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 Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin chân thành cảm ơn sự 

quan tâm, hỗ trợ của quý Tổng Cục đối với mọi hoạt động của Hiệp hội và các Doanh nghiệp 

hội viên trong thời gian qua. 

 Chương trình giám sát hải sản nhập khẩu của Hoa kỳ (SIMP) áp dụng cho mặt hàng tôm 

chính thức bắt buộc kể từ ngày 31/12/2018. Tuy nhiên hiện nay trên các Website chính thức của 

Hoa Kỳ (NOAA) vẫn chưa có các hướng dẫn cụ thể cho việc kê khai hồ sơ và đăng ký nhập 

khẩu theo chương trình SIMP, trong khi đó thời gian áp dụng rất cận kề do đó các doanh nghiệp 

tôm đang rất hoang mang trong việc thực hiện chương trình SIMP của Mỹ. 

 Để hỗ trợ cho các Doanh nghiệp hiểu rõ hơn và nắm vững các yêu cầu của SIMP, cách 

thức kê khai và đăng ký theo chương trình SIMP, VASEP kính đề nghị Tổng Cục Thủy sản xem 

xét hỗ trợ tổ chức hướng dẫn khai báo theo quy định của chương trình SIMP trong tháng 9/2018. 

Các Doanh nghiệp mong muốn được tập trung vào một số nội dung như sau: 

 1/ Cách khai báo và nhận diện về pháp lý đối với các ao nuôi tôm ở Việt Nam; 

 2/ Hướng dẫn đăng ký và xin giấy phép nhập khẩu IFTP theo chương trình SIMP; 

 3/ Một số vấn đề khác liên quan đến chương trình SIMP. 

 VASEP rất mong Tổng Cục Thủy sản quan tâm và hỗ trợ Doanh nghiệp nắm vững các 

yêu cầu kê khai và đăng ký theo SIMP nhằm hạn chế việc gián đoạn xuất khẩu tôm vào thị 

trường Mỹ. 

 Xin cảm ơn và trân trọng kính chào. 
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