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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 
THỦY SẢN VIỆT NAM 

����� 

Số: 111/2018/CV-VASEP 

V/v góp ý Dự thảo sửa đổi TT 48/2013/TT-

BNNPTNT, 02/2017/TT-BNNPTNT  và 3 TT liên 

quan đến 3 Chương trình GS ATTP  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------oOo------------- 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2018 

 

Kính gửi: Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản 
       

Theo đề nghị góp ý cho Dự thảo sửa đổi Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT, Thông tư 

02/2017/TT-BNNPTNT và Thông tư 31/2015/TT-BNNPTNT,Thông tư 33/2015/TT-

BNNPTNT, Thông tư 08/2016/TT-BNNPTNT liên quan đến 3 Chương trình giám sát về 

ATTP (sau đây gọi tắt là Dự thảo) trên website của Quý Cục, sau khi tập hợp ý kiến từ các 

DN,  Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin có ý kiến góp ý như 

sau: 

I. Góp ý chung:  
Về kết cấu văn bản, đề nghị: 
1. Về việc sửa đổi Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT và Thông tư 02/2017/TT-

BNNPTNT: trong Dự thảo sửa khá nhiều, cần 7 trang mới hết nội dung cần sửa đổi. 

Đề nghị: mục này ban hành thành một Thông tư mới thay thế hoàn toàn cho Thông tư 

48/2013/TT-BNNPTNT và Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT để dễ hiểu dễ áp dụng 

hơn 

2. Về việc sửa đổi 03 Thông tư còn lại: ít sửa (chỉ 1,5 trang) thì giữ lại trong Dự thảo 

này. 

II. Góp ý nội dung chi tiết: 

Đề nghị bổ sung thêm vào nội dung "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

48/2013/TT-BNNPTNT” một khoản mục sau: 

Sửa đổi Điểm b, Khoản 1, Điều 2 của Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT về đối tượng 

áp dụng như sau: 

“ Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thực phẩm thủy sản xuất khẩu vào các thị trường mà Cơ quan thẩm quyền nước nhập 

khẩu hoặc nhà nhập khẩu có yêu cầu lô hàng xuất khẩu được kiểm tra, cấp chứng thư của 

Cục QLCL Nông Lâm sản và Thủy sản”. 

Lý do:  

 Hiện tại, theo Mục 2 Chương 3 của Thông tư  48/2013/TT-BNNPTNT, các lô hàng 

xuất khẩu vào các quốc gia và vùng lãnh thổ mà Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu có 

yêu cầu cấp chứng thư của Cục NAFIQAD đều đang thực hiện với chế độ giảm kiểm theo 

tần suất đối với các DN ưu tiên, vì vậy chi phí kiểm hàng xuất khẩu vào các quốc gia này 

được giảm rất nhiều. 
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Tuy nhiên, đối với các thị trường không có yêu cầu cấp chứng thư từ Cơ quan thẩm 

quyền nước nhập khẩu nhưng nhà nhập khẩu có yêu cầu lấy chứng thư của Cục NAFIQAD 

thì  hiện tại 100% các lô hàng đều phải lấy mẫu phân tích chứ không được áp dụng nguyên 

tắc kiểm tra trên cơ sở quản lý rủi ro, dẫn đến làm phát sinh chi phí kiểm hàng lớn khi xuất 
khẩu vào các thị trường này. 

Đề nghị Quý Cục và Ban Soạn thảo xem xét các ý kiến góp ý nêu trên để bổ sung sửa 

đổi hợp lý cho Dự thảo nhằm tạo thuận lợi cho các DN, cá nhân có liên quan trong việc thực 

hiện, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả cho việc thực hiện quy định trong thực tế.  

Trân trọng cảm ơn và kính chào./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch HH và các PCT HH; 

-   VPĐD HH tại Hà Nội; 

- Lưu VP HH. 

TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ  
XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM 

TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI 
 
 
 
 

Trương Đình Hòe 

 


