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1   TÊN TIÊU CHUẨN - TỔ CHỨC BIÊN SOẠN 

- Tên tiêu chuẩn: TCVN: Ngư trường và nguồn lợi thủy sản - Loài/nhóm loài thương 

phẩm nghề khai thác hải sản.   

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

- Ban kỹ thuật biên soạn: 

+ ThS. Phạm Thành Công - Trưởng ban. 

+ TS. Vũ Việt Hà - Phó trưởng ban. 

+ ThS. Nguyễn Quốc Tĩnh- Thành viên - Thư ký. 

+ ThS. Lại Duy Phương- Thành viên. 

+ ThS. Trần Nhật Anh - Thành viên. 

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

CHUẨN 

2.1   Tình hình đối tƣợng tiêu chuẩn ngoài nƣớc 

Để hỗ trợ quản lý nhà nước đối với nghề khai thác hải sản cũng như đẩy mạnh hoạt 

động thương mại sản phẩm khai thác hải sản, tại nhiều quốc gia trên thế giới đã áp dụng 

công nghệ thông tin nhằm xây dựng hệ thống thu thập thông tin, dữ liệu sản lượng khai thác 

là cơ sở cho việc ra quyết định điều chỉnh và quản lý hoạt động khai thác. Hệ thống này đòi 

hỏi sản phẩm khai thác cần được thống nhất về tên gọi cũng như các tiêu chí liên quan đến 

phân loại, chất lượng sản phẩm đảm bảo công tác thống kê được dễ dàng, chính xác. 

Năm 1977, Hiệp hội mã số châu Âu (GS1) được thành lập theo luật pháp nước Bỉ với 

tư cách là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế. Nhiệm vụ của GS1 được đặt ra để thiết kế và 

thực hiện các giải pháp và tiêu chuẩn toàn cầu để cải thiện tính hiệu quả và tính minh bạch 

của chuỗi cung ứng và chuỗi nhu cầu trên phạm vi toàn cầu và các lĩnh vực liên quan. Hiện 

tại, GS1 có đại diện ở trên 108 quốc gia trên thế giới và hoạt động trong hơn 20 ngành công 

nghiệp. Trong lĩnh vực khai thác và nuôi trồng thủy sản hiện có 28 tổ chức, quốc gia đã xây 

dựng hệ thống tiêu chuẩn GS1 cho các sản phẩm khai thác và nuôi trồng thủy sản. Các 

quốc gia này đã xây dựng danh sách sản phẩm khai thác và nuôi trồng thủy sản với các 

thuộc tính cụ thể quy định loại sản phẩm làm cơ sở để trao đổi thông tin, dữ liệu sản phẩm 

giữa các đối tác thương mại. 

Bên cạnh vai trò trong thương mại, danh sách sản phẩm từ khai thác hải sản được 

phân loại theo hệ thống tiêu chuẩn tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc,... thường sử 

dụng trong việc giám sát hoạt động khai thác thông qua thu mẫu nghề cá tại các chợ đấu giá 

sản phẩm khai thác. Về cơ bản, danh sách các sản phẩm khai thác thường được phân loại 

theo các chỉ tiêu: phân loại loài, kích thước khai thác, chất lượng sản phẩm, khu vực khai 

thác, nghề khai thác. Theo đó, nhân viên của ngành thủy sản tiến hành thu mẫu (loài, kích 

thước khai thác, sản lượng khai thác,...) tại các chợ đấu giá nhập vào cơ sở dữ liệu thông 

qua các thiết bị điện tử rồi gửi dữ liệu đến các cơ quan quản lý nghề cá. 

Như vậy, có thể thấy việc xây dựng tiêu chuẩn cho sản phẩm khai thác hải sản là vấn 

đề được nhiều quốc gia quan tâm đặc biệt trong bối cảnh nên kinh tế thế giới có những 

bước hội nhập sâu, rộng và toàn diện. Ngày nay, từ các nền tảng khác nhau cũng như các 

phương tiện khác nhau, việc xây dựng và sử dụng tiêu chí cho nhận dạng, truy xuất nguồn 

gốc và cung cấp một nền tảng chung nhằm thúc đẩy quá trình thương mại sản phẩm khai 
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thác trên phạm vi toàn cầu đồng thời đảm bảo việc thống nhất thực thi các quyết định và các 

quy tắc chung trong quản lý nghề cá. 

2.2    Tình hình đối tƣợng tiêu chuẩn trong nƣớc 

Nghề khai thác hải sản có từ rất lâu gắn với kinh tế, xã hội của cộng đồng ngư dân 

nước ta. Sản phẩm của nghề khai thác hải sản ngày một đa dạng về chủng loại gắn liền với 

sự phát triển của thị trường thương mại sản phẩm nghề khai thác. Bên cạnh sự phát triển 

của thị trường thương mại sản phẩm khai thác, nước ta có bờ biển dài với nhiều cộng đồng 

ngư dân sinh sống. Sự khác biệt về khí hậu, thổ nhưỡng và văn hóa đã tạo nên sự đa dạng 

cả về điều kiện văn hóa, xã hội suốt chiều đất nước. Đây là một trong những yếu tố ảnh 

hưởng không nhỏ đến nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội, đặc biệt tạo nên những nét đặc trưng 

riêng biệt cho từng khu vực, cộng đồng. Bởi vậy, sản phẩm khai thác hải sản cũng mang 

những nét đặc trưng riêng, nhất là về tên gọi của các sản phẩm khai thác. 

Từ năm 1995 đến năm 2005, dự án “Đánh giá nguồn lợi sinh vật biển Việt Nam - 

ALMRV” đã tiến hành xây dựng hệ thống dữ liệu nghề cá bao gồm cơ sở dữ liệu phỏng vấn 

nghề cá (interview), cơ sở dữ liệu quan sát tàu cá (observer), cơ sở dữ liệu nhật ký khai thác 

(logbook). Các cơ sở dữ liệu này bao gồm nhiều trường thông tin theo các cách thức khác 

nhau nhưng đều tập trung thu thập sản lượng từng loại sản phẩm của tàu khai thác. Sản 

phẩm khai thác thường được phân loại theo loài với trạng thái khác nhau (khô, ướt,..), kích 

cỡ khác nhau, chất lượng khác nhau (độ tươi, mới) của sản phẩm. Cụ thể, trong cơ sở dữ 

liệu phỏng vấn nghề cá, kích thước sản phẩm khai thác hải sản thường được chia ra làm 8 

loại hoặc được phân loại theo trạng thái khô, ướt, loại 1, loại 2, ... với 43 trạng thái khác 

nhau trong cơ sở dữ liệu phỏng vấn nghề cá (Nguồn: ALMRV - CSDL phỏng vấn).  

Dự án thực hiện thu mẫu phỏng vấn nghề cá từ năm 1995 đến năm 2005, dựa trên 

danh mục nhóm thương phẩm của từng nghề, đã tổng hợp thành 232 nhóm thương phẩm 

chung giữa các nghề (bảng 1). Đồng thời, dựa vào cách thức phân chia sử dụng sản phẩm 

khai thác của ngư dân, đặc điểm hình thái chung, tập tính sinh lý, sinh thái của các loài hải 

sản ... nhóm thương phẩm được chia thành 10 nhóm sản phẩm chính và 03 nhóm phụ (cá 

tạp, cá chọn, nhóm khác) (bảng 2) (Trần Định, 2009). 

 

Bảng 1. Số lƣợng nhóm thƣơng phẩm trong các loài hình nghề khai thác hải sản 

STT Nghề 

Số nhóm 

thƣơng 

phẩm 

STT Nghề 

Số nhóm 

thƣơng 

phẩm 

1. Câu tay cá 76 9. Rê 3 lớp (2a<55) 77 

2. Câu tay mực 21 10. Rê 3 lớp (2a>55) 57 

3. Câu vàng 73 11. Rê đáy 125 

4. Chụp mực 48 12. Rê thu ngừ 23 

5. Giã đôi 183 13. Rê trôi 142 

6. Giã sào 134 14. Vây 109 

7. Giã ván 189 15. Vây cá cơm 52 

8. Mành đèn 110   
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Bảng 2. Số lƣợng nhóm thƣơng phẩm thuộc các nhóm chính 

STT Nhóm 

Số nhóm 

thƣơng 

phẩm 

STT Nhóm 

Số nhóm 

thƣơng 

phẩm 

1. Cá chọn 2 9. Cá rạn san hô 24 

2. Cá tạp 2 10. Giáp xác 27 

3. Cá đáy 70 11. Nhuyễn thể chân đầu 17 

4. Cá nổi nhỏ 57 12. Nhuyễn thể có vỏ 10 

5. Cá nổi lớn 19 13. Nhóm khác 4 

Cũng trong thời gian này, dự án ALMRV còn thực hiện chương trình quan sát trên 

tàu khai thác. Các dữ liệu thu thập được nhập và lưu trong cơ sở dữ liệu Observer. Kết quả 

dự án đã xác định được 307 nhóm thương phẩm được phân chia thành nhiều loại tùy thuộc 

vào kích cỡ và trạng thái sản phẩm. Sản phẩm khai thác được chia thành 5 loại kích cỡ khác 

nhau như bảng 3. 

