Sở Tài Nguyên Biển của Mississippi (MDMR)

Cấp Giấy Phép
Tất cả các giấy phép sau đây có thể được mua
tại MS-DMR Giấy phép và Đăng Ký Giao. Để biết
thêm thông tin, hãy truy cập vào MS-DMR tại 1141
Bayview Avenue, Biloxi, MS 39530 hoặc điện thoại
(228) 374-5000.

LICENSE TYPE
Tôm
Bằng Captain Mississippi
Lưới Giải Trí 16’ hoặc nhỏ hơn
Tàu nhỏ hơn 30’ ft.
Tàu 30’ đến 45’ ft.
Tàu lớn hơn 45’ ft.
Không Lưu Trú Tôm
(Thuyền 30’ hoặc nhỏ hơn)
Không Lưu Trú Tôm
(Thuyền 30’ đến 45’)
Không Lưu Trú Tôm
(Thuyền 45’ hoặc lớn hơn)
Không Lưu Trú Tôm Sự Giải Trí
(lưới 16’ hoặc nhỏ hơn)
Không Lưu Trú Tôm Sự Giải Trí
(Louisiana)
Thường Trú Louisiana Tôm
(một lưới rà)
Thường Trú Louisiana Tôm
(hai lưới rà)
Cua
Lưới Rà Cua Thương Mại Bẫy Cua
Thương Mại
Sự Giải Trí Bẫy Cua
Cá
Bằng Câu Cá Giải Trí )
Lưới Gill/Trammel
Tàu Điều Lệ
Tàu Đánh Cá Giải Trí/
Thương Mại Người
Đánh Cá Giải Trí/Thương Mại
Tàu/Lưới Cá Mòi

RESIDENT FEE
$10.00
$ 15.00
$60.00
$85.00
$110.00
$110.00
$160.00
$210.00
$30.00
$100.00
$700.00
$800.00		
$75.00
$75.00
$5.00
$5.85
$100.00
$200.00
$100.00
$100.00
$150.00

Sò
Sự Giải Trí
Cây Cào Sò
Kéo Lưới Vét

$10.00
$60.00
$110.00

Mòi Sống
Buôn Bán Mòi Sống
Tàu Mòi Sống

$50.00
$110.00

Bằng Khinh Doanh
Buôn Bán Thương Mại Trong
Tiểu Bang
Buôn Bán Hải Sản/ Xử Lý Hải
Sản Xử Lý
Mòi Sống
Giây Cho Phép Di Chuyển Hải Sản

$ 20.00
$100.00
$500.00
$100.00

1141 Bayview Avenue / Biloxi, MS 39530
Phone: (228) 374-5000 / Fax: (228) 374-5220
Website: www.dmr.state.ms.us

Sở Tài Nguyên Biển của Mississippi (MDMR) được dành
riêng để nâng cao, bảo vệ và giữ gìn thủy lợi ích của Nhà
nước. Những Cục Công Nghệ Hải Sản chịu trách nhiệm
cho các cây trồng thủy hải sản và kiểm tra xác nhận. Giấy
Phép và Đăng Ký Giao có trách nhiệm bán giấy phép. Đó
là yêu cầu rằng tất cả các ngư dân có giành được một
cá nước mặn, tôm hoặc hàu giấy phép từ Giấy phép và
Đăng Ký Giao.

Làm thế nào để
Bắt Đầu Kinh
Doanh Hải Sản

Sở Y Tế của Mississippi (MDH)
Food Safety Division Main Line
Phone: (601) 576-7689
Website: www.msdh.state.ms.us

Các Mã Thực Phẩm của Mississippi theo tiêu chuẩn quốc
gia đối với an toàn thực phẩm do US Food & Drug Administration (FDA). Trong đó, chỉ có các cơ sở đó tính phí cho
việc chuẩn bị thức ăn và / hoặc phục vụ tùy thuộc vào quy
định của nhà nước. Nhà hàng và người cung cấp lương
thực có thể lấy thực phẩm cho phép các thiết bị thông
qua việc cho phép kiểm tra và xử lý của địa phương, liên
hệ với Sở Y Tế Môi Trường, một ứng dụng hoàn thành
và đi qua một kiểm tra của các Sở Ban Ngành Thanh Tra
Y Tế.

