Văn phòng ngư nghiệp (315) 785-2263

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
TRƯỚC KHI ĐÁNH BẮT
CÁ Ở BANG NEW YORK
▐ Để đánh bắt cá ở Bang New York (NYS), bạn cần có giấy phép đánh bắt cá NYS
hợp lệ và bạn phải biết và tuân thủ các quy định đánh bắt cá.
▐ Tôi Có Thể Tìm Các Quy Định Đánh Bắt Cá NYS Ở Đâu?
www.dec.ny.gov/outdoor/fishing.html

▐ Tôi Cần Một Giấy Phép Đánh Bắt Cá Nếu Tôi:
• 16 tuổi trở lên và tham gia hoạt động đánh bắt cá (chủ yếu
là đi câu với dụng cụ truyền thống [cần, dây và lưỡi câu]).
• Giúp đỡ người khác đánh bắt cá bất kể tuổi tác của họ.
• Bắt ếch bằng giáo, tay, gậy hoặc móc.
Lưu ý: Những hạn chế đối với các phương pháp đánh bắt cá
hợp pháp khác (như săn cá dưới nước) có thể được tìm thấy
ở phần Quy Định Chung.
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: www.dec.ny.gov/permits/6091.html
▐ Phí cấp giấy phép đánh bắt cá hàng năm cho người dân NYS
• 16 đến 69 tuổi = $25
• 70 tuổi trở lên = $5

▐ Tôi có thể mua giấy phép đánh bắt cá ở đâu?
BASS PRO
710 Horatio St
Utica, NY13502

VĂN PHÒNG THƯ KÝ QUẬN ONEIDA
800 Park Ave
Utica, NY 13501

WALMART tại Riverside Mall
710 Horatio St
Utica, NY 13502

VĂN PHÒNG THƯ KÝ
THỊ TRẤN FLOYD
8299 Old Floyd Rd
Rome, NY 13440

WALMART
5815 Rome-Taberg Rd
Rome, NY 13440

Những địa điểm khác tại Quận
Oneida và tại NYS:
www.dec.ny.gov/permits/95448.html

Trực tuyến: https://decals.dec.ny.gov/DECALSCitizenWeb; Điện thoại: 1-866-933-2257
(Thứ 2 đến thứ 6 8:30 sáng - 4:30 chiều)

▐ Có các loại quy định nào?
• New York quy định thời gian (Mùa Mở, Mùa Đóng), địa điểm (Tên vùng nước), cách thức
(Phương pháp), loại cá (Loài, Chiều dài) và số lượng cá (Giới hạn hàng ngày) có thể thu hoạch
hợp pháp ((mang về).
• Quy định đánh bắt cá bao gồm: Quy định đặc biệt (cụ thể đối với Vùng nước và Loài); Quy định
toàn tiểu bang (áp dụng khi không có Quy định đặc biệt); Quy định chung và những quy định khác.
• Loài: loại cá
• Mùa Mở: những ngày mà việc chọn loại cá để đánh bắt được cho phép
• Mùa Đóng: những ngày mà việc chọn loại cá để đánh bắt không được cho phép
• Chiều dài tối thiểu: chiều dài ngắn nhất của cá được cho phép đánh bắt hợp pháp
• Giới hạn hàng ngày: số lượng cá có thể được thu hoạch hợp pháp mỗi ngày
• Phương pháp: cách bắt cá hợp pháp
Tìm hiểu thêm về các quy định nước ngọt trực tuyến: www.dec.ny.gov/outdoor/7917.html
In Partnership with NYS Department of Conservation

