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Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2021 
 

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 

               Đồng kính gửi: Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan 

 

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) với 270 doanh nghiệp 

thành viên, tập trung chủ yếu tại Đồng bằng Sông Cửu Long và các tỉnh Nam Trung Bộ trở 

vào xin báo cáo nhanh tình hình hoạt động của các doanh nghiệp (DN) thủy sản trong điều 

kiện áp dụng Chỉ thị 16 tại Tp. Hồ Chí Minh và 19 tỉnh thành phía nam theo chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ. 

Theo đó, hầu hết các Tỉnh thành đã yêu cầu các DN chỉ được duy trì hoạt động khi 

đảm bảo điều kiện “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường – 2 địa điểm” để phòng, chống dịch 

bệnh lây lan vào các nhà máy, các khu công nghiệp. Các DN thủy sản đã chung tay sát cánh 

cùng Chính phủ thực hiện nghiêm các quy định nhằm vừa chống dịch vừa duy trì được sản 

xuất. Tuy nhiên, trong thực tế thực hiện hơn 1 tuần qua đã phát sinh nhiều khó khăn, bất cập 

tác động lớn tới việc bảo đảm an toàn phòng chống dịch cũng như nỗ lực duy trì sản xuất, 

xuất khẩu. Hiệp hội VASEP xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ NNPTNT 

một số khó khăn nổi bật sau: 

Thực tế hiện nay chỉ có khoảng 30% các DN thủy sản tại các tỉnh thành phía Nam 

đảm bảo được điều kiện “3 tại chỗ”. Các DN không đủ điều kiện thực hiện “3 tại chỗ” đã 

phải ngừng sản xuất dẫn đến một số hệ lụy như nợ ngân hàng, nợ nhà cung cấp, mất khách 

hàng, rủi ro không huy động được công nhân sau giãn cách. Với những nhà máy thực hiện 

được, thì số lượng công nhân có thể huy động cũng chỉ 30-50% số lượng lao động, số còn lại 

phải nghỉ việc hoặc nghỉ không lương. Và công suất sản xuất trung bình đã giảm chỉ còn 40-

50% so với trước đây. Dự tính công suất chung của cả vùng giảm chỉ còn 30-40%. 

Trong khi đó, nguyên liệu thủy sản huy động cho chế biến-xuất khẩu cũng chỉ đạt 

khoảng 40-50% so với nguồn nguyên liệu bên ngoài do việc thực hiện giãn cách chung, dự 

tính nguy cơ nguồn nguyên liệu cho sản xuất xuất khẩu những tháng cuối năm sẽ thiếu hụt 

20-30% (giảm khai thác, giảm thả giống nuôi trồng và giảm cả nguồn nhập khẩu).  

Các vật tư, phụ liệu, bao bì.....phục vụ chế biến thủy sản cũng bị thu hẹp, giảm công 

suất nguồn cung đến 50%. Trong khi sản xuất bị sụt giảm, nhiều đơn hàng phải gác lại hoặc 

bị mất, thì các chi phí cho DN đảm bảo được “3 tại chỗ” lại tăng vọt và đang tạo áp lực lớn: 

chi phí xét nghiệm hàng tuần, chi phí trang bị các điều kiện cho công nhân ăn-ngủ-làm việc 

tại nhà máy tăng 50-100%, chi phí trả thêm lương công nhân ở lại nhà máy tăng 30-50%, trả 

lương và chi phí hỗ trợ người lao động nghỉ việc, chi phí bao bì-vật tư-bột-phụ liệu tăng cao, 

chi phí điện sản xuất và duy trì kho đông lạnh trữ hàng và đặc biệt thời gian này DN đang gặp 

rất nhiều khó khăn về phí cước tàu biển liên tục tăng từ 2-3 đến 10 lần (tùy tuyến Châu Á, 
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Châu Âu, hay Châu Mỹ...) dẫn đến chi phí chung cho sản xuất tăng rất cao, trong khi hiệu 

quả sản xuất-kinh doanh giảm. 

