  

Pampus argenteus 

(Euphrasen 1788) Silver pomfret 

cá chim trắng đuôi én (alem), cá chim giang, cá 

chim én, cá én, cá lím, cá giang 1760300901 SIP Cá nổi nhỏ 

Cá chim trắng Pampus spp.  Silver pomfrets  Cá giang, cá én. 17603009XX XPO Cá nổi nhỏ 

Cá chim Nomeidae  Driftfishes  Cá chim, cá én 17606XXXXX VTX Cá nổi nhỏ 

Mực nang Sepia spp.  Cuttlefishes 

Mực nang chọn, mực nang lửa, mực nang hoa, 

mực nang vân hổ, mực nang tấm, mực năng xô 32102002XX IAX 

Nhuyễn thể 

chân đầu 

Mực ống trung 

hoa  

Uroteuthis chinensis Gray 

1849 Mitre squid Mực ống, mực đất 3210400104 OJH 

Nhuyễn thể 

chân đầu 

Mực thước 

Uroteuthis edulis Hoyle 

1885 Swordtip squid Mực thẻ, mực lao, mực đất, mực ống Đài Loan 3210400106 OJE 

Nhuyễn thể 

chân đầu 

Mực lá 

Sepioteuthis lessoniana 

Lesson 1830 Bigfin reef squid Mực ống ngắn, mực giề 3210400702 UHL 

Nhuyễn thể 

chân đầu 

Mực ống Loliginidae  Inshore squids  Mực ống xô, mực ống, mực chợ, mực xô, mực đất 32104XXXXX SQZ 

Nhuyễn thể 

chân đầu 

Ghẹ lửa Charybdis feriatus  Crucifix crab 

Ghẹ hoa, ghẹ đỏ, ghẹ lan, ghẹ thánh giá, ghẹ chữ 

thập, ghẹ giá. 2311100302 KHF Giáp xác 

Ghẹ giã Charybdis spp.  Charybdis crabs Ghẹ giã, ghẹ đỏ 23111003XX YBX Giáp xác 

Ghẹ xanh 

Portunus pelagicus Linnaeus 

1758 Blue swimming crab Ghẹ nhàn, ghẹ nhàng, ghẹ trăng, cua bơi. 2311100401 SCD Giáp xác 

Ghẹ 3 chấm Portunus sanguinolentus Threespot swimming crab Ghẹ 3 chấm, ghẹ 3 mắt 2311100407 UNG Giáp xác 
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Herbst 1796 

Ghẹ Portunidae  Swimming crabs Cua 23111XXXXX SWM Giáp xác 

Tôm he Nhật bản Penaeus japonicus Bate 1888 Kuruma prawn 

Tôm he rằn, tôm thẻ rằn, tôm hải quân, tôm thẻ 

bông, tôm chì bông. Tôm rằn, Tôm Bamboo 2280100109 KUP Giáp xác 

Tôm sú 

Penaeus monodon Fabricius 

1798 Giant tiger prawn Tôm vằn 2280100112 GIT Giáp xác 

Tôm thẻ bông 

Penaeus semisulcatus De 

Haan 1844 Green tiger prawn 

Tôm he rằn, tôm thẻ rằn, tôm hải quân, tôm chì 

bông. Tôm rằn, tôm rảo, tôm bông, tôm cỏ. 2280100120 TIP Giáp xác 

Tôm thẻ trắng Penaeus spp.  Penaeus shrimps  

Tôm he, tôm thẻ, tôm lớt, tôm nương, tôm thẻ 

đuôi xanh, tôm bạc, tôm đỏ. 22801001XX PEN Giáp xác 

Tôm nghệ 

Metapenaeus brevicornis (H. 

Milne Edwards 1837) Yellow shrimp Tôm nghệ, tôm bạc nghệ, tôm vàng. 2280101603 MPB Giáp xác 

