
 

 

HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 
THỦY SẢN VIỆT NAM 

����� 

Số: 123/2018/CV-VASEP 

V/v triển khai các hoạt động phối hợp đã thống 

nhất tại cuộc họp ngày 17/4/2018 giữa Bộ 
NNPTNT, Bộ TN-MT và VASEP về khảo sát, xây 

dựng QCVN nước thải nuôi cá tra, tôm và chế 
biến thủy sản 

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

------------oOo------------ 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2018 

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cùng các DN thủy sản 

hội viên chân thành cảm ơn Quý Bộ đã luôn hỗ trợ VASEP và các DN thủy sản trong thực hiện 

tốt các quy định về bảo vệ môi trường, xử lý nước thải và tháo gỡ các vướng mắc, bất cập 

trong quá trình thực thi thời gian qua. 

Tiếp nối kết quả cuộc họp giải quyết kiến nghị của DN thủy sản trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trường giữa Lãnh đạo Bộ NNPTNT, Lãnh đạo Bộ TN-MT VASEP và các DN thủy sản tại 

Hà Nội ngày 17/4/2018; kế hoạch của Bộ TN-MT theo Quyết định 2064/QĐ-BTNMT ngày 

26/6/2018 ban hành kế hoạch hành động của Bộ TNMT thực hiện NQ số 19-2018/NQ-CP của 

Chính phủ; công văn số 2610/TCMT-QLCT ngày 22/8/2018 của Tổng cục Môi trường ngày 

22/8/2018 về áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải cho khu nuôi cá tra (chi tiết 

xin xem tài liệu gắn kèm), Hiệp hội VASEP trân trọng đề nghị Quý Bộ cùng phối hợp thực 

hiện các hoạt động đã được các bên thống nhất tại cuộc họp ngày 17/4/2018, cụ thể như sau: 

1. Cử đại diện của Vụ KHCN&MT sẽ tham gia và làm đầu mối cho các hoạt động (khảo 

sát, xây dựng, đề xuất) phối hợp giữa các bên; 

2. Kế hoạch đi khảo sát hệ thống nước thải cơ sở chế biến thủy sản; cơ sở nuôi cá tra và 

tôm dự kiến từ 20-25/9/2018 

3. Chủ trì, phối hợp với VASEP trong tháng 10/2018: 1) đề xuất ngưỡng kiểm soát & lộ 

trình áp dụng của chỉ tiêu phospho trong nước thải CBTS sau xử lý; 2) xây dựng QCVN 

nước thải nuôi cá tra và tôm thâm canh. 

4. Chủ trì gửi đề xuất các kết quả mục (3) trên cho Bộ TN-MT trước 15/11/2018 để Bộ 

TN-MT xem xét ban hành theo luật định. 

Thông tin chi tiết và nhận phản hồi, xin vui lòng liên hệ: chị Hoàng Yến, tel: 

024.37715055 (ext. 206), email: hoangyen@vasep.com.vn, mobi: 0947 623 129. 

Trân trọng cảm ơn và kính chào./. 

 

Nơinhận: 

- Nhưtrên; 

- Thứ trưởng Vũ Văn Tám ; 

- Bộ TN-MT; 

- Tổng cục Môi trường; 

- Chủ tịch & các PCT Hiệp hội; 

-   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 