Hiệp hội và các DN thấy rằng, việc thực hiện “3 tại chỗ” chỉ là biện pháp tình thế tạm 

thời trong thời gian ngắn hạn và chỉ có thể kéo dài từ 2-3 tuần đối với các doanh nghiệp vừa, 

các DN lớn hơn cũng duy trì tối đa 4-5 tuần do DN phải gồng gánh quá nhiều các khoản chi 

phí để đảm bảo chuỗi sản xuất, thực hiện các qui định chống dịch tại nhà máy. Chưa kể 

những hệ lụy nhãn tiền là nguy cơ mất đi lực lượng lao động đã qua đào tạo khiến kế hoạch 

phục hồi sản xuất khó khăn hơn, những rủi ro công nhân trong nhà máy thực hiện “3 tại chỗ” 

có thể bị nhiễm Covid-19 xảy ra nếu việc sàng lọc kiểm soát ban đầu và trong suốt quá trình 

vận hành không được tốt. 

Còn phương châm “1 cung đường – 2 địa điểm” cũng có nhiều bất cập khi các địa 

phương còn cứng nhắc trong việc xác định 2 địa điểm cần kiểm soát, hoặc yêu cầu cần tập 

hợp công nhân tại một điểm và xe công ty phải đón đến nhà máy - điều này thực sự gây ra 

nhiều khó khăn cho DN khi công nhân ở nhiều nơi khác nhau, phải di chuyển đến điểm tập 

kết chung mà xe ô tô đưa đón thì có hạn, số lượng công nhân trên xe cũng phải đảm bảo 

không quá 50% số ghế. 

Trong khi đó, kết quả xuất khẩu thủy sản Việt Nam 6 tháng đầu năm 2021 đạt được 

thành tích hết sức khả quan khi tranh thủ được nhu cầu tiêu thụ của các nước tăng cao, một số 

quốc gia XK thủy sản cạnh tranh với Việt Nam bị ảnh hưởng nặng bởi Covid-19 (Ấn Độ, 

Indonesia, Thái Lan, Ecuado...): tổng xuất khẩu 4,12 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ 

2020. Trong đó, riêng tháng 6/2021 đạt 849 triệu USD tăng gần 18% so với tháng 5/2021 

trước đó; XK sang nhiều thị trường chính đều tăng 2 con số (Mỹ 38,7%, EU 20,2%, Nga 

65,2%, Úc 60,5%, khối CPTPP 10,5%...). Dịch Covid-19 lan rộng và phải áp dụng chỉ thị 16 

tại Tp. HCM và các tỉnh ĐB Sông Cửu Long trong tháng 7/2021 như đề cập ở trên sẽ ảnh 

hưởng không nhỏ tới XK thủy sản. 

Từ những khó khăn thực tế kể trên của các DN thủy sản, cùng với cơ hội sản xuất-xuất 

khẩu thủy sản mà Việt Nam đang có và kinh nghiệm của tỉnh Bắc Giang vừa qua, Hiệp hội 

VASEP có một số nhận định và đề xuất-kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ như sau để phục 

hồi sản xuất, chuỗi cung ứng cũng như sinh kế cho hàng triệu công nhân và nông-ngư dân 

khai thác, sản xuất nguyên liệu thủy sản: 

1. Về trước mắt: Tiêm vắc-xin và thực hiện mục tiêu kép với trọng tâm mới: 

Hiện với biến thể mới của Covid đã khiến diễn biến dịch ngày càng phức tạp, chính 

quyền các địa phương và DN đã rất nỗ lực để thực hiện mục tiêu kép thời gian qua, bao gồm 

cả phương thức “3 tại chỗ” như báo cáo trên. Hiệp hội thấy rằng, dù việc chống dịch là nhiệm 

vụ cần ưu tiên hàng đầu nhưng vẫn phải duy trì sản xuất và lưu thông những mặt hàng thiết 

yếu và phục hồi sản xuất-xuất khẩu. 