Bảng 3. Các loại kích thƣớc phân loại nhóm thƣơng phẩm nghề khai thác hải sản 

trong CSDL quan sát của dự án ALMRV 

Mã kích cỡ nhóm 

thương phẩm 

Kích cỡ nhóm thương 

phẩm (tiếng Anh) 

Kích cỡ nhóm thương phẩm   

(tiếng Việt) 

0 All size categories lộn xộn 

B Very small rất nhỏ (cho mực nút) 

L Large lớn, to 

M Medium vừa, lỡ 

S Small nhỏ, bé 

(Nguồn: ALMRV - CSDL quan sát) 

Ngoài ra, sản phẩm của các tàu khai thác hải sản được dự án phân loại dựa trên 

trạng thái, chất lượng của sản phẩm. Cụ thể trong CSDL Observer, sản phẩm được phân 

loại thành 43 loại như bảng 4. 

Bảng 4. Trạng thái phân loại nhóm thƣơng phẩm nghề khai thác hải sản trong CSDL 

quan sát của dự án ALMRV 

Mã trạng thái nhóm 

thƣơng phẩm 

Tên trạng thái nhóm 

thƣơng phẩm (tiếng Anh) 

Tên trạng thái nhóm thƣơng 

phẩm (tiếng Việt) 

00 Fresh, not iced (no treatment) Tươi, không ướp đá 

01 Fresh, Class I Tươi, Loại I 

02 Fresh, Class II Tươi, Loại II 

03 Fresh, Class III Tươi, Loại III 

BI 
Bad quality (Damaged. . .), 

iced 

Kém phẩm chất (nát vỡ, hỏng...), 

ướp đá 

BQ Bad quality: Damaged. . . 
Kém phẩm chất: Bị nát, vỡ, hư 

hỏng. . . 

D1 Dried, Class I Khô, Loại 1 

D2 Dried, Class II Khô, Loại 2 
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Mã trạng thái nhóm 

thƣơng phẩm 

Tên trạng thái nhóm 

thƣơng phẩm (tiếng Anh) 

Tên trạng thái nhóm thƣơng 

phẩm (tiếng Việt) 

D3 Dried, Class II Khô, Loại 3 

DE Dried and packed for export Khô và đóng gói để XK 

DH Half-dried Phơi chưa khô, còn ướt 

DL 
Dried, damaged or low 

quality 

Khô, bị hỏng (dạt, bị nước mưa. . 

.) 

DP Dried and packed Khô và đóng gói 

DR Dried Khô 

DW Dried whole Khô nguyên con 

EL For export, alive Xuất khẩu, còn sống 

EX For export Xuất khẩu 

F1 Frozen, Class I Làm đông, loại 1 

F2 Frozen, Class II Làm đông, loại 2 

F3 Frozen, Class III Làm đông, loại 3 

FE Frozen for export Làm đông để xuất khẩu 

FP Frozen and Packed Làm đông và đóng gói 

FR Frozen  Làm đông 

HE Headed Bỏ đầu 

HP Headed & Peeled Bỏ đầu và bóc vỏ 

I1 Iced, Class I Ướp đá, Loại I 

I2 Iced, Class 2 Ướp đá, Loại II 

I3 Iced, Class 3 Ướp đá, Loại III 

IC Iced Ướp đá 

LI Alive Còn sống 

ND NOT DEFINED Không xác định được 

NK NOT KNOWN Không biết 

NL NOT IN LOOK-UP-TABLE Không có trong bảng tham chiếu 

PE Frozen and packed for export Làm đông và đóng gói để XK 

PP 
Pre-processed (not for 

shrimp) 

Đã xơ chế (mổ, xẻ . . .) (không 

dùng cho tôm) 

QI Fresh high quality, Iced Chất lượng cao còn tươi, ướp đá 

S1 Salted, Class I Ướp muối, Loại 1 

S2 Salted, Class II Ướp muối, Loại 2 

S3 Salted, Class III Ướp muối, Loại 3 

S4 Salted, Class IV Ướp muối, Loại 4 

S5 Salted, Class IV Ướp muối, Loại 5 

SA Salted Ướp muối 

TF Salting Trash fish for sauce Cá tạp ướp muối để làm mắm 
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(Nguồn: ALMRV - CSDL quan sát) 

Cũng trong thời gian này, dự án ALMRV còn tiến hành thu thập sổ nhật ký khai thác. 

Dữ liệu thu thập được nhập và lưu trữ trong CSDL Logbook. Kết quả thu thập đã xác định 

được 229 nhóm sản phẩm được phân loại theo kích thước khai thác và trạng thái, chất 

lượng sản phẩm. Kích thước được phân chia theo 5 mức như bảng 5 tương tự như CSDL 

quan sát. 

Bảng 5. Các loại kích thƣớc phân loại nhóm thƣơng phẩm nghề khai thác hải sản 

trong CSDL nhật ký khai thác của dự án ALMRV 

Mã kích cỡ nhóm 

thƣơng phẩm 

Kích cỡ nhóm thƣơng phẩm 

(tiếng Anh) 

Kích cỡ nhóm thƣơng 

phẩm  (tiếng Việt) 

0 All size categories lộn xộn 

B Very small rất nhỏ (cho mực nút) 

L Large lớn, to 

M Medium vừa, lỡ 

S Small nhỏ, bé 

(Nguồn: ALMRV - CSDL nhật ký khai thác) 

Số liệu thu thập sản lượng khai thác theo chương trình thu thập nhật ký khai thác 

được phân chia trạng thái, chất lượng sản phẩm. Dự án đã sử dụng 42 mức chia chất lượng 

và trạng thái sản phẩm trong cơ sở dữ liệu Logbook, cụ thể như bảng 6: 

Bảng 6. Trạng thái phân loại nhóm thƣơng phẩm nghề khai thác hải sản trong CSDL 

nhật ký khai thác của dự án ALMRV 

Mã trạng thái nhóm 

thƣơng phẩm 

Tên trạng thái nhóm thƣơng 

phẩm (tiếng Việt) 

Tên trạng thái nhóm 

thƣơng phẩm (tiếng Anh) 

00 Tươi, không ướp đá 
Fresh, not iced (no 

treatment) 

01 Tươi, Loại I Fresh, Class I 

02 Tươi, Loại II Fresh, Class II 

03 Tươi, Loại III Fresh, Class III 

BI 
Kém phẩm chất (nát vỡ, hỏng. . .), 

ướp đá 

Bad quality (Damaged. . .), 

iced 

BQ 
Kộm phẩm chất: Bị nát, vỡ, hư hỏng. 

. . 
Bad quality: Damaged. . . 

D1 Khô, Loại 1 Dried, Class I 

D2 Khô, Loại 2 Dried, Class II 

D3 Khô, Loại 3 Dried, Class II 

DE Khô và đóng gói để XK Dried and packed for export 

DH Phơi chưa khô, còn ướt Half-dried 

DL Khô, bị hỏng (dạt, bị nước mưa. . .) 
Dried, damaged or low 

quality 

DP Khô và đóng gói Dried and packed 

DR Khô Dried 
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Mã trạng thái nhóm 

thƣơng phẩm 

Tên trạng thái nhóm thƣơng 

phẩm (tiếng Việt) 

Tên trạng thái nhóm 

thƣơng phẩm (tiếng Anh) 

DW Khô nguyên con Dried whole 

EL Xuất khẩu, còn sống For export, alive 

EX Xuất khẩu For export 

F1 Làm đông, loại 1 Frozen, Class I 

F2 Làm đông, loại 2 Frozen, Class II 

F3 Làm đông, loại 3 Frozen, Class III 

FE Làm đông để xuất khẩu Frozen for export 

FP Làm đông và đóng gói Frozen and Packed 

FR Làm đông Frozen  

HE Bỏ đầu Headed 

HP Bỏ đầu và bóc vỏ Headed & Peeled 

I1 Ướp đá, Loại I Iced, Class I 

I2 Ướp đá, Loại II Iced, Class 2 

I3 Ướp đá, Loại III Iced, Class 3 

IC Ướp đá Iced 

LI Còn sống Alive 

ND Không xác định được NOT DEFINED 

NK Không biết NOT KNOWN 

PE Làm đông và đóng gói để XK 
Frozen and packed for 

export 

PP 
Đó xơ chế (mổ, xẻ . . .) (không dùng 

cho tôm) 

Pre-processed (not for 

shrimp) 

QI Chất lượng cao còn tươi, ướp đá Fresh high quality, Iced 

S1 Ướp muối, Loại 1 Salted, Class I 

S2 Ướp muối, Loại 2 Salted, Class II 

S3 Ướp muối, Loại 3 Salted, Class III 

S4 Ướp muối, Loại 4 Salted, Class IV 

S5 Ướp muối, Loại 5 Salted, Class IV 

SA Ướp muối Salted 

TF Cá tạp ướp muối để làm mắm Salting Trash fish for sauce 

(Nguồn: ALMRV - CSDL nhật ký khai thác) 

Giai đoạn từ 2005 trở lại đây, Viện nghiên cứu Hải sản đã thực hiện nhiều dự án liên 

quan đến nghề khai thác hải sản như dự án I9, I8. Số liệu thu thập từ chương trình phỏng 

vấn sản lượng lên bến được thu thập tại hầu hết các tỉnh ven biển. Về cơ bản, các dự án 

này đã thừa hưởng dữ liệu tham chiếu của dự án ALMRV và bổ sung thêm nhiều nhóm sản 

phẩm mới. Tuy nhiên, do không có kinh phí xây dựng cơ sở dữ liệu nên các dữ liệu này 

thường được nhập vào cơ sở dữ liệu excel với tên nhóm sản phẩm khai thác thường theo 

tên địa phương và được hiệu chỉnh theo trình độ, kinh nghiệm của người nhập liệu. Đây là 

vấn đề ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình xử lý, tính toán số liệu. 
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Trên thực tế, hầu hết các sản phẩm đều được thu thập của các chương trình, dự án, 

