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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 
THỦY SẢN VIỆT NAM 

����� 
Số: 120/2018/CV-VASEP  

V/v góp ý dự thảo TT sửa đổi, bổ sung TT 

26/2016/TT-BNNPTNT về KD động vật TS 

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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2018 

 

  Kính gửi: Cục Thú y – Bộ NNPTNT 

 Phúc đáp đề nghị góp ý của Quý Cục cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 

quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản (sau đây gọi tắt là Dự thảo), 

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

I. GÓP Ý CHI TIẾT NỘI DUNG DỰ THẢO 
1. Đề nghị Dự thảo bổ sung thêm nội dung (phần gạch chân) vào Khoản 3 điều 4 

của Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT: 

“3. Hồ sơ khai báo kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật thủy sản làm nguyên liệu gia 

công, chế biến thực phẩm xuất khẩu; sản phẩm động vật thủy sản làm nguyên liệu để chế 

biến tiếp trước khi đưa sản phẩm tiêu thụ nội địa ; sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu 

từ tàu đánh bắt hải sản nước ngoài; sản phẩm động vật thủy sản làm hàng mẫu; sản 

phẩm động vật thủy sản xuất khẩu bị triệu hồi hoặc bị trả về.” 

Lý do: Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT chưa phân biệt rõ giữa hàng NK tiêu dùng trực 

tiếp (nhập theo lọai hình A11) và NK nguyên liệu để chế biến tiếp (nhập theo lọai hình 

A12) nên phát sinh nhiều vướng mắc cho DN. Vừa qua Nghị định 15/2018/NĐ-CP ban 

hành ngày 2/2/2018 cũng đã tháo gỡ nhiểu thủ tục cho loại hình NK A12 áp dụng giống 

như  loại hình NK để sản xuất XK (loại hình E31) nhưng hệ thống văn bản pháp quy của 

Thú y thì chưa thay đổi theo định hướng này. Do vậy,  Dự thảo cần phân biệt rõ các loại 

hình NK này để phù hợp với các lọai hình khai báo theo qui định của cơ quan Hải quan. 

2. Đề nghị Dự thảo sửa đổi bổ sung thêm vào Điều 13 của Thông tư 26/2016/TT-
BNNPTNT như sau:  

“Điều 13. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu để tiêu thụ trong 

nước tiêu dùng trực tiếp không qua chế biến.” 

Lý do: như giải thích tại  Mục 1 nêu trên 

3. Đề nghị Dự thảo bổ sung vào Điều 13 của của Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT 
nội dung để làm rõ Khoản 4 Điều 5 của Thông tư 02/2018/TT-BNNPTNT 

Lý do: Khoản 4 Điều 5 của Thông tư 02/2018/TT-BNNPTNT ban hành ngày 2/2/2018 đã 

quy định: 

“Điều 5. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT 

… 

4. Điểm b khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
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 “b) Cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ thông báo cho 

chủ hàng thời gian, địa điểm tiến hành kiểm dịch, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn 

chủ hàng hoàn chỉnh theo quy định. 

Cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu đối chiếu thông tin tàu, trường hợp phát hiện tàu 

có trong Danh sách IUU, Cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu không thực hiện kiểm 

dịch và báo cáo ngay về Cục Thú y để phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý”. 

 Tuy nhiên, Dự thảo sửa đổi đã gộp khoản 1 và khoản 2 của Điều 13 của Thông tư 

26/2016/TT-BNNPTNT thành một nhưng chưa đề cập đến nội dung này.  

4. Đề nghị Dự thảo bổ sung bổ sung nội dung (phần gạch chân) vào Điều 14 như sau: 

“Điều 14. Kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật thủy sản làm nguyên liệu gia công, 

chế biến thực phẩm xuất khẩu; sản phẩm động vật thủy sản làm nguyên liệu để chế biến 

tiếp trước khi đưa sản phẩm tiêu thụ nội địa, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu từ 

tàu đánh bắt hải sản nước ngoài; sản phẩm động vật thủy sản làm hàng mẫu; sản phẩm 

động vật thủy sản xuất khẩu bị triệu hồi hoặc bị trả về” 

Lý do: như giải thích tại Mục 1 nêu trên 

5. Đề nghị Dự thảo bổ sung thêm quy định không yêu cầu kiểm hàng đối với hàng 

mẫu (có khối lượng dưới 50 kg) vào Khoản 2 Điều 14 của Thông tư 26/2016/TT-

BNNPTNT.  

Lý do: vì hàng mẫu với khối lượng nhỏ như vậy chủ yếu chỉ dùng để làm hàng mẫu cho 

chế biến hoặc để trưng bày tại Hội chợ, triển lãm, không sử dụng để làm nguyên liệu chế 

biến hoặc đưa ra thị trường tiêu thụ nên không gây mất ATTP hoặc dịch bệnh cho thủy 

sản trong nước, trong khi các hàng mẫu này lại cần được vận chuyển nhanh để đáp ứng 

nhu cầu sản xuất hoặc công tác chuẩn bị hội chợ, triển lãm. 

6. Đề nghị Dự thảo sửa đổi điểm c vào khoản 3 Điều 14 của Thông tư 26/2016/TT-

BNNPTNT (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 02/ 2018/TT-BNNPTNT ngày 

31/1/2018) như sau: 

“d) Đối với sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu từ tàu đánh bắt hải sản nước ngoài 

trong thời gian  60 ngày 120 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu, 

nếu chủ hàng có khai báo kiểm dịch sửa đổi, bổ sung theo phân loại sản phẩm, theo thị 

trường xuất khẩu, Cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu nơi cấp Giấy chứng nhận kiểm 

dịch nhập khẩu lần đầu thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu thay 

thế Giấy chứng nhận đã cấp. 