Do thực tế lượng vắc-xin còn hạn chế và không có ngay một lúc, chúng tôi tha thiết đề 

nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét thứ tự ưu tiên các thành phần được tiêm văc-xin ngừa 

covid-19. Theo đó, sau những người làm tại các cơ sở y tế & những cán bộ liên quan phải 

tiếp xúc với người dân, người cao tuổi, người có bệnh nền thì thứ tự tiếp theo là những người 

lao động (trong sản xuất, lưu thông các mặt hàng thiết yếu; trong các nhà máy, các khu 

công nghiệp – thực hiện sản xuất cho xuất khẩu nói chung và sản xuất, XK thủy sản nói 

riêng), trong đó đặc biệt ưu tiên tiêm vắc xin cho lực lượng lao động tại các nhà máy đang áp 

dụng phương thức “3 tại chỗ” tại các địa phương. 
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Với thứ tự ưu tiên và tập trung tiêm ngay vắc-xin cho người lao động tại các nhà máy 

chế biến thủy sản, chúng ta sẽ vừa giữ được thị trường đối tác xuất khẩu, vừa duy trì được sản 

xuất và công ăn việc làm cho rất nhiều lao động, bao gồm cả nông-ngư dân khai thác biển và 

sản xuất nguyên liệu ở phía trước. Điều này cũng để khẳng định rằng, chúng ta trong ngắn 

hạn lúc này vẫn phải thực hiện mục tiêu kép nhưng với trọng tâm mới là phát triển kinh tế với 

trọng điểm là sản xuất, lưu thông các mặt hàng thiết yếu và các mặt hàng xuất khẩu. 

2. Về thời gian tới và trong dài hạn: Ngành thuỷ sản Việt Nam sẽ phải sống 

chung với đại dịch lâu dài 

Nhiều chuyên gia dịch tễ và kinh tế học đã có các phân tích và đánh giá, nhận định 

“sống chung với đại dịch”. Kinh tế thế giới sẽ phải thay đổi, các quan hệ như tập trung và 

phân tán, đô thị và nông thôn, công nghiệp và nông nghiệp, nội địa và toàn cầu hóa...sẽ 

chuyển theo hướng khác hoặc có điều chỉnh so với những gì đã thấy trước đây.  

Đại dịch thúc đẩy công việc, việc làm thực hiện xuyên biên giới nên việc xuất khẩu lao 

động sẽ giảm nhiều. Với dân số và lao động đông, Việt Nam chúng ta sẽ trực diện với vấn đề 

đào tạo lại và bảo đảm công ăn việc làm cho một lực lượng lao động lớn. Việc chủ động, sẵn 

sàng sống chung với dịch và sẽ phải có chiến lược phát triển, phục hồi sản xuất trong bối 

cảnh mới, Hiệp hội VASEP xin có một số đề xuất-kiến nghị như sau trong tiếp cận này: 

2.1. Bộ quy tắc, hướng dẫn thực hiện “Y tế tại chỗ”: 

Thực hiện phương châm “ 3 tại chỗ” chỉ là giải pháp tình thế không thể kéo dài do sức 

chịu đựng của các DN là có hạn như đã đề cập ở trên, do đó đối với các ngành sản xuất xuất 

khẩu rất cần có một kế hoạch chống dịch linh động theo sát thực tế với tình hình khống chế 

dịch tại các địa phương sau khi được chích vắc-xin phòng dịch để các DN chủ động lên 

phương án sản xuất; các DN đang tạm ngưng sản xuất chuẩn bị đáp ứng các điều kiện chống 

dịch để quay lại sản xuất đáp ứng đơn hàng XK tăng vào dịp cuối năm.  