Lời Giới Thiệu

Sở Nông Nghiệp & Thương Mại
của Mississippi (MDAC)

Trong hậu quả cơn Bão Katrina, các cộng đồng
ven biển Mississippi bị kinh nghiệm phiền muộn.
Một trong những khu vực bị ảnh hưởng rất nhiều
bởi cơn bão đã được các tác Hải Sản Công
Nghiệp. Sự hủy diệt hải sản ven biển của các
ngành công nghiệp chế biến crippled năng lực
của các bờ biển Vịnh. Trước khi Bão Katrina, đã
có tổng số 70 bộ xử lý và 139 đại lý hải sản trong
sáu hạt ven biển Mississippi. Hơn một nửa trong
những cơ sở đã được tiêu huỷ do cơn bão, nhiều
gia đình gây tổn hại ‘sinh kế. Tính đến tháng hai
năm 2006, tổng cộng là sáu bộ xử lý đã được
thực sự chế biến hải sản xuất của 39 chứng nhận
lại đại lý. Tổng số thiệt hại của tất cả các ngành,
của các ngành công nghiệp hải sản vượt quá
năm trăm triệu đô la.

121 North Jefferson Street / Jackson, MS 39201
P.O. Box 1609 / Jackson, MS 39215
Phone: (601) 359-1100 / Fax: (601) 354-6290
Website: www.mdac.state.ms.us
Sở Nông Nghiệp & Thương Mại của Mississippi (MDAC)
có trách nhiệm liên quan đến nông nghiệp, kinh doanh tại
Nhà Nước Mississippi. Các Quy định của nhà nước và
dịch vụ chuyên nghiệp cho rằng, “Người nhận được trả lệ
phí cho các hoạt động làm việc có liên quan đến entomology, cây pathology, horticulture, cây giải phẫu, kiểm soát
cỏ dại, dịch vụ tư vấn quản lý con vật phá hoại và chuyên
môn được yêu cầu phân loại đất để được cấp giấy phép
để bảo vệ các công dân của nhà nước gian lận từ các
thực hành. “The Mississippi Tiếp thị Catfish Luật 1975”
Cung cấp cho đúng nhãn hiệu của catfish được quản lý
bởi Bộ phận bảo vệ.”
Cuốn sách này có thể đã được thực hiện thông qua một cấp từ
Mississippi Tidelands Trust Quỹ Chương Trình, FY 2006-07, quản lý
Tổng thư ký của các văn phòng của Nhà nước và các Sở Tài nguyên
biển. Các Tidelands Trust Quỹ là chương trình dành riêng cho việc bảo
tồn, reclamation, và bảo quản Mississippi của tidelands.
Printed in January 2009

Seafood Technology Bureau
Mississippi Department of Marine Resources
1141 Bayview Avenue
Biloxi, MS 39530
(228) 374-5000
www.dmr.state.ms.us

Chú Ý: Thủy Sản Đại Lý và Xử Lý. Khi mua hải
sản từ một cửa hàng bán lẻ hoặc bán buôn, nó
sẽ được khuyến khích để xác minh rằng các
cửa hàng bán lẻ hoặc bán buôn có một hiện tại
Mississippi Hải Sản Buôn Bán hay Bộ Xử Lý của
Giấy Phép.

Bản Đồ Dòng Cơ Bản
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Kế Hoạch Kinh Doanh