đề tài trong thời gian qua đều tập trung thu mẫu từ hoạt động mua bán sản phẩm từ tàu khai 

thác cho các cơ sở thu mua. Các sản phẩm từ tàu khai thác thường được phân loại sơ bộ 

mà không có tiêu chí cụ thể về kích thước, chất lượng sản phẩm. Ở nhiều nơi, sản phẩm 

khai thác còn được bán xô không phân loại. Vấn đề này gây nhiều khó khăn cho việc thu 

thập, xử lý số liệu phục vụ công tác quản lý. Hơn nữa, các cơ sở thu mua sau khi mua sản 

phẩm từ tàu khai thác thường thực hiện việc vệ sinh, phân loại và bảo quản sản phẩm rồi 

cung cấp ra thị trường. Như vậy, có thể thấy rằng, hoạt động thu mẫu sản lượng nghề cá 

mới tập trung vào hoạt động bán sản phẩm của đội tàu cho cơ sở thu mua là chưa bao phủ 

được toàn bộ nhóm thương phẩm theo đúng yêu cầu của thị trường. Đồng thời việc phân 

chia một cách sơ bộ của các tàu khai thác ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, tính chính 

xác, chi tiết của nguồn số liệu, thông tin thu thập. 

Như vậy, với việc tiếp cận đối tượng điều tra là các tàu khai thác với cách phân loại 

sơ bộ, không đảm bảo đầy đủ các nhóm thương phẩm theo yêu cầu của thị trường. Hơn 

nữa, tập quán văn hóa vùng miền với những cách gọi tên khác nhau cùng với sự thay đổi thị 

trường theo thời gian đã thúc đẩy hình thành các nhóm sản phẩm mới của nghề khai thác 

hải sản đã tạo nên những vấn đề tồn tại trong thu thập thông tin sản lượng khai thác phục vụ 

công tác điều hành và quản lý nghề khai thác hải sản. 

2.3   Hiện trạng về chuẩn hóa loài/nhóm loài thƣơng phẩm trong cơ sở dữ liệu  

2.3.1   Vấn đề chuẩn hóa mã trên thế giới  

Tiêu chuẩn hóa mã sản phẩm là điều kiện tích hợp giữa các hệ thống dữ liệu khác 

nhau. Một hệ thống thu thập dữ liệu phục vụ một mục đích cần được tích hợp với những hệ 

thống khác có các mục tiêu và phạm vi khác nhau. Tất cả các hệ thống này có thể chia sẻ, ở 

một mức độ khác nhau, một số điểm chung các thành phần thống kê như loài và phân 

loại/thiết bị. 

Hệ thống mã được sử dụng để trao đổi dữ liệu quốc tế cần đáp ứng các tiêu chuẩn 

khác với các tiêu chuẩn của hệ thống mã của từng quốc gia về: 

Tên loài khoa học: Khi phân loại mã theo tên khoa học, các ký tự tên khoa học có 

chiều dài khác nhau, có thể giống nhau ở nhiều ký tự, hơn nữa, một số loài có nhiều tên 

khoa học (từ đồng danh) và có thể gây nhầm lẫn. 

Tên loài phổ biến: Phần lớn các loài cá có tên chung, nhưng tên này thay đổi tùy 

thuộc vào ngôn ngữ/hoặc quốc gia. Tên giống nhau thường có thể được sử dụng cho nhiều 

loài cũng như đối với các loại nhóm thương phẩm, và ý nghĩa của nó có thể khác nhau tùy 

theo từng nơi vùng. Các loài quý hiếm có thể không có tên chung. Tên thông thường không 

thích hợp để trao đổi dữ liệu. 

Điều này đặt ra các vấn đề cần giải quyết: Mã loài là chữ (hoặc số, hoặc kết hợp cả 

số và chữ) viết tắt của tên loài, giúp dễ dàng xác định loài/nhóm loài chính xác trong một 

danh sách. Mã loài cũng giúp tìm kiếm nhóm dữ liệu trong cơ sở dữ liệu dễ dàng. Một hệ 

thống mã được thiết kế mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý các bộ dữ liệu lớn.  

Trước đây, chưa có có thỏa thuận chung về hệ thống mã thống nhất cho dữ liệu 

nghề cá do nhiều hệ thống mã dựa trên ngôn ngữ địa phương và phù hợp với ngành thủy 

sản của từng quốc gia sử dụng. Vì vậy, yêu cầu tất cả các mã phải có cùng độ dài, được đo 

bằng số ký tự, để tạo điều kiện cho trích xuất dữ liệu là điều cần thiết. 
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2.3.2   Các hệ thống mã tiêu chuẩn định danh hiện đang được sử dụng  

2.3.2.1   Mã Rubin (mã Bắc Âu) bao gồm hai hệ thống .  

- Mã Rubin, dựa trên bốn chữ cái đầu tiên của chi cộng với một khoảng trắng cộng 

với ba chữ cái đầu tiên của loài. 

Ví dụ: "Gadus morhua" cho "GADU MOR" 

Tám ký tự này được theo sau bởi hai ký tự khác được sử dụng để lưu trữ và xử lý 

máy tính.  

- Số Rubin: gồm 12 chữ số. Số này bao gồm một chữ số tiến hành để phân tách các 

thông số sinh học và phi sinh học, tiếp theo là mã chữ số 10 để xác định loài, tiếp theo là 

chữ số cuối cùng để báo hiệu số phiên bản. 

2.3.2.2   Mã CLOFNAM: được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1973 bởi UNESCO, được sử 

dụng cho khu vực Đông Bắc Đại Tây Dương và Địa Trung Hải. Mã này có thứ bậc, vì nó dựa 

trên vị trí phân loại của loài và có cấu trúc là chữ và số.  

Ví dụ, mã cho ba loài là:  

Loài     Mã 

Lampetra fluviatilis    1.2.1 

Callionymus fasatus   163a.1.3 

Sciadonus cryptophthalmus  174.2.1 

Nhược điểm của hệ thống mã là: 1/ Mã có độ dài thay đổi, mã chữ/số không dễ sắp 

xếp và chúng chỉ được sửa đổi khoảng 10 năm một lần. Một số loài có hai mã tạo ra tranh 

luận về vị trí phân loại chính xác của loài. 2/ Giới hạn của mã CLOFNAM: không có động vật 

không xương sống. 

2.3.2.3   Mã NODC-CODE (Mã phân loại của Trung tâm Hải dương học Quốc gia Canada): 

Hệ thống mã NODC được ban hành vào năm 1977, ban đầu được phát triển cho khu vực 

Bắc Mỹ, sau đó được tổ chức đánh giá chứng chỉ quốc tế (ICES) và các nước thành viên sử 

dụng.  

Mã phân loại NODC chứa tối đa 12 chữ số và mỗi số mã được phân chia thành một 

chuỗi các mã ghép 2 chữ số. Mỗi mã ghép đại diện cho một hoặc nhiều cấp độ của hệ thống 

phân loại:  

Bảng 7. Trình tự phân loại tiêu chuẩn của mã NODC 

NODC Code 
Số 

Phân loại 
Mức phân loại 

93 2 Phân giới, Ngành, Phân ngành, Lớp, Phân bộ, Bộ 

9301 

 
4 

Siêu lớp, Lớp, Phân lớp, Siêu bộ, bộ, Phân bộ, Thứ bộ, 

Siêu họ 

930101 6 Lớp,  Bộ, Phân bộ, Họ, phân Họ 

93010101 8 Chi 

9301010101 10 Loài 

9301010101 12 Dưới loài 

Các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu của NODC cho phép thực hiện các tìm kiếm và 

truy xuất mà không cần thông tin phân loại trong các mã. Tuy nhiên, nhược điểm của mã 
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NODC là khi một đơn vị phân loại được phân loại lại, việc đặt lại mã rất khó. Việc mã hóa lại 

sau đó tốn nhiều thời gian và phức tạp trong việc quản lý dữ liệu.  

Năm 1996 NODC giới thiệu "Số sê-ri phân loại" (TSN). Hệ thống này bao gồm một 

mã không thông minh (tức là mã sẽ không dựa trên thứ bậc) theo đó các đơn vị phân loại 

được gán một số sê-ri duy nhất, trên số sê-ri này vẫn còn đơn vị phân loại. 

Bảng 8: Ví dụ chuyển đổi TSN với mã NODC và mã CLOFNAM 

Tên khoa học NODC code TNS Code CLOFNAM code 

Sauria 8762020300 162407 51.2 

Sauria undosquamis 8762020308 162417 51.2.1 

Scomber 8850030300 172411 156.1 

Scomber japonicus 8850030301 172412 156.1.2 

Scomber scombus 8850030302 172414 156.1.1 

2.3.2.4   Mã NAN-SIS   

Vnfishbase được hình thành từ cơ sở dữ liệu Vietfishbase (1995-2005), là phần mềm 

quản lý thông tin mẫu sản lượng khai thác, xây dựng trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS 

Acesss, thuộc dự án ALMRV (FSPS I) do Viện Nghiên cứu Hải sản chủ trì. Hệ thống mã 

được xây dựng trong thu thập dữ liệu và cơ sở dữ liệu cho nghề đánh bắt hải sản của Việt 

Nam. Hệ thống mã được quyết định bởi những người quản lý dữ liệu của chương trình thu 

thập dữ liệu. Phần mềm ghi nhật ký và phân tích dữ liệu điều tra nghề cá, được phát triển 

cho chương trình Nansen do NORAD tài trợ. 