Xin kiến nghị Bộ Y tế hoàn thiện bộ quy tắc (như CDC Mỹ và một số quốc gia đã có) 

và tổ chức huấn luyện cho các Tỉnh và DN thực hiện "Y tế tại chỗ" . Thực hiện chủ trương phối 

hợp và chia sẻ giữa DN và CDC, các DN sẽ chủ động sử dụng tổ y tế, trạm y tế của nhà máy, 

công ty tự tổ chức xét nghiệm cho người lao động mỗi tháng 2 lần, mẫu xét nghiệm sẽ gửi cho 

cơ quan y tế và kết quả tự xét nghiệm của DN được áp dụng trong lưu thông và giao dịch. CDC 

cũng sẽ tổ chức xét nghiệm cho DN 1lần/tháng, như vậy sẽ đảm bảo mỗi công nhân được xét 

nghiệm 3 lần/tháng.  Bộ Y tế có hướng dẫn xử lý kịp thời đối với các DN trong thực hiện “3 tại 

chỗ” như phát hiện F0, chỉ khoanh vùng và cách ly khu vực có nguy cơ, phun khử khuẩn, xét 

nghiệm....hướng dẫn các biện pháp an toàn “ chặt trong, chặt ngoài” kiểm soát các nguồn lây 

nhiễm một cách hiệu quả và phù hợp nhằm giảm tổn thất cho DN và sinh kế cho công nhân 

đồng thời đảm bảo an toàn dịch bệnh cho toàn nhà máy. 

2.2. Hướng dẫn thực hiện “1 cung đường – 2 địa điểm” theo tiếp cận là Công nhân 

đã được chích Vắc-xin và khu vực cư trú của công nhân là một địa điểm ngoài nhà máy 

với hướng dẫn thống nhất trên toàn quốc: 

Như đề cập những khó khăn, hệ lụy của “3 tại chỗ” trong phần báo cáo trên của Hiệp hội, 

về lâu dài, việc áp dụng “3 tại chỗ” khi dịch bùng phát sẽ tạo thêm nhiều gánh nặng và áp lực 

cho DN trong việc tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất và XK hàng hóa.  
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Hiệp hội đề xuất Bộ Y tế xem xét các điều kiện để thực hiện phương châm “1 cung 

đường – 2 địa điểm” kết hợp tuân thủ quy định 5K và các quy định về phòng dịch của DN, của 

cơ quan y tế địa phương. Khi đó, Bộ Y tế có hướng dẫn cụ thể về “1 cung đường-2 địa điểm” - 

trong đó “1 cung đường” là đảm bảo cung đường từ nhà đến công ty và từ công ty về nhà với 

điều kiện có kiểm soát và “2 địa điểm” là tại nhà máy tuân thủ quy định phòng dịch của DN và 

tại nhà, nơi cư trú sẽ tuân thủ quy định cách ly tại nhà khi cần thiết để bảo đảm chống dịch. 

2.3. Hỗ trợ công nhân, người lao động gặp khó khăn: 

Trong khi dịch vẫn còn diễn biến phức tạp và có thể còn kéo dài tình hình, thì việc 

ngày càng nhiều người lao động tự kéo nhau về quê trong mấy ngày qua là một điều phải suy 

nghĩ. Người lao động bị mất việc, đặc biệt là lao động tự do tại các tỉnh, thành phố có dịch là 

đối tượng bị tổn thương rõ rệt nhất, đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch covid-19 khi thu 

nhập bị sụt giảm. 

Cũng theo nghiên cứu Gutenberg về COVID-19 thì ảnh hưởng của đại dịch vào thu 

nhập của người dân nặng nề nhất là vào nhóm người có thu nhập thấp. Vì vậy, sự hỗ trợ tài 

chính cho thành phần này trong những giai đoạn căng thẳng của đại dịch là cần thiết. Thời 

gian qua, chúng ta cũng thấy và ghi nhận hết sức trân trọng là đã có nhiều tổ chức tự nguyện 

hoặc nhóm thiện nguyện của người dân từ nhiều nơi hoạt động tích cực hỗ trợ cho người 

nghèo, người lao động mất việc trên nhiều địa phương khác nhau. 