Tôm nghệ 

Metapenaeus joyneri (Miers 

1880) Shiba shrimp 

Tôm bạc nghệ, tôm vàng, rảo vàng, thẻ vàng, tôm 

bạc trắng. 2280101607 SHI Giáp xác 

Tôm đuôi xanh 

Metapenaeus intermedius 

(Kishinouye 1900) Middle shrimp Tôm đuôi xanh. 2280101619 MJE Giáp xác 

Tôm bạc nghệ 

Metapenaeus tenuipes Kubo 

1949 Stork shrimp Tôm nghệ, tôm bạc nghệ, tôm vàng. 2280101624 MQT Giáp xác 

Tôm chì Metapenaeus spp.  Metapenaeus shrimps  

Tôm bộp, tôm rảo, tôm chì xô, tôm rảo đất, tôm 

bạc đất, tôm chì lợ. 22801016XX MET Giáp xác 

Tôm sắt vỏ cứng 

Parapenaeopsis hardwickii 

(Miers 1878) Spear shrimp 

Tôm đanh, tôm sắt rằn, tôm sắt hoa, tôm gậy đá, 

tôm mắt tre, tôm giang, tôm giang đá 2280101907 NAW Giáp xác 

Tôm sắt vằn 

Parapenaeopsis hungerfordi 

Alcock 1905 Dog shrimp 

Tôm đanh, tôm sắt rằn, tôm sắt hoa, tôm gậy đá, 

tôm mắt tre, tôm giang, tôm sắt vằn. 2280101908 NAH Giáp xác 

Tôm sắt rằn 

Parapenaeopsis sculptilis 

(Heller 1862) Rainbow shrimp 

Tôm đanh, tôm sắt hoa, tôm gậy đá, tôm mắt tre, 

tôm giang. 2280101912 NAP Giáp xác 

Tôm sắt  Parapenaeopsis spp.  Parapenaeopsis shrimps 

Tôm bóng, tôm choán bóng, tôm láng, tôm giang, 

tôm bóng mỡ. Bóng mỡ, mắt tre, Choán, tôm 

giang mắt tre, Chón, Vú nàng, Giang bóng, Giang 

giấy, 22801019XX NPP Giáp xác 

Tôm choán Trachypenaeus spp.  Trachypenaeus shrimps  

Tôm cói, tôm gậy, Choán, tôm giang giấy, tôm 

đất. 22801043XX YEU Giáp xác 

Tôm he Penaeidae  Penaeid shrimps  Tôm xô, tôm chợ, tôm nhặt, tôm bán chợ. 22801XXXXX PEZ Giáp xác 

Sam 3 gai 

Tachypleus tridentatus 

(Leach 1819) Tri-spine horseshoe crab Sam 6560100201 WYP 

Nhóm 

khác 

Cá xô -  Mixed fish 

Cá xô bán chợ, cá ba quân, cá xô cân, cá ba loài, 

cá cân, cá xô, cá giặt - - Cá chọn 

Cá lợn -  Trash fish 

Cá tạp bé, cá ba quân bé, cá gà, cá vấn, cá vinh, cá 

tạp, cá ba loài bé, cá gà, cá cò, vạc, cá bè. - - Cá tạp 
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Phục lục O: Danh mục các loài/nhóm loài thương phẩm trong nghề rê thu ngừ 

Tên tiếng Việt Tên la tinh Tên tiếng Anh Tên gọi khác TAXOCODE 3A_CODE Nhóm 

Cá úc thường 

Netuma thalassina 

(Rüppell 1837) Giant catfish Cá gúng lớn, cá thiều, cá gúng, cá út. 1410205506 AUX Cá đáy 

Cá đuối ó Aetomylaeus spp.  Eagle rays 

Cá đuối đầu bò, cá đầu bò, cá én, cá đuối 

mũ mút. 11007029XX RJX Cá đáy 

Cá ó dơi Myliobatidae  Eagle rays Cá nạng, cá dơi, cá ó khơi. 11007XXXXX EAG Cá nổi lớn 

Cá nhám Scyliorhinidae  Catsharks 

Cá nghéo, cá mập con, cá chèo bẻo, cá thụt 

thịt 10801XXXXX SYX Cá đáy 

Cá mập Carcharhinidae  Requiem sharks  - 10802XXXXX RSK Cá nổi lớn 

Cá nhám cào  Sphyrnidae  Hammerhead sharks 

Cá mập đầu bằng, cá nhám búa, cá bừa, cá 

cào. 10803XXXXX SPY Cá đáy 

Cá nhám Triakidae  Houndsharks, smoothhounds  

Cá nghéo, cá mập con, cá bẻo, cá chèo 

bẻo, cá thụt thịt. 10804XXXXX TRK Cá đáy 

Cá nhám Squalidae  Dogfish sharks  

Cá nghéo, cá mập con, cá chèo bẻo, cá 

bẻo. 10901XXXXX DGX Cá đáy 

Cá nhám thu Lamnidae  Mackerel sharks,porbeagles  Cá mập. 10608XXXXX MSK Cá nổi lớn 

Cá rô biển 

Lobotes surinamensis 

(Bloch 1790) Tripletail Cá rô khơi, cá kẽn (FB) 1703402901 LOB Cá đáy 

Cá hố rắn 

Gempylus serpens 

Cuvier 1829 Snake mackerel Cá hố ma, cá hố khơi, cá thu rắn (FB) 1750502001 GES 
Cá nổi nhỏ 