Mã NAN-SIS gồm 7 ký tự được phát triển để sử dụng trên toàn thế giới (Str0mme, 

1992). Mã loài bao gồm ba trường con, hai trường phụ đầu tiên, bao gồm ba và hai chữ cái 

tương ứng (1-5), chỉ ra các phân loại phân loại cao hơn mà một loài thuộc về trong khi hai 

trường cuối cùng (6, 7), thường là số, xác định loài. Cụ thể: 

1 2 3 4 5 6 7 

Phân loại cao hơn Phân loại thấp hơn Loài 

Đối với cá xương, ba chữ cái đầu tiên thường trùng với chữ cái đầu tiên phân loại họ 

của loài đó, hai chữ cái tiếp theo chỉ Chi và số lượng các loài: 

1 2 3 4 5 6 7 

Họ cá xương Giống cá xương Loài 

Ví dụ: CARCH01 = Chloroscombrus chrysurus 

Carangidae Chloroscombrus chrysurus 

CAR CH 01 

Đối với các nhóm phân loại khác (như: cá mập, cá đuối, tôm, tôm hùm, cua, động vật 

chân đốt, mực ống và mực nang, động vật hai mảnh vỏ và động vật chân bụng) thì hệ thống 

này hơi khác. Ba chữ cái đầu tiên chỉ ra "nhóm phân loại". Hai chữ cái tiếp theo biểu thị họ, 

theo sau là một số (hoặc chữ cái) cho chi và số cuối cùng (hoặc chữ cái) cho biết loài: 

SHA RAY SHR LOB CRA STO SQU BIV GAS 

Sharks Rays Shrimps Lobsters Crabs Stomatopods 
Squids 

Cuttlefish 
Bivalves Gastropods 

Ví dụ: SHRPE69 = Penaeus brasiliensis  
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Shrimp Penaeidae 6 = Penaeus 9 

SHR PE Giống Loài 

Mã NAN-SIS ban đầu được sử dụng cho các loài cá có xương, nhưng các nhà thiết 

kế mã  NAN-SIS có kế hoạch phát triển mã này để cá không xương sống được xử lý giống 

nhau, giúp cải thiện hệ thống. 

Nhược điểm: mã được lựa chọn để phản ánh tình hình thị trường thủy sản tại Việt 

Nam và thị trường xuất khẩu, không hiển thị sinh học của loài và độ tương thích với tiêu 

chuẩn quốc tế thấp. 

Bảng 9: Một số nhóm loài thƣơng phẩm chính của mã NAN-SIS   

Mã Nhóm chính Tên tiếng anh Mã Nhóm chính Tên tiếng anh 

BIV 2 mảnh vỏ (Bivalves) RSK Cá đuối sạn Rays and skates 

CRA Cua, ghẹ (Crabs) SCT Cá nục 
Scads and 
travalies 

CUT Mực nang (Cuttlefish) SHA Cá mập Sharks 

FDE  Demersal fish SHD Tôm đất “tom dat”” 

FIM Cá xô Mixed fish SHR Tôm xô Mixed shrimps 

FPE Cá nổi nhỏ Pelagic fish SHP Tôm bộp Pink shrimps 

GRP Cá song (Groupers) SHT Tôm sú Tiger shrimp 

KIN Cá nổi lớn King fish SHW Tôm thẻ White shrimp 

LOB Tôm hùm Lobster SNG Rắn biển Snakes 

MAC Cá thu Mackerels SNL ốc Snails 

MIC Bạch tuộc xô Mix Cephalopods SQU Mực Squid 

MIS Tôm xô Mixed shrimps TRS Cá lợn Trash fish 

OCT Bạch tuộc Octopus TUN Cá ngừ Tuna 

2.3.2.5   Hệ thống mã của FAO 

Danh sách các loài sử dụng cho Mục đích Thống kê Thủy sản (ASFIS) do FAO biên 

soạn. Đến năm 2021, danh sách các loài của ASFIS bao gồm 13.060 loài quan trọng đối với 

nghề khai thác và nuôi trồng thủy sản. Đối với mỗi loài lưu trữ đều có các nhóm mã 

(ISSCAA, Taxonomic codes và mã 3-alpha) và thông tin phân loại kèm theo như: Tên khoa 

học, tên (các) tác giả, phân loại họ và phân loại cao hơn. 

- Mã ISSCAAP: được tổ chức thành chín nhóm dựa trên các đặc điểm phân loại, sinh 

thái và kinh tế. Tám nhóm đầu tiên dành riêng cho các nhóm thủy sản biển và động vật nước 

ngọt, nhóm thứ chín dành cho thực vật thủy sinh.  

- Mã 3-alpha: là một mã duy nhất gồm ba chữ cái được sử dụng rộng rãi để trao đổi 

dữ liệu giữa các quốc gia, các cơ quan nghề cá và đã được đưa vào một số luật pháp quốc 

gia và quốc tế (ví dụ: Liên minh Châu Âu). Mã 3-alpha được phát triển bởi Ban điều phối 

thống kê nghề cá (CWP) để thiết lập một hệ thống trao đổi dữ liệu giữa các thành viên và tạo 
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điều kiện thuận lợi cho việc báo cáo thống kê nghề cá từ các quốc gia. Sau khi mã định 

danh 3-alpha đã được chỉ định cho một loài, nó sẽ là duy nhất sẽ không bị thay đổi và do đó 

nó là một tham chiếu vĩnh viễn.  

- Mã định danh (Taxonomic code): là một mã số gồm mười chữ số (từ 0-9) sử dụng 

cho mục đích phân loại. Có cấu trúc sau:  

Bảng 10: Trình tự mã định danh theo FAO 

Nhóm chính 
Bộ hoặc mức 

phân loại cao hơn 
Họ Giống Loài 

1 (ký tự) 2-3 (ký tự) 4-5(ký tự) 6-8 (ký tự) 9-10 (ký tự) 

 Ví dụ: Cá ngừ chù: Auxis thazard mã định danh: 1 75 01 0 23 01 

- Tên khoa học: Trường này bao gồm các tên khoa học được phân loại ở cấp  Loài, 

Chi, Họ hoặc Bậc phân loại cao hơn. Các con lai cũng đã được đánh mã định danh và mã 3-

alpha, trong trường này cho phép đánh dấu tới 30 ký tự. Các loài được chọn là duy nhất 

(CWP, 1990). 

Hiện nay, trong danh sách các loài của ASFIS bao gồm 13.060 loài. Do có hơn 

17.500 tổ hợp hợp có thể có của 26 ký tự trong bảng chữ cái tiếng Anh tạo thành mã từ 3 

chữ cái, cơ sở dữ liệu của ASFIS có thể được mở rộng hơn nữa bằng cách sử dụng cùng 

một hệ thống mã hóa.  

2.4   Kết quả điều tra khảo sát bổ sung 

Dự án đã tiến hành điều tra, khảo sát thu mẫu ở 14 tỉnh ven biển, sử dụng phương 

pháp phỏng vấn trực tiếp bằng biểu mẫu với các đối tượng là chủ tàu/thuyền trưởng và chủ 

cơ sở thu mua. Số lượng mẫu khảo sát như sau: 

Bảng 11: Quy mô thu mẫu tại các địa phƣơng 

TT Địa phương 
Tàu khai thác 

(phiếu) 

Cơ sở thu mua 

(phiếu) 

Tổng cộng 

(phiếu) 

1 Quảng Ninh 3 3 6 

2 Thái Bình 3 3 6 

3 Thanh Hóa 3 3 6 

4 Nghệ An 3 3 6 

5 Quảng Bình 3 3 6 

6 Đà Nẵng 3 3 6 

7 Quảng Ngãi 3 3 6 

8 Phú Yên 3 3 6 

9 Khánh Hòa 3 3 6 

10 Bình Thuận 3 3 6 

11 Bà Rịa - Vũng Tàu 3 3 6 

12 Bến Tre 3 3 6 

13 Bạc Liêu 3 3 6 

14 Kiên Giang 3 3 6 

Tổng cộng 42 42 84 

Sau khi tiến hành khảo sát tại các tỉnh trong phạm vi nghiên cứu, tư vấn và các cán 

bộ của Viện nghiên cứu Hải sản đã phân tích, tổng hợp, đối chiếu và chuẩn hóa nhóm 

thương phẩm với tên gọi của từng địa phương của 15 loại hình nghề. Số lượng các nhóm 
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thương phẩm đã được chuẩn hóa (bảng 12): dựa trên danh mục nhóm thương phẩm của 

từng nghề, chúng tôi đã tổng hợp thành 250 nhóm thương phẩm chung giữa các nghề. 

Đồng thời, dựa vào cách thức phân chia sử dụng sản phẩm khai thác của ngư dân, đặc 

điểm hình thái chung, tập tính sinh lý, sinh thái của các loài hải sản ... chúng tôi chia thành 

10 nhóm sản phẩm chính (bảng 13).  