Chính phủ đã công bố các chính sách hỗ trợ người lao động bị tác động bởi dịch 

Covid-19. Hiệp hội thấy rõ đây là những chính sách lớn và hết sức ý nghĩa, kính đề nghị Thủ 

tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh việc phối hợp công-tư, bao gồm cả các tổ chức 

thiện nguyện được chọn để triển khai hiệu quả công tác hỗ trợ hết sức ý nghĩa vào bối cảnh 

hiện nay. 

2.4. Hỗ trợ doanh nghiệp: 

Chính phủ đã có Nghị quyết 68 và Quyết định 23 với các chính sách, cơ chế hỗ trợ 

DN. Nhưng bình diện chung là việc thực thi còn chậm với nhiều lý do. Trong tình trạng khẩn 

cấp hiện nay và những phát sinh trong việc duy trì sản xuất “3 tại chỗ” như báo cáo trên, để 

có các hỗ trợ kịp thời cho DN trong bối cảnh hiện nay và khả năng phục hồi sản xuất-xuất 

khẩu, Hiệp hội VASEP xin có một số đề xuất và kiến nghị khẩn với Thủ tướng Chính phủ: 

i) Có chỉ đạo để chính quyền địa phương cùng hành động với các DN và các Hiệp hội 

DN khẩn trương triển khai các gói hỗ trợ đã có của Chính phủ. 

ii) Có các chính sách ưu tiên về: giảm lãi suất vay ngân hàng, giảm 30% tiền điện cho 

đến ít nhất hết năm 2021, đề xuất giảm mức đóng kinh phí công đoàn từ 2% quỹ 

lương xuống còn 1% quỹ lương cho các DN – đây là những hỗ trợ quý báu để DN có 

thêm điểm dựa trong bối cảnh khó khăn hiện nay, để duy trì được “3 tại chỗ” và đặc 

biệt là có thêm cơ hội, nguồn lực cho việc phục hồi sản xuất-xuất khẩu. 

iii) Tăng mức hỗ trợ từ nguồn BHXH-BHYT-TNLĐ cho DN, và đề nghị BHXH chi 

trả lương và chi phí cho các trường hợp người lao động đi cách ly do dịch bệnh 

Covid-19 theo yêu cầu của cơ quan y tế. 

iv) Chính phủ và Bộ TT-TT xem xét chỉ đạo việc không công khai tên của DN nếu có ca 

nhiễm Covid-19 lên các phương tiện truyền thông nhằm tránh ảnh hưởng đến hoạt 

động và hình ảnh của DN trong bối cảnh hiện nay và khả năng phục hồi sản xuất. 
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Hiệp hội xin báo cáo nhanh với Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT 

cùng với việc sắp xếp thứ tự ưu tiên tiêm vắc-xin cho người lao động trong nhà máy chế biến 

thủy sản đảm bảo tiêu chí an toàn, tạo tiền đề triển khai một số nội dung theo các đề xuất-

kiến nghị kể trên, để các DN sản xuất-xuất khẩu nói chung và thủy sản nói riêng, có thêm các 

hỗ trợ cần thiết cho việc phục hồi sản xuất, xuất khẩu và trực tiếp thúc đẩy sinh kế cho 

công nhân, nông-ngư dân trong bối cảnh sống chung với dịch bệnh Covid-19. 

Xin kính chúc Thủ tướng và Bộ trưởng thật nhiều sức khỏe! 

  Xin cảm ơn và trân trọng kính chào./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ NN&PTNT; 

- Bộ Y tế;  

- Bộ TT-TT;  

- Bộ Tư pháp; 
- Bộ Tài chính; BHXH Việt Nam; 

- Bộ Công Thương; 

- Chủ tịch và BCH, BKT HH; 
- VPĐD HH tại Hà Nội; 

- Lưu VPHH. 

TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ 

XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM 

TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI  

 

 
 

Trương Đình Hoè 

 