Việc khai báo sửa đổi, bổ sung theo phân loại sản phẩm, thị trường xuất khẩu phải bảo 

đảm phải đúng nguồn gốc và đúng số lượng đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch 

nhập khẩu lần đầu”. 

Lý do: Đây là yêu cầu của Cục NAFIQAD để đáp ứng yêu cầu kiểm soát của EU về IUU 

đối với nguyên liệu thủy sản NK. Cơ  quan kiểm dịch động vật có thể  điều chỉnh  bằng 

cách làm một phụ đính bổ sung  theo phân loại sản phẩm và theo thị trường  xuất khẩu. 

Việc cho điều chỉnh này rất quan trọng giúp  DN tránh được  những vướng mắc  khi XK 
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vì hiện tại cơ quan Thú y  không đồng ý điều chỉnh  (ví dụ như điều chỉnh thị trường xuất 

khẩu) khi  giấy chứng nhận KD vẫn còn hiệu lực, trong khi theo yêu cầu của Cục 

NAFIQAD thì các thay đổi này cần phải có văn bản điều chỉnh của cơ quan Thú y (Cục 

NAFIQAD không chấp nhận cam kết của DN). 

7. Đề nghị Dự thảo bổ sung thêm quy định tại Khoản 2 Điều 14 của Thông tư 

26/2016/TT-BNNPTNT: Đối với hàng xá, hàng nhập bằng carton nhưng dùng để sản 

xuất xuất khẩu, không tiêu thụ trong nước thì không yêu cầu dán nhãn trên thùng và 

không phải kiểm tra thông tin ghi nhãn. 

Lý do: Trong thực tế, nguyên liệu nhập khẩu là cá đánh bắt tự nhiên, được bảo quản lạnh 

và nhập về dưới dạng nguyên con đông block trần hoặc đóng xá xếp trong container lạnh 

- không có bao bì. Việc dán nhãn trên từng block cá trần đông lạnh hoặc trên từng con cá 

là không thể thực hiện được. Đây là đặc thù của ngành hàng mà các doanh nghiệp từ 

trước đến nay đều có nhập khẩu theo dạng này. 

Quy định pháp luật hiện hành (Nghị định 43/2017 thay thế ND89/2006) thì bên cạnh 

quy định hàng hóa nhập khẩu phải có nhãn mác, thì cũng có thêm quy định cho phép 

thực phẩm tươi sống, nguyên liệu thủy sản bán trực tíêp cho ngừơi tiêu dùng thì không 

bắt buộc phải dán nhãn hàng hóa (Khoản 1, Khoản 2 – Điều 1, Nghị định 43/2017). 

Theo đó, ngay cả các thực phẩm tươi sống, nguyên liệu thủy sản hàng hóa nếu bán 

trực tiếp cho người tiêu dùng thì vẫn được cho phép không bắt buộc phải dán nhãn. 

Trong khi các lô hàng nhập khẩu của DN là nguyên liệu để chế biến tiếp ra một sản phẩm 

khác thì lại bắt buộc phải có nhãn hàng hóa. Trong khi, thực tế đây là hàng đông lạnh 

đóng xá (xô), đóng block trần nên không dán nhãn được.  

8. Đề nghị Dự thảo bổ sung thêm nội dung (phần gạch chân) vào Điểm I Khoản B 

Mục 6 của Dự thảo: 

“I. Sản phẩm động vật thủy sản dùng làm thực phẩm được nhập khẩu để tiêu dùng 

trực tiếp không qua chế biến” 

Lý do: như giải thích tại Mục 1 nêu trên 

9. Đề nghị Dự thảo điều chỉnh mẫu 03 TS và mẫu 10 TS (phần gạch chân) của Dự 

thảo như sau: 

a. Mẫu 03 TS 

“Đề nghị quý Cơ quan kiểm dịch: 

 Xuất khẩu  Kho ngoại quan  Tạm xuất tái nhập 

 Nhập khẩu tiêu dùng trực 

tiếp không qua CB 

 Quá cảnh  Nhập khẩu làm NLCBXK 

 Tạm nhập tái xuất  Chuyển khẩu  Hàng mẫu 

 Khác (đề nghị ghi rõ)……    Nhập khẩu làm NLCB SP 

tiêu dùng trong nước” 

b. Mẫu 10 TS: bổ sung thêm 2 cột vào cuối bảng khai báo: 
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“Có nhập khẩu số động vật thủy sản/sản phẩm động vật thủy sản sau:  

STT 
Tên thương 

mại 

Tên khoa 

học 

Kích thước cá 

thể/Dạng sản phẩm 
(1) 

Số lượng/ 

Trọng lượng 

Tên tàu đánh 

bắt 
(3)

 

Thị trường xuất 

khẩu 
(4)

 

       

       

       

       

   Tổng số    

Lý do:  

- Mẫu 03 cần điểu chỉnh để phân biệt các lọai hình NK giống như khai báo với cơ quan 

Hải quan 

- Mẫu 10 cần điểu chỉnh theo yêu cầu của Cục NAFIQAD để đáp ứng theo yêu cầu của 

EU về IUU  

II. Góp ý các vấn đề có liên quan đến hoạt động kiểm dịch 

Đề nghị Cục Thú y xem xét xây dựng một cuốn Sổ tay Hướng dẫn (Handbook) về Thủ 

tục nhập khẩu thủy sản để chế biến xuất khẩu sang thị trường EU, cũng như thiết lập một cơ 

sở dữ liệu về số liệu báo cáo riêng cho dòng hàng thủy sản nhập khẩu để chế biến xuất khẩu 

sang thị trường EU. 

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; 

- Ban Pháp chế VCCI 

- 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 

 