Bảng 12. Số lƣợng nhóm thƣơng phẩm trong các loại hình nghề khai thác hải sản 

Nghề Số lượng nhóm Số loài Tổng 

Câu tay 45 68 113 

Câu vàng 41 66 107 

Câu tay mực 17 15 32 

Chụp mực 27 36 63 

Lưới vây 65 89 154 

Vây cá cơm 26 39 65 

Mành đèn 65 89 154 

Giã ván 107 121 228 

Giã đôi 104 119 223 

Giã sào 91 98 189 

Rê trôi 83 105 188 

Rê đáy 75 89 164 

Rê 3 lớp (2a < 55) 51 63 114 

Rê 3 lớp (2a > 55) 39 61 100 

Rê thu ngừ 15 14 29 

Bảng 13. Số lƣợng nhóm thƣơng phẩm thuộc các nhóm chính 

STT Nhóm 
Số nhóm 

thƣơng phẩm 
STT Nhóm 

Số nhóm 

thƣơng phẩm 

1. Cá chọn 2 6. Cá rạn san hô 30 

2. Cá tạp 1 7. Giáp xác 28 

3. Cá đáy 83 8. Nhuyễn thể chân đầu 9 

4. Cá nổi nhỏ 57 9. Nhuyễn thể có vỏ 12 

5. Cá nổi lớn 20 10. Nhóm khác 4 

2.5   Lý do và mục đích xây dựng tiêu chuẩn 

Từ 2017 đến 2021, ngành thủy sản nước ta có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt 

trong công tác quản lý nghề cá. Bên cạnh việc đánh giá nguồn lợi, thống kê sản lượng khai 

thác được xem là tiền đề cho việc hoạch định kế hoạch phát triển cũng như làm cơ sở để ra 

quyết định quản lý nghề khai thác hải sản. Để có thể thực hiện những mục tiêu đạt ra, ngoài 

việc xây dựng hệ thống tổ chức cần thiết phải có danh sách nhóm sản phẩm của nghề khai 

thác đảm bảo thống nhất tên gọi sản phẩm của nghề khai thác hải sản trên phạm vi toàn 

quốc làm căn cứ pháp lý thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác. Vì vậy, 

việc xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam “TCVN: Ngư trường và nguồn lợi thủy sản: Loài/nhóm 

loài thương phẩm nghề khai thác hải sản.” là rất cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn. 

Tiêu chuẩn đáp ứng những mục tiêu sau đây: 

+ Thông tin, thông hiểu   ☒ + Tiết kiệm                   ☐                           
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+ An toàn sức khoẻ môi trường   ☒ +  Giảm chủng loại      ☐          

+ Đổi lẫn     ☐ + Các mục đích khác   ☒          

+ Chức năng công dụng chất lượng  ☒ 

Tiêu chuẩn có dùng để chứng nhận không?      ☐ Có  ☐  Không 

Căn cứ: 

+ Tiêu chuẩn có liên quan đến yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước không?    

        ☒ Có    ☐ Không 

+ Thuộc chương trình nào?    ☐ Có   ☒ Không 

+ Yêu cầu hài hoà tiêu chuẩn (quốc tế và khu vực):     ☐ Có    ☒ Không 

3   GIẢI THÍCH NỘI DUNG TIÊU CHUẨN 

3.1   Tài liệu làm căn cứ xây dựng tiêu chuẩn 

+ Báo cáo tổng kết hoạt động: chuẩn hóa danh mục các nhóm/loài hải sản trong 

nghề cá thương phẩm Việt Nam, phục vụ công tác thống kê và quản lý nghề cá, Dự án hợp 

phần tăng cường quản lý khai thác thủy sản (SCFI), Chương trình hỗ trợ ngành thủy sản giai 

đoạn II (FSPS II). Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 2009. 

+ ASFIS list of species for fishery statistics purposes, ASFIS Reference Series No. 

15. Rome, FAO, 2002, 258p. 

3.2   Phƣơng pháp xây dựng tiêu chuẩn 

Việc xây dựng TCVN: Ngư trường và nguồn lợi thủy sản - Loài/nhóm loài thương 

phẩm nghề khai thác hải sản được thực hiện theo các bước như hình 1: 

 

 

Hình 1. Các bƣớc thực hiện xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia 

3.2.1   Các bước thực hiện 

+ Số liệu thứ cấp được thu thập từ: 

Tổng hợp văn 
bản quy phạm 

liên quan 

Tổng hợp kết quả nghiên cứu 
đề tài, dự án 

Kết quả điều tra  
bổ sung 

Hội nghị, hội thảo, xin ý kiến chuyên gia, cơ 
quan liên quan Dự thảo 

 

Chỉnh sửa, hoàn thiện 
Dự thảo 

 

Xử lý số liệu, thông tin xây dựng Dự thảo TCVN 

- Danh sách chuẩn hóa tên gọi các nhóm sản phẩm 

- Thông tin phân loại kích cỡ sản phẩm 

- Thông tin phân loại trạng thái sản phẩm 
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- Các văn bản pháp luật liên quan 

- Các đề tài, công trình nghiên cứu về đối tượng khai thác hải sản; 

- Các tài liệu, bài báo.... 

+ Số liệu sơ cấp được thu thập từ phỏng vấn trực tiếp: 14 tỉnh/thành phố ven biển, 

gồm: Quảng Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú 

Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, Kiên Giang. 

*. Nội dung điều tra khảo sát:  

- Hiện trạng danh mục các nhóm sản phẩm của các tàu khai thác; 

- Xác định tên địa phương của loài/nhóm loài thương phẩm sản phẩm nghề khai thác 

theo tên địa phương; 

- Thông tin phân loại trạng thái sản phẩm. 

3.2.2   Phương pháp xử lý số liệu  

- Sử dụng trang web fishbase.org (R Froese & D Pauly, 2020) và marinespecies.org 

để tham khảo, so sánh, kiểm tra tên khoa học, khu vực phân bố, các nhóm sinh thái của các 

loài/nhóm loài đã được phân tích. 

- Sử dụng phần mềm Excell để thống kê số lượng loài/nhóm loài thương phẩm. 

3.3   Bố cục, nội dung chính của TCVN (theo thứ tự trong Dự thảo TCVN) 

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

1   Phạm vi áp dụng 

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

thác hải sản trên phạm vi toàn quốc. 

2   Tài liệu viện dẫn 

 

3  Thuật ngữ, định nghĩa và thuật ngữ viết tắt 

- Khái niệm về loài/nhóm loài thương phẩm nghề khai thác hải sản. 

- Thuật ngữ viết tắt trong tiêu chuẩn. 

4   Danh mục chuẩn hóa loài/nhóm loài thƣơng phẩm của nghề khai thác hải sản 

Danh mục chuẩn hóa loài/nhóm loài thương phẩm nghề khai thác hải sản thuộc (phụ 

lục I):  

Các phụ lục từ Phụ lục A đến Phụ lục O  Hiệu lực của Phụ lục là tham khảo, không 

quy định bắt buộc 

3.4   Giải thích những quy định trong tiêu chuẩn (theo thứ tự trong Dự thảo TCVN) 

Điều 1   Tiêu chuẩn này quy định chuẩn hóa tên gọi loài/nhóm loài thương phẩm 

nghề khai thác hải sản trên phạm vi toàn quốc. 

- Kết quả Phiếu Phỏng vấn khảo sát bổ sung, khảo nghiệm danh mục chuẩn hóa tên 

gọi, hình ảnh loài/nhóm loài thương phẩm nghề khai thác hải sản. 

Điều 2   Tài liệu viện dẫn, trích dẫn TCVN về danh mục thủy loài/nhóm loài có liên 

quan đến xây dựng tiêu chuẩn TCVN, TCVN 3250:1988. 

Điều 3   Thuật ngữ, định nghĩa và thuật ngữ viết tắt 

Khoản 3.1.1   Khái niệm Loài/nhóm loài thương phẩm được trích dẫn trang 46 tài 

liệu: Báo cáo tổng kết hoạt động: Chuẩn hóa danh mục các nhóm/loài hải sản trong nghề cá 

thương phẩm Việt Nam, phục vụ công tác thống kê và quản lý nghề cá. Dự án hợp phần 
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tăng cường quản lý khai thác thủy sản (SCAFI), Chương trình hỗ trợ ngành thủy sản giai 

đoạn II (FSPS II). Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2006. 

Khoản 3.1.2   Mã định danh được trích dẫn trang 12 (xii) (mục 5.2) tài liệu: ASFIS list 

of species for fishery statistics purposes, ASFIS Reference Series No. 15. Rome, FAO, 

2002. 

Khoản 3.1.3   Mã 3-alpha được trích dẫn trang 12 (xii) (mục 5.3)  tài liệu: ASFIS list of 

species for fishery statistics purposes, ASFIS Reference Series No. 15. Rome, FAO, 2002.    

Điều 4   Danh mục chuẩn hóa tên loài/nhóm loài thương phẩm nghề khai thác hải 

sản. 

Chuẩn hóa tên loài/nhóm loài thương phẩm nghề khai thác hải sản, được xây dựng 

trên cơ sở các nguồn tài liệu sau: 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ. Phụ lục III, 

Danh mục thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam; 

- Thông tư 11/2021/TT-BNNPTNT, về việc Ban hành bảng mã số HS đối với danh 

mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực 

nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

- Công văn số 3397/TS-KHCN ngày 31/12/2001 của Bộ thủy sản nay là Bộ NN và 

PTNT. Phụ lục I: Danh sách các loài thủy sản cấu thành nên sản phẩm thủy sản Việt Nam 

xuất nhập khẩu; 

- Quyết định số: 57/2008/QĐ-BNN ngày 2 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Báo cáo tổng kết hoạt động: chuẩn hóa danh mục các nhóm/loài hải sản trong nghề 

cá thương phẩm Việt Nam, phục vụ công tác thống kê và quản lý nghề cá, Dự án hợp phần 

tăng cường quản lý khai thác thủy sản (SCFI), Chương trình hỗ trợ ngành thủy sản giai đoạn 

II (FSPS II). Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 2009; 

- FAO, 2020. ASFIS list of species for fishery statistics purposes. 