Cá ngừ phương 

đông 

Sarda orientalis 

(Temminck & 

Schlegel 1844) Striped bonito 

Cá ngừ sọc dưa, cá ngừ sọc múp, cá sọc 

dưa 1750100102 BIP Cá nổi lớn 

Cá thu ngàng 

Acanthocybium 

solandri (Cuvier 1832) Wahoo 

Cá thu dồng, cá thu nhồng, cá thu ngàn, cá 

thu bè, cá thu hủ, cá thu gốc, cá thu. 1750101001 WAH Cá nổi lớn 

Cá thu vạch 

Scomberomorus 

commerson (Lacépède 

1800) 

Narrow-barred Spanish 

mackerel 

Cá thu, cá thu phấn, cá thu ảu, cá chậm, cá 

trậm, cá thu ẩu, cá thu ảo, cá thu mùa, cá 

thu hoa. 1750101503 COM Cá nổi lớn 

Cá thu chấm 

Scomberomorus 

guttatus (Bloch & 

Schneider 1801) Indo-Pacific king mackerel Cá thu lem, cá thu hoa, cá thu bông, cá thu 1750101504 GUT Cá nổi lớn 

Cá thu Scomberomorus spp.  Seerfishes  Cá thu mình, cá thu xô 17501015XX KGX Cá nổi lớn 

Cá ngừ chù 

Auxis thazard 

(Lacépède 1800) Frigate tuna 

Cá thu máu, cá ồ, cá ngừ, cá ù, cá thu ngừ, 

ngừ bò chắn, cá thu hũ, cá trù. 1750102301 FRI Cá nổi lớn 

Cá ngừ ồ 

Auxis rochei (Risso 

1810) Bullet tuna Cá thu máu, cá ồ, cá ngừ, cá ù. 1750102303 BLT Cá nổi lớn 

Cá ngừ xô 

Auxis thazard, A. 

rochei  Frigate and bullet tunas Cá thu máu, cá ồ, cá ngừ, cá ù. 17501023XX018 FRZ Cá nổi lớn 
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Cá ngừ chấm 

Euthynnus affinis 

(Cantor 1849) 

Kawakawa, Eastern little 

tuna  

Cá ngừ bông, cá ngừ quế, cá ù chấm, cá 

ngừ hoa, cá ù trơn, cá ngừ Bonito, cá ngừ 

thường. 1750102406 KAW Cá nổi lớn 

Cá ngừ vằn 

Katsuwonus pelamis 

(Linnaeus 1758) Skipjack tuna 

Cá ù sọc, cá ngừ sọc, cá ngừ dưa, cá ngừ 

dưa gang, cá ngừ sọc dưa, cá bò sọc, cá 

ngừ sọc chằm. 1750102501 SKJ Cá nổi lớn 

Cá ngừ bò 

Thunnus tonggol 

(Bleeker 1851) Longtail tuna Cá ù bò, cá ù chẳng 1750102603 LOT Cá nổi lớn 

Cá ngừ vây vàng 

Thunnus albacares 

(Bonnaterre 1788) Yellowfin tuna 

Cá ngừ đại dương, cá ù đại dương, cá bò 

vàng, cá ngừ vi vàng, cá bò gù, cá ngừ vây 

vàng 1750102610 YFT Cá nổi lớn 

Cá ngừ đại 

dương Thunnus spp.  True tunas 

Cá ngừ đại dương, cá ù đại dương, cá bò, 

cá bò gù, cá ngừ vi vàng, cá ngừ vây vàng. 17501026XX TUS Cá nổi lớn 

Cá cờ Istiophoridae  Marlins, sailfishes 

Cá thuôn cờ, cá rìa, cá thuồng, cá kìm cờ, 

cá kìm, cá thuồng, cá kiếm cờ, cá cờ rìa, cá 

cờ gòn, cá cờ lá, cá thu cờ 17503XXXXX BIL 

Cá nổi lớn 

Cá cam thoi  

Elagatis bipinnulata 

(Quoy & Gaimard 

1825) Rainbow runner 

Cá sọc nhồng, cá bầu lợn, cá thằn lằn, cá 

chàm, cá dùi trường, cá sọc mướp, cá thu 

gòn, cá chàm. 1702313401 RRU Cá nổi nhỏ 

Cá nục heo 

thường 

Coryphaena hippurus 

(Linnaeus 1758) Common dolphinfish 

Cá nục heo, cá dũa, cá theo cước, cá tay 

áo, cá chủa, cá chũa, cá chủa mồng, cá bè 

dũa, cá nục heo cờ (FB) 1702807101 DOL Cá nổi lớn 

Cá chim Nomeidae  Driftfishes  Cá chim, cá én 17606XXXXX VTX Cá nổi nhỏ 

Mực xà Ommastrephidae  Ommastrephidae squids Mực ống đại dương, mực đại dương. 32105XXXXX OMZ 

Nhuyễn 

thể chân 

đầu 

 

 

 

 

 

 

 


