HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU
THỦY SẢN VIỆT NAM

Số: 128 /CV-VASEP
V/v góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung
một số điều của NĐ 86/2012/NĐ-CP và Nghị
định 74/2018/NĐ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------oOo------------Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ
Phúc đề nghị của Quý Bộ tại văn bản số 3356/BKHCN-TĐC ngày 05/11/2020 về việc
góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 86/2012/NĐ-CP và
74/2018/NĐ-CP của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Dự thảo) trên cổng thông tin điện tử của
Chính phủ, sau khi xem xét Dự thảo, Hiệp hội xin có ý kiến như sau:
Tại Khoản 3 Điều 2 của Dự thảo đã nêu:
“Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm
2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
3. Sửa đổi khoản 2 Điều 19b Nghị định số 132/2008/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9
Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP) như sau:
“...
2. Đối với tổ chức hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng mã nước ngoài, tổ chức tự chịu
trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng mã nước ngoài này”.”

Về nội dung quan trọng trên, Hiệp hội cùng cộng đồng DN xuất khẩu thuỷ sản chúng tôi
có ý kiến như sau:
- Tiếp nối công văn số 46/2020/CV-VASEP ngày 22/4/2020, tại văn bản số
122/2020/CV-VASEP ngày 13/10/2020 Hiệp hội VASEP đã báo cáo và kiến nghị tiếp
với Thủ tướng Chính phủ việc chỉ đạo giải quyết vướng mắc tại quy định về «sử dụng
mã số mã vạch nước ngoài» trong Nghị định 74/2018/NĐ-CP bằng việc bãi bỏ quy
định về sử dụng mã số mã vạch nước ngoài tại Nghị định 74/2018. Lý do vì không chỉ
không có cơ sở pháp lý, mà còn hoàn toàn không có cơ sở thực tiễn và thông lệ quốc tế.
Tổ chức GS1 quốc tế cũng như chính phủ các nước không có quy định pháp lý để quản
lý nhà nước đối với mã số mã vạch hàng hoá XNK.
- Việc tiếp tục có điều khoản về «sử dụng mã nước ngoài» trong một Nghị định của
Chính phủ (một văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thực thi Luật) dù dưới phương
diện không có quy định cụ thể đi kèm, nhưng sẽ là không cần thiết và không phù hợp
khi nội dung đó không phù hợp để quản lý bằng pháp lý.
- Khoản 9 Điều 1 của Nghị định 74/2018/NĐ-CP (Sửa đổi khoản 2 Điều 19b Nghị định số
132/2008/NĐ-CP) chỉ đề cập đến mã số mã vạch (MSMV) nước ngoài nhưng trong Dự
thảo lại đề cập đến mã nước ngoài (tức là ngoài MSMV còn bao gồm nhiều mã khác ví
dụ như QR code,...). Quy định này đã đưa toàn bộ mã nước ngoài được các tổ chức sử
dụng trên lãnh thổ Việt Nam vào phạm vi quản lý Nhà nước trong khi về bản chất, các
mã này hoàn toàn không có ý nghĩa thực tế đối với công tác quản lý nhà nước mà chỉ
là các mã sử dụng mang tính tự nguyện trong các chuỗi quản lý hàng hoá của chủ hàng.
Việc Dự thảo mở rộng phạm vi sang các mã khác ngoài MSMV cũng đang đi ngược lại
tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 9208/VPCP-KGVX ngày
4/11/2020 về việc sửa đổi quy định pháp luật về sử dụng MSMV nước ngoài.
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Hơn nữa, Dự thảo quy định “tổ chức tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử
dụng mã nước ngoài” là không cần thiết khi quy định một điều đương nhiên về trách
nhiệm tuân thủ pháp luật. Quy định như trong Dự thảo không chỉ thiếu rõ ràng mà còn
dễ dẫn đến các cách hiểu khác nhau cho cả DN và CQ nhà nước. ( Thí dụ như Doanh
nghiệp không biết là các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan sẽ thực hiện kiểm tra,
thanh tra hay hậu kiểm việc sử dụng mã nước ngoài hay không ).
- Bên cạnh đó tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 119/2017/NĐ-CP, quy
định xử phạt đối với các vi phạm hành chính về MSMV nước ngoài đang vẫn được giữ
nguyên như tại Nghị định 119/2017/NĐ-CP. Hiệp hội VASEP đã có công văn số
121/2020/CV-VASEP ngày 12/10/2020 gửi Quý Bộ góp ý cho Dự thảo Nghị định sửa
đổi NĐ 119/2017 nói trên, trong đó chúng tôi có các góp ý đề nghị : «bỏ điểm đ) Khoản
1, bỏ điểm a) Khoản 3 và sửa đổi điểm e) Khoản 1 của Điều 32 Nghị định
119/2017/NĐ-CP – để đồng bộ quy phạm pháp luật với đề nghị bãi bỏ quy định sử dụng
MSMV nước ngoài tại NĐ 74/2018/NĐ-CP kể trên.
Rõ ràng, việc quy định «tự chịu trách nhiệm...» tại Dự thảo sửa đổi NĐ 74/2018 và việc
giữ nguyên các quy định xử phạt tại Dự thảo sửa đổi NĐ 119/2017 là không phù hợp,
không đồng bộ trong các quy định về quản lý MSMV nước ngoài đối với hàng XK nói
riêng, gây khó khăn trong việc thực thi các quy định về quản lý Nhà nước đối với hoạt
động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nói chung.
Vì tầm quan trọng của vấn đề, với các xem xét & phân tích có tính xây dựng như trên, với
tinh thần là thành viên của Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng
Chính phủ, Hiệp hội VASEP trân trọng đề nghị:
- Bỏ quy định về sử dụng mã nước ngoài khỏi Nghị định 74/2018/NĐ-CP; đưa quy định
về mã nước ngoài ra khỏi Dự thảo sửa đổi;
- Tiếp thu, sửa đổi Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 119/2017/NĐ-CP về xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm
như các góp ý, đề xuất của VASEP tại công văn số 121/2020/CV-VASEP ngày
12/10/2020 để đồng bộ các quy định.
VASEP kính đề nghị Quý Bộ xem xét và sửa đổi hợp lý Dự thảo nhằm đáp ứng các quy
định pháp luật hiện hành, thông lệ quốc tế và tạo thuận lợi cho hoạt động SXKD của doanh
nghiệp thuỷ sản nói riêng, DN xuất nhập khẩu Việt Nam nói chung.
Trân trọng cảm ơn và kính chào./.
-

Nơi nhận:
-

Như trên;
Hội đồng TV CCTTHC;
Bộ NN&PTNT;
Tổng cục TĐC;
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
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