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

ý dự thảo. 

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

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

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

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

- Trung tâm thông tin thủy sản: là nơi đăng tải nội dung dự thảo và thuyết minh. 

- Viện Nghiên cứu hải sản: 

3.5.1.2   Đối với các cá nhân góp ý dự thảo: 

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

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

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

ngành thủy sản. 
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3.5.2   Những điểm cần chú ý đối với tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo: 

3.5.2.1   Hình thức và bố cục 

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

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

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

3.5.2.2   Nội dung dự thảo 

Danh mục tên loài/nhóm loài thương phẩm nghề khai của tiêu chuẩn có phù hợp với 

các quy định của Ngành, đảm bảo có tính chọn lọc. 

3.5.2.3   Thời gian nghiệm thu cấp Tổng cục thủy sản 

Thời gian nghiệm thu cấp tổng cục tại Hà Nội dự kiến tháng 8/2022.  

3.5.2.4   Thời gian nghiệm thu cấp Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

Thời gian thẩm định cấp tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại Hà Nội dự kiến 

tháng 12/2022. 

4   MỐI LIÊN QUAN DỰ THẢO TIÊU CHUẨN  

4.1   Đối với tiêu chuẩn trong nƣớc 

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

gia do ban kỹ thuật tiêu chuẩn thực hiện 

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

dung tiêu chuẩn quốc gia 

4.2   Đối với văn bản lĩnh vực thủy sản 

Luật thủy sản số 18/2017/QH14 

ngày 21 tháng 11 năm 2017 

Điều 9. Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản. 

Khoản 1: Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản được xây 

dựng thống nhất từ trung ương đến địa phương; chuẩn 

hóa để cập nhật, khai thác và quản lý bằng công nghệ 

thông tin  

Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 

08/3/2019 Quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành 

Luật Thủy sản. 

Điều 22. Nhập khẩu giống thủy sản. Khoản 1. Tổ chức, cá 

nhân có nhu cầu nhập khẩu giống thủy sản chưa có tên 

trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại 

Việt Nam quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị 

định này để nghiên cứu khoa học, trưng bày tại hội chợ, 

triển lãm phải được Tổng cục Thủy sản cấp phép. 

Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 15 tháng 11 năm 2018 

Hướng dẫn về Bảo vệ và Phát 

triển nguồn lợi thủy sản. 

Phụ lục III: Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có 

thời hạn 

Công văn số 3397/TS-KHCN 

ngày 31/12/2001 của Bộ thủy 

sản nay là Bộ NN và PTNT. 
Phụ lục I: Danh sách các loài thủy sản cấu thành nên sản 

phẩm thủy sản Việt Nam xuất nhập khẩu. 

Quyết định số: 57/2008/QĐ-BNN 

ngày 2 tháng 5 năm 2008 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

Danh mục giống thuỷ sản được phép sản xuất, kinh 

doanh. 
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5   CÁC DỰ KIẾN SỬA ĐỔI, BÔ SUNG, THAY THẾ TIÊU CHUÂN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN 

DỰ THẢO 

Không. 

6   KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

6.1   Kết luận 

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Ngư trường và nguồn lợi - Loài/nhóm loài 

thương phẩm nghề khai thác hải sản đã được biên soạn theo đúng quy định. 

6.2.  Kiến nghị của Ban kỹ thuật 

Đề nghị xin ý kiến góp ý của các chuyên gia về lĩnh vực khai thác thủy sản, các cơ 

quan quản lý, các cơ sở đào tạo và ý kiến góp ý rộng rãi tại địa chỉ website của Viện nghiên 

cứu Hải sản (www.rimf.org.vn) và của Tổng cục Thủy sản (www.fistenet.gov.vn). 

 

 

http://www.rimf.org.vn/
http://www.fistenet.gov.vn/
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PHỤ LỤC I: DANH MỤC CHUẨN HÓA TÊN LOÀI/ NHÓM LOÀI THUONG PHẨM NGHỀ KHAI THÁC HẢI SẢN 

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 Cá lạt chì, cá dưa, cá lị cơm, cá lạt đen, cá Daggertooth 1430901102 DPC Cá đáy 
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(Forsskål 1775) lịch dưa, cá lạc đen, cá lạt, cá dưa bạc, cá 

dưa răng nhọn. 

pike conger 

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 đuối dài. 
Guitarfishes 11001XXXXX GTF Cá đáy 

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 Catsharks 10801XXXXX SYX Cá đáy 
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thịt 

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 
1900900302 ALM Cá đáy 
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filefish 

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 

Cá nhám thu Lamnidae Cá mập. 

Mackerel 

sharks,porbeagl

es 

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 Sardinellas 12105012XX SIX Cá nổi 
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trích, cá trích xô 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 

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 
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Cá chẽm/Cá 

Vược 

Lates calcarifer  

(Bloch 1790) 
Cá chẻm, cá vược trắng 

Barramundi(=Gi

ant 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, Bigeyes, 17011XXXXX PRI Cá đáy 
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cá sơn thóc, cá trác mắt to, cá mắt to, cá bã 

trầu, cá cháy. 

glasseyes, 

bulleyes 

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 

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

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(=Sli

pmouths) 
17035169XX POY 

Cá nổi 

nhỏ 

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

pmouths) 
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 1849) 

Cá đù sóc, cá đù nanh, Cá sủ kép vây 

vàng, Cá đường, cá thủ vây vàng, cá sủ giấy, 

cá sủ kép vây vàng, cá đường 

Bronze croaker 1703718701 OTB Cá đáy 

Cá đù nanh 
Otolithoides pama 

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

Japanese 

seabream 
1703919116 REV Cá đáy 
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cá tráp 

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 

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(=Silve

r-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 Parrotfishes 17065XXXXX PWT Cá rạn 
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vẹt 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(=Rab

bitfishes) 
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 

Cá xem sao 
Ichthyscopus barbatus 

(Mees 1960) 
Cá ống điếu, cá bùng binh 

Fringed 

stargazer, 
1721300301 UIB Cá đáy 
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Fringe 

stargazer 

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 
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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 

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

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 

Jacks, crevalles 17023044XX TRE 
Cá nổi 

nhỏ 
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quýt, cá vịt, cá cụt, cá cam, cá chuộng 

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 ngắn 

Alectis ciliaris  

(Bloch 1787) 

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

râu, cá ống già, cá lão, cá ống lão ấn độ  

African 

pompano 
1702309004 LIJ Cá đáy 

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 Cá cu cam, cá cam đen, cá cam cu, cá cam Blackbanded 1702342501 RNJ Cá đáy 
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(Rüppell 1829) cu sọc, cá cu bầu, cá bù cu, cá chuối, cá cu 

đen, Cá cu, Cá bè, cá cam sọc đen  

trevally 

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 

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 Barracudas 17710001XX BAR Cá nổi 
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nhồng xô. 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 Uroteuthis chinensis Mực ống, mực đất Mitre squid 3210400104 OJH Nhuyễn 
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hoa (Gray 1849) 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 

thể 

chân 

đầu 

Mực giã Loliginidae 
 

pounded squid 32104XXXXX SQZ 

Nhuyễn 

thể 

chân 

đầu 
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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 Tôm he rằn, tôm thẻ rằn, tôm hải quân, tôm Green tiger 2280100120 TIP Giáp 
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(De Haan 1844) chì bông. Tôm rằn, tôm rảo, tôm bông, tôm 

cỏ. 

prawn 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, tôm chì lợ. 

Metapenaeus 

shrimps 
22801016XX MET 

Giáp 

xác 

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, 

Parapenaeopsi

s shrimps 
22801019XX NPP 

Giáp 

xác 

Tôm choán Trachypenaeus spp. Tôm cói, tôm gậy, Choán, tôm giang giấy, Trachypenaeus 22801043XX YEU Giáp 
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tôm đất. shrimps 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 
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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 1819) 
Sam 

Tri-spine 

horseshoe crab 
6560100201 WYP 

Nhóm 

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. 
Ommastrephida

e 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, 
Trash fish - - Cá tạp 
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cá bè. 

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 thƣơng 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 11007029XX RJX Cá đáy 
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mút. 

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 sơn gằn, cá sơn mỡ 16111XXXXX HCZ 

Cá rạn 

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

17036207X

X 

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

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 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 

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 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. 

17501023XX01

8 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 
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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 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 Alectis ciliaris African pompano Cá ông lão, cá bè vẫu, cá buồm bông, cá bè 1702309004 LIJ Cá đáy 
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mõm ngắn (Bloch 1787) râu, cá ống già, cá lão, cá ống lão ấn độ (FB) 

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 32102002XX IAX Nhuyễ
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hoa, mực nang vân hổ, mực nang tấm, mực 

năng xô 

n thể 

chân 

đầu 

Mực thước 

Uroteuthis edulis 

Hoyle 1885 Swordtip squid 

Mực thẻ, mực lao, mực đất, mực ống Đài 

Loan 3210400106 OJE 

Nhuyễ

n thể 

chân 

đầu 

Mực lá 

Sepioteuthis 

lessoniana Lesson 

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

Nhuyễ

n thể 

chân 

đầu 

Mực ống Loliginidae  Inshore squids  

Mực ống xô, mực ống, mực chợ, mực xô, 

mực đất 32104XXXXX SQZ 

Nhuyễ

n thể 

chân 

đầu 

Mực xà Ommastrephidae  

Ommastrephidae 

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

Nhuyễ

n 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 thƣơng 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 
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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 

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 Golden hind 

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

báo,cá song chấm xanh, cá song chấm sao, cá 1700211515 CFZ 

Cá rạn 

san hô 
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(Valenciennes 1828) mú da 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 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 1703202755 LWE 

Cá rạn 

san hô 
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(FB). 