2

Tìm Địa Điểm & Sở
Phân Vùng

3

Sở Kế Hoạch

4

Bước #1: Viết một kế hoạch kinh doanh

Sở Xây Dựng

5
6

Giấy Phép Kinh Doanh/
Giấy Phép Đặc Quyền

8

Một kế hoạch kinh doanh là một văn bản giải thích
về đề xuất kinh doanh của bạn. Đó là một báo cáo
chi tiết của tất cả các kế hoạch để bắt đầu việc kinh
doanh của bạn. Có một số lý do tại sao một trong
những văn bản cần xây dựng một kế hoạch kinh
doanh. Các trường tài chính thường yêu cầu một
kế hoạch kinh doanh để kiểm tra các đề xuất kinh
doanh và thực hiện một quyết định về việc cung
cấp nguồn tài trợ cho người nộp đơn. Một số thành
phố yêu cầu trình bày của một kế hoạch kinh doanh
trước khi cấp một giấy phép xây dựng, quy hoạch
cho phép hoặc giấy chứng nhận ở. Ngoài ra, viết
một kế hoạch kinh doanh sẽ giúp đỡ để phát triển ý
tưởng của bạn thành một công ty làm việc cũng như
giúp đỡ khám phá bất kỳ phức tạp hoặc các phần
quan trọng của doanh nghiệp, bạn có thể đã không
được xem xét. Cuối cùng, kế hoạch kinh doanh của
bạn sẽ phục vụ như là một phác thảo, trong khi bạn
đang xây dựng, do đó bạn có thể ở lại tập trung vào
các mục tiêu ban đầu của bạn. Đây là chìa khóa để
mở cửa ra vào và đưa ra các cơ hội thành công cho
doanh nghiệp của bạn.

Bước #2: Tìm một địa điểm

MDMR Cục Công
Nghệ Hải Sản

7

Phác Thảo Cơ Bản Để Bắt Đầu
Một Kinh Doanh Hải Sản

Sở Phân Vùng sẽ có thể cung cấp thông tin chi tiết
về các lĩnh vực của một thành phố được sử dụng
cho thương mại. Bạn sẽ muốn tìm một địa điểm
thích hợp cho các loại hình kinh doanh, bạn sẽ phải
có. Nếu không phải là vị trí trong khu vực cho đúng,
bạn sẽ cần phải tìm một vị trí mới hoặc các đơn khởi
kiện của thành phố mới cho các phân vùng.

Bước #3: Sở Kế Hoạch

Hạt, Tiểu Bang & Các
Cơ Quan Liên Bang

Giấy Chứng Nhận Ở

Sở Kế Hoạch đề nghị phê duyệt kế hoạch cho
các hoạt động và phát triển trong tương lai. Trong
nhiều trường hợp, các Sở Kế hoạch được bầu
của người công dân thực hiện ra một hội đồng
mà thực hiện các khuyến nghị về các vấn đề quy
hoạch khi cần thiết. Hiện có thể không có một văn
phòng riêng biệt cho các kế hoạch trong đó có
trường hợp nó sẽ được kết hợp với các Sở Phân
Vùng và/hoặc Xây Dựng.

Bước #5: MDMR Cục Công Nghệ Hải Sản

Những người muốn thiết lập một thiết bị cho chế biến
hải sản bán lẻ hoặc được khuyến khích để gọi điện
thoại hoặc truy cập vào MS-DMR Cục Công Nghệ
Hải Sản cho các kỹ thuật và quy định hỗ trợ trước khi
bắt đầu quá trình xây dựng. Các nhân viên sẽ cung
cấp hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình. Điều này
sẽ giúp tránh bất kỳ không cần thiết cài đặt lại cho
nhận được một giấy phép hải sản hoặc trở thành một
chứng nhận đại lý hải sản hoặc xử lý.
Lưu ý: Bất kỳ cư dân hay không cư trú, cá nhân
hoặc công ty mua hoặc bán hàng hải sản trong
thương mại Nhà nước Mississippi phải có một hải
sản của đại lý cấp giấy phép từ các MS-DMR. Đó
cũng là một yêu cầu rằng tất cả các đại lý và chế
biến thủy hải sản các công ty có ít nhất một nhân
viên tham dự Hải Sản HACCP và vệ sinh các khóa
học trước khi nhận được cấp giấy chứng nhận để
vận hành một doanh nghiệp thủy hải sản.

Cục Công Nghệ Hải Sản
Các Chứng Nhận Mã Số

Xử Lý Cua

Mua và bán cũng như cua như
trong quá trình nấu ăn và chọn hoặc
pasteurize cua hoặc cua sản phẩm.

Xử Lý Post
Harvest

Mua và bán cũng như quá trình nguyên
hàu. Chế biến các loài giáp xác cho
được thêm vào mục đích an toàn, chất
lượng và mở rộng kệ cuộc sống bằng
cách sử dụng cá Đóng Băng Nhân
Nhanh (Individual Quick Freezing IQF), Xử Lý Áp hoặc Pasteurizing.

Gói Sò Lại Trong
Tiểu Bang

Di chuyển/chỉ cung cấp trong vòng
Mississippi. Một người khác hơn là
bản gốc chứng nhận đập-gói, người
gói lại giáp xác đập vào các cái hộp
đựng, có thể sản phẩm này. Họ sẽ
không đập các loài giáp xác.