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

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 

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 
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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 & 

Indo-Pacific king 

mackerel Cá thu lem, cá thu hoa, cá thu bông, cá thu 1750101504 GUT 

Cá nổi 

lớn 
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Schneider 1801) 

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 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 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 cam vân Seriolina nigrofasciata Blackbanded trevally Cá cu cam, cá cam đen, cá cam cu, cá cam cu 1702342501 RNJ Cá đáy 
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(Rüppell 1829) sọc, cá cu bầu, cá bù cu, cá chuối, cá cu đen, 

Cá cu, Cá bè, cá cam sọc đen (FB) 

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 
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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 

 

Phục lục C: Danh mục các loài/nhóm loài  thƣơng 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 Golden hind 

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

báo,cá song chấm xanh, cá song chấm 1700211515 CFZ 

Cá rạn 

san hô 
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(Valenciennes 

1828) 

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

Cá kẽm 

Plectorhinchus 

spp.  Sweetlips, rubberlips cá kẽn, cá ngừ, cá bè, cá kẻng 33 

17036207X

X 

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. 

17501023XX01

8 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 

Nhuyễ

n thể 

chân 

đầu 

Mực ống 

trung hoa  

Uroteuthis 

chinensis Gray Mitre squid Mực ống, mực đất 3210400104 OJH 

Nhuyễ

n thể 
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1849 chân 

đầu 

Mực khô loại 

I, II 

Uroteuthis 

chinensis Gray 

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

Nhuyễ

n thể 

chân 

đầu 

Mực thước 

Uroteuthis edulis 

Hoyle 1885 Swordtip squid 

Mực thẻ, mực lao, mực đất, mực ống Đài 

Loan 3210400106 OJE 

Nhuyễ

n 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 

Nhuyễ

n thể 

chân 

đầu 

Mực lá 

Sepioteuthis 

lessoniana Lesson 

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

Nhuyễ

n thể 

chân 

đầu 

Mực ống Loliginidae  Inshore squids  

Mực ống xô, mực ống, mực chợ, mực xô, 

mực đất 32104XXXXX SQZ 

Nhuyễ

n 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 

Nhuyễ

n thể 

chân 

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

Nhuyễ

n 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 thƣơng 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 Encrasicholina Buccaneer anchovy Cá cơm mồm, cá cơm ngần, cá cơm đỏ 1210600703 STL Cá nổi 
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xanh  punctifer Fowler 

1938 

(FB), cá cơm (đt). 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 

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 Lutjanus Dory snapper Cá bí chấm, cá hường đém, cá róc chấm, 1703202705 LJF Cá rạn 
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chấm fulviflamma 

(Forsskål 1775) 

cá nít, cá hồng díp, cá hồng đém, cá bi 

chấm, hồng ánh vàng (FB), cá hồng (dt). 

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 
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nhỏ 

Cá kẽm 

Plectorhinchus 

spp.  Sweetlips, rubberlips cá kẽn, cá ngừ, cá bè, cá kẻng 33 

17036207X

X 

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 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 1702300201 TUM 

Cá nổi 

nhỏ 
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trác ngộ, cá ngân bột, cá tráo (FB), cá 

ngân xô. 

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 

Cá tráo mắt Selar Bigeye scad Cá tráo, cá bè tráo mắt to (FB), cá trao, 1702329101 BIS Cá nổi 
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to crumenophthalmu

s (Bloch 1793) 

cá nục mắt to, cá tráo mắt lộ. 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 

Nhuyễ

n thể 

chân 

đầu 

Mực ống 

trung hoa  

Uroteuthis 

chinensis Gray 

1849 Mitre squid Mực ống, mực đất 3210400104 OJH 

Nhuyễ

n thể 

chân 

đầu 
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Mực khô loại 

I, II 

Uroteuthis 

chinensis Gray 

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

Nhuyễ

n thể 

chân 

đầu 

Mực thước 

Uroteuthis edulis 

Hoyle 1885 Swordtip squid 

Mực thẻ, mực lao, mực đất, mực ống Đài 

Loan 3210400106 OJE 

Nhuyễ

n 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 

Nhuyễ

n thể 

chân 

đầu 

Mực lá 

Sepioteuthis 

lessoniana Lesson 

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

Nhuyễ

n thể 

chân 

đầu 

Mực ống Loliginidae  Inshore squids  

Mực ống xô, mực ống, mực chợ, mực xô, 

mực đất 32104XXXXX SQZ 

Nhuyễ

n 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 

Nhuyễ

n thể 

chân 

đầu 

Mực xà Ommastrephidae  Ommastrephidae squids Mực ống đại dương, mực đại dương. 32105XXXXX OMZ Nhuyễ
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n 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 thƣơng phẩm trong nghề lƣới 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, 14313XXXXX COX Cá đáy 
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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 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 Platycephalus Bartail flathead Cá chai lớn, cá chai hoa, cá chai. 1780901801 FLI Cá đáy 



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

 

 75 

độ indicus (Linnaeus 

1758) 

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 

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 
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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 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 
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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 

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 
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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 Jobfishes  Cá sợp, cá đổng lớn, cá đổng tía, cá đổng 17032217XX LWX Cá đáy 
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spp.  tím, cá tía, cá 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 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 Big head croaker Cá vàng nhờ, cá vờ 1703730302 OLD Cá đáy 
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(Richardson 1844) 

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 Pagrus major Japanese seabream Cá nhỡ, cá hanh vàng, cá tráp đỏ, cá tráp 1703919116 REV Cá đáy 
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sành xuất (Temminck & 

Schlegel 1843) 

vàng, cá tửu, cá miễn sành vàng, cá bánh 

đường 3 sao, cá hanh, cá bánh đường 

vàng, cá tráp 

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 
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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 
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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 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 
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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 
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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 Blackbanded trevally Cá cu cam, cá cam đen, cá cam cu, cá cam 1702342501 RNJ Cá đáy 
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nigrofasciata 

(Rüppell 1829) 

cu sọc, cá cu bầu, cá bù cu, cá chuối, cá cu 

đen, Cá 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 Sphyraena Great barracuda Cá nhái, cá nhói, cá nhồng lớn, cá nhồng 1771000107 GBA Cá nổi 
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lớn barracuda 

(Walbaum 1792) 

vảy, cá dồng vảy, cá dồng lớn. 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 

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 
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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 thƣơng 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 

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 
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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 
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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 

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 & 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 
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Schlegel 1844) 

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 Japanese scad Cá nục, cá quẩn, cá nục gai,sồ, cá sòng 1702304307 RSA Cá nổi 
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maruadsi 

(Temminck & 

Schlegel 1844) 

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. 

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 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 
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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 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 

nhỏ 
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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 thƣơng 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 Daggertooth pike conger Cá lạt chì, cá dưa, cá lị cơm, cá lạt đen, cá 1430901102 DPC Cá đáy 
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cinereus (Forsskål 

1775) 

lịch 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 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 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 
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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 Elongate ilisha Cá bẹ, cá mậu, cá mạu, cá mạo, cá dé. 1211200103 EIL Cá nổi 
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(Bennett 1830) 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 
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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, Cá mắt đỏ, cá mắt kiếng, cá mắt lộ, cá thóc, 17011XXXXX PRI Cá đáy 
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bulleyes cá sơn thóc, cá trác mắt to, cá mắt to, cá bã 

trầu, cá cháy. 

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 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, 17032027XX SNA Cá rạn 
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các thác, cá đỏ, cá hồng hoang,  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 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 
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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 & Japanese seabream 

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

vàng, cá tửu, cá miễn sành vàng, cá bánh 1703919116 REV Cá đáy 
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Schlegel 1843) đường 3 sao, cá hanh, cá bánh đường 

vàng, cá tráp 

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 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 17016XXXXX TIS Cá đáy 
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lưỡng võ, cá lưỡng dựa, cá đổng sệ, cá 

nàng đào. 

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 
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Cá vạng mỡ 

Lactarius lactarius 

(Bloch & 

Schneider 1801) False trevally Cá lợ 1701916502 TRF Cá đáy 

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 Japanese scad 

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

cá đốm, cá đốm đốm, cá nục mọng, cá 1702304307 RSA 

Cá nổi 

nhỏ 



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

 

 105 

(Temminck & 

Schlegel 1844) 

sòng cộ, cá nụt nhét, cá nục sò (FB), nục 

thuôn, cá nục đỏ đuôi. 

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 

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 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 1702342501 RNJ Cá đáy 
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(Rüppell 1829) đen, Cá 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 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 
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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 

sanguinolentus 

Herbst 1796 Threespot swimming crab Ghẹ 3 chấm, ghẹ 3 mắt 2311100407 UNG 

Giáp 

xác 

Tôm hùm Panulirus spp.  Tropical spiny lobsters    22901001XX SLV 

Giáp 

xác 

Tôm he Nhật Penaeus japonicus Kuruma prawn Tôm he rằn, tôm thẻ rằn, tôm hải quân, tôm 2280100109 KUP Giáp 
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bản Bate 1888 thẻ bông, tôm chì bông. Tôm rằn, Tôm 

Bamboo 

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 
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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 

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 
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Phục lục H: Danh mục các loài/nhóm loài thƣơng 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 
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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 
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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 
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san hô 

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 



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

 114 

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 

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

Cá nổi 

nhỏ 
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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 
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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 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 
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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 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 1703910501 KBR Cá đáy 
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4 gai. 

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 
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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 

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 
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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 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 

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 
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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 
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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 Alexandria pompano 

Cá bè vẫu, cá buồm bông, cá bè râu, cá 

ống già, cá lão, cá bè lão. 1702309003 ALA Cá đáy 
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(Geoffroy St. Hilaire 

1817) 

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 
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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 

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 
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Ốc tù và 

Hemifusus 

colosseus 

(Lamarck 1816) Colossal melongena Ốc kèn  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, Uroteuthis dried squid I, II Mực ống, mực đất 3210400104 OJH Nhuyễn 
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II chinensis Gray 

1849 

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 

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, 32109XXXXX OCT 

Nhuyễn 

thể 

chân 

đầu 
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bạch tuộc 2 mắt, mực ma, bạch tuộc 4 

mắt. 

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 
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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 22801019XX NPP 

Giáp 

xác 
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nàng, Giang bóng, Giang giấy, 

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 

thể có 
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(Lischke 1869) 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 - - Cá tạp 
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cò, vạc, cá bè. 

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 thƣơng 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 14315XXXXX OWX Cá đáy 
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xương, cá nhệch, cá lạc, cá lạc dây, cá 

lệch, cá lịch dưa. 

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 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 
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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 
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Cá mặt quỷ Scorpaenidae  Scorpionfishes, redfishes   17801XXXXX SCO 

Cá rạn 

san hô 

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 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 



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

 

 137 

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 - - Cá nổi 
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râu. 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 
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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 
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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 

17036207X

X 

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 Bronze croaker Cá đù sóc, cá đù nanh, Cá sủ kép vây 1703718701 OTB Cá đáy 
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biauritus (Cantor 

1849) 

vàng, Cá 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 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 1703910502 KBB Cá đáy 
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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 17041251XX GOX cá đáy 
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đỏ, cá 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 
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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 

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 Pacific rudderfish 

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

sứa, cá tím, cá sọ dừa, cá liệt sứa, các 1760802001 BUP 

Cá nổi 

nhỏ 
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(Temminck & 

Schlegel 1844) 

trạng sứa, cá say, cá lọ nồi, cá say sứa 

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, 1702300201 TUM 

Cá nổi 

nhỏ 
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các trác ngộ, cá ngân bột, cá tráo (FB), 

cá ngân xô. 

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 
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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 Blackbanded trevally Cá cu cam, cá cam đen, cá cam cu, cá 1702342501 RNJ Cá đáy 
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nigrofasciata 

(Rüppell 1829) 

cam cu sọc, cá cu bầu, cá bù cu, cá 

chuối, cá cu đen, Cá 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 Sphyraena jello Pickhandle barracuda Cá nhái, cá nhói, cá nhồng lớn, cá 1771000103 BAC Cá nổi 
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vằn Cuvier 1829 dồng vảy, cá dồng lớn, cá nhồng mun, 

cá nhồng vằn (tl), cá nhồng sọc. 

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 
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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 
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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 Giant tiger prawn Tôm vằn 2280100112 GIT Giáp 
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Fabricius 1798 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 
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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 Asian moon scallop Điềm điệp, điệp vàng, điệp trơn. 3160800502 UMP Nhuyễn 
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pleuronectes 

(Linnaeus 1758) 

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 

Sò, điệp, 

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

Nhuyễn 

thể có 
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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 

 

Phục lục J: Danh mục các loài/nhóm loài thƣơng 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 Ladyfish Cá nhồng mềm, cá măng, cá măng tròn. 1290100302 LAD Cá nổi 



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

 156 

Linnaeus 1766 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 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 
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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 Indian ilisha Cá đé, cá mậu, cá mạu, cá mạo, cá bẹ ấn. 1211200102 PIE Cá nổi 
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(Schneider 1801) 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 

(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 
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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 đục Sillago spp.   Sillago cá đục chấm, cá đục hoa, cá đục trắng 17015233XX ILX Cá đáy 
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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 17033184XX THB Cá đáy 
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phèn cờ, cá lượng xô, cá đổng xô 

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, 17037XXXXX CDX Cá đáy 
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cá giấy, cá uốp giấy, cá chẽm, cá ngao, cá 

tò mò, cá đỏ dạ, cá lé ké, cá úp, cá nạng 

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

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 

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 
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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 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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1851 

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 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 
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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 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 
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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 

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 
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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 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 Asian moon scallop Điềm điệp, điệp vàng, điệp trơn. 3160800502 UMP Nhuyễn 
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pleuronectes 

(Linnaeus 1758) 

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 

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 - - Cá 
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to, cá xuất, cá cân, cá hệ. 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 nhóm thƣơng 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 

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 14315XXXXX OWX Cá đáy 
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lệch, cá lịch dưa. 

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 
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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 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 
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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 

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 
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 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 
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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 
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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 
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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 
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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 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 

Cá nâu/Cá 

nầu 

Scatophagus argus 

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

Cá dìa 

Siganus 

canaliculatus (Park White-spotted spinefoot 

Cá kình, cá giò, cá dìa thường, cá dìa 

cam (dt). 1740700108 SCN Cá đáy 
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1797) 

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 Narrow-barred Spanish Cá thu, cá thu phấn, cá thu ảu, cá chậm, 1750101503 COM Cá nổi 
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commerson 

(Lacépède 1800) 

mackerel cá trậm, cá thu ẩu, cá thu ảo, cá thu mùa, 

cá thu hoa. 

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, 17503XXXXX BIL 

Cá nổi 

lớn 
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cá cờ gòn, cá cờ lá, cá thu cờ 

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 17023044XX TRE 

Cá nổi 

nhỏ 
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coặp, cá khê đen, cá đơn khai, cá bè, cá 

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

chuộng 

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 Blackbanded trevally Cá cu cam, cá cam đen, cá cam cu, cá 1702342501 RNJ Cá đáy 
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nigrofasciata 

(Rüppell 1829) 

cam cu sọc, cá cu bầu, cá bù cu, cá chuối, 

cá cu đen, Cá 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 Great barracuda 

Cá nhái, cá nhói, cá nhồng lớn, cá nhồng 

vảy, cá dồng vảy, cá dồng lớn. 1771000107 GBA 

Cá nổi 

nhỏ 
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(Walbaum 1792) 

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 

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 
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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 Parapenaeopsis shrimps Tôm bóng, tôm choán bóng, tôm láng, tôm 22801019XX NPP Giáp 
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spp.  giang, tôm bóng mỡ. Bóng mỡ, mắt tre, 

Choán, tôm giang mắt tre, Chón, Vú nàng, 

Giang bóng, Giang giấy, 

xác 

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 thƣơng 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 
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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 

(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 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 10803XXXXX SPY Cá đáy 
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cào. 

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 

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 
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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 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 1700211511 CFI 

Cá rạn 

san hô 
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sao 

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 
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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 

Cá bánh đường 

Argyrops 

filamentosus Soldierbream 

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

cá bánh đường, Cá miến sành, cá bánh 1703910503 KBK Cá đáy 
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(Valenciennes 1830) đường nhỏ, cá bành chạnh, cá bằng chặn 

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

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 

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 1750101503 COM 

Cá nổi 

lớn 
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(Lacépède 1800) hoa. 

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 
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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 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 

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 17023XXXXX CGX Cá nổi 
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cạch cạch, cá trạng gàu, cá viễn. 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 

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 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 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 
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1878) 

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 nhóm thƣơng 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 
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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 

(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 
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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, 17032027XX SNA Cá rạn 
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các thác, cá đỏ, cá hồng hoang,  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 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 Yellow croaker Cá vàng nhờ, cá vờ 1703730305 CRY Cá đáy 



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

 

 205 

(Bleeker 1877) 

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 

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 
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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 17501026XX TUS 

Cá nổi 

lớn 
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vàng. 

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 

(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 
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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 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 
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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 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 
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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 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 

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 
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Phục lục L: Danh mục các loài/nhóm loài thƣơng 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, 1700211511 CFI 

Cá rạn 

san hô 
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cá mú sao 

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 

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 Lutjanus russelli (Bleeker Russell's snapper Cá bí chấm, cá róc chấm, cá nít, cá lốt, cá 1703202738 SNU Cá rạn 
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đen 1849) hường đém, cá hồng đém, cá hồng díp,cá 

bí chấm, cá hồng 

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 
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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 

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 

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, 1750101503 COM 

Cá nổi 

lớn 
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1800) cá thu hoa. 

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 
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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 

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 Giant tiger prawn Tôm vằn 2280100112 GIT Giáp xác 
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Fabricius 1798 

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, 22801019XX NPP Giáp xác 
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Giang bóng, Giang giấy, 

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 hƣơng 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 
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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 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 Rainbow runner 

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

chàm, cá dùi trường, cá sọc mướp, cá 1702313401 RRU Cá nổi nhỏ 
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1825) thu gòn, cá chàm. 

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 

 

 