Di Chuyến Sò
Nơi Khác

Một người mua hàng loài giáp xác
đập hoặc loài giáp xác từ khác được
chứng nhận đại lý và bán các sản
phẩm mà không có gói lại hoặc danh
nhãn lại cho những người khác được
chứng nhận đại lý, người bán sỉ, hoặc
các nhà bán lẻ.

Di Chuyến Sò
Nơi Khác Trong
Tiểu Bang

Di chuyển/chỉ cung cấp trong vòng
Mississippi. Một người mua hàng loài
giáp xác đập hoặc loài giáp xác từ
khác được chứng nhận đại lý và bán
các sản phẩm mà không có gói lại
hoặc danh nhãn lại cho những người
khác được chứng nhận đại lý, người
bán sỉ, hoặc các nhà bán lẻ.

Xử Lý Tôm

Mua và bán cũng như các quy trình
nuôi tôm, cũng như ở de-vân, từ đầuhoặc bánh mì và nấu tôm.

Đập-Gói Sò

Một người đập và gói các loài giáp xác.
Một người đập-gói tháng năm hoạt
động như một giao hàng shellstock
hoặc di chuyến nơi khác hoặc có thể
bắt nguồn từ gói lại các loài giáp xác
khác chứng nhận đại lý.

Đập-Gói Sò
Trong Tiểu Bang

Di chuyển/chỉ cung cấp trong vòng
Mississippi. Một người đập và gói
giáp xác. Một người đập-gói tháng
năm hoạt động như một giao hàng
Shellstock hoặc di chuyến nơi khác
hoặc có thể bắt nguồn từ gói lại giáp
xác khác chứng nhận đại lý.

Giao Hàng Sò
Còn Vỏ

Một người đại lý phát triển, thu, mua,
hoặc gói lại và bán shellstock (giáp
xác còn trong vỏ). Họ không được
phép đập các loài giáp xác hoặc gói lại
các loài giáp xác đập. Một người giao
hàng shellstock cũng có thể gửi các
loài giáp xác đập.

Giao Hàng Sò
Còn Vỏ Trong
Tiểu Bang

Di chuyển/chỉ cung cấp trong vòng
Mississippi. Một người đại lý phát
triển, thu, mua, hoặc gói lại và bán
shellstock (giáp xác còn trong vỏ). Họ
không được phép đập các loài giáp
xác hoặc gói lại các loài giáp xác đập.
Một người giao hàng shellstock cũng
có thể gửi các loài giáp xác đập.

Bước # 6: Giấy Phép Kinh Doanh/
Giấy Phép Đặc Quyền

Nếu doanh nghiệp của bạn nằm bên trong thành phố
có giới hạn, bạn phải mua một thành phố giấy phép
kinh doanh cũng được biết như là một đặc quyền cấp
giấy phép từ thành phố thu thuế của văn phòng.

Bước #7: Tiểu Bang và Các Cơ Quan
Liên Bang

Có một số tiểu bang và liên bang mà có thể yêu
cầu các cơ quan cấp giấy phép cho các loại hình
doanh nghiệp khác nhau. Ví dụ, trong MS-DMR
Cục Công Nghệ Hải Sản chứng nhận đại lý và chế
biến thủy hải sản. MS DMR Giấy Phép và Đăng Ký
Giao bán giấy phép cho các loại hoạt động hàng
hải. MS Sở của Y Tế, Bộ Phận Môi Trường đề lề
đường với những người bán hàng và thu phí cho
thực phẩm đang được chuẩn bị sẵn sàng và/hoặc
đứng hầu bàn ăn.

Bước #8: Giấy Chứng Nhận Ở

Bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận ở của bạn từ Sở
Xây Dựng sau khi tất cả các yêu cầu được đập ứng.

Bước #4: Sở Xây Dựng

Sở Xây Dựng thiết lập và bắt tuân theo mã xây
dựng được phân cấp của chính quyền địa phương
cho các cơ cấu an toàn của công trình xây dựng.
Trước khi bạn bắt đầu hoạt động được trên thiết
bị mới của bạn, sửa đổi hoặc mới xây dựng, bạn
phải nhận được giấy phép xây dựng thành phố từ
Sở Xây Dựng.

