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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 
THỦY SẢN VIỆT NAM 

����� 
Số: 136/2018/CV-VASEP 

V/v kiến nghị về các mức MPRL cho chỉ tiêu 

HC, KS của hàng TS tiêu thụ nội địa 

 

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

------------oOo------------ 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2018 

 

Kính gửi: Ông Mai Tiến Dũng - Bộ Trưởng, Chủ nhiệm VP Chính phủ,  
         Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính 

  

Thực hiện chương trình ”Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” theo định hướng của 
Chính phủ, các DN chế biến thủy sản đang tích cực hợp tác với các chuỗi cửa hàng bán lẻ, siêu thị 
để thúc đẩy kinh doanh sản phẩm thủy sản tại thị trường trong nước. Tuy nhiên, hiện nay các DN 
thủy sản đang gặp phải một bất cập ảnh hưởng không nhỏ tới việc tăng cường tiêu thụ sản phẩm 
thủy sản tại các kênh bán lẻ, cụ thể như sau: 

Tháng 9 chính là thời điểm quan trọng để các DN chế biến thủy sản chốt các hợp đồng, 
đơn hàng với các hệ thống siêu thị để phục vụ Tết. Tuy nhiên, các DN chế biến thủy sản đang gặp 
phải một bất cập lớn về văn bản và cách hiểu giữa các hệ thống siêu thị với DN và các cơ quan 
Quản lý Nhà nước liên quan đến Giới hạn hiệu năng phân tích tối thiểu (Minimum Required 

Performance Limit - MRPL) của các chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh bị cấm sử dụng trong sản phẩm 
thực phẩm. Theo quy định tại Quyết định số 2005/34/EC ngày 11/01/2005 của Ủy ban Châu Âu, 
nếu kết quả phân tích của lô hàng thấp hơn mức MPRL thì thực phẩm không bị cấm sử dụng làm 
thực phẩm và vẫn được phép nhập khẩu vào EU. Tuy nhiên, do Việt Nam mới chỉ ban hành mức 
Giới hạn tối đa cho phép (MRL) cho các chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh hạn chế sử dụng nhưng 
chưa ban hành quy định về mức MPRL đối với các chỉ tiêu cấm sử dụng nên các siêu thị vẫn 
không chịu chấp nhận các lô hàng thực phẩm có dư lượng hóa chất, kháng sinh cấm mặc dù dư 
lượng của các chất này trong sản phẩm rất thấp, nằm dưới ngưỡng MPRL quy định của EU nên 
không ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. 

Trong vòng 1 năm qua, bất cập này đã được Hiệp hội báo cáo lên Bộ NNPTNT và Bộ Y tế 
tại nhiều cuộc họp và nhiều văn bản khác nhau. Sau khi nhận được kiến nghị từ VASEP, Bộ 
NNPTNT phối hợp cùng Hiệp hội VASEP đã gửi nhiều văn bản tới Bộ Y tế để đề xuất Bộ Y tế 
ban hành các mức MPRL cho các chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh cấm dựa trên cơ sở tham khảo các 
mức MPRL đã được EU chấp thuận và ban hành, bao gồm: 

1. Công văn 57/2018/VASEP-VPĐD ngày 12/9/2018 của VASEP gửi Cục An toàn Thực 
phẩm (Bộ Y tế) về kiến nghị các mức MPRL cho chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh của 
hàng thủy sản tiêu thụ nội địa. 

2. Công văn 5009/BNN-QLCL ngày 2/7/2018 của Bộ NNPTNT gửi Bộ Y tế về quy định 
MRPL của phương pháp phân tích hóa chất, kháng sinh cấm 

3. Công văn 4381/BNN-QLCL ngày 8/6/2018 của Bộ NNPTNT gửi Bộ Y tế về đề xuất 
mức giới hạn an toàn đối với các nhóm sản phẩm trong Phụ lục III Nghị định 
15/2018/NĐ-CP 

4. Công văn 018/2018/CV-CNPT ngày 7/4/2018 của Công ty Hải Nam gửi Bộ NNPTNT 
và Bộ Y tế về kiến nghị tiêu chuẩn dư lượng KS cho thị trường nội địa 
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5. Công văn 39/2018/CV-VASEP ngày 13/3/2018 của VASEP gửi Bộ NNPTNTN về kiến 
nghị ngưỡng phát hiện của chỉ tiêu CAP cho hàng thủy sản tiêu thụ nội địa 

6. Công văn 16/2018/CV-VASEP ngày 23/1/2018 của VASEP gửi Bộ Y tế về kiến nghị 
ngưỡng phát hiện của chỉ tiêu CAP cho hàng thủy sản tiêu thụ nội địa 

(Xin được gửi kèm theo đây các văn bản của Bộ NNPTNT và Hiệp hội VASEP đã gửi đến 

Bộ Y tế).  

Đồng thời, ngày 31/8/2018, Hiệp hội VASEP cũng đã có cuộc họp với đại diện Vụ Pháp 
chế (Bộ Y tế), Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế), Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy 
sản (Bộ NNPTNT) và Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản (Bộ NNPTNT) để trình 
bày và bàn giải pháp tháo gỡ cho bất cập nói trên. Tuy nhiên, tính đến nay chỉ còn 12 ngày nữa là 
hết tháng 9/2018 – cũng tức là hết thời hạn để DN ký hợp đồng tiêu thụ với các chuỗi siêu thị - 
nhưng Hiệp hội VASEP vẫn chưa nhận được phản hồi giải quyết cho các bất cập và bức xúc này. 
Bằng công văn này, chúng tôi tha thiết đề nghị Ông Bộ trưởng có ý kiến chỉ đạo các cơ quan quản 
lý Nhà nước có liên quan sớm ban hành các văn bản pháp quy nhằm giúp tháo gỡ vướng mắc này 
cho các DN thủy sản để các DN kịp thời gian ký được hợp đồng với các siêu thị trong tháng 
9/2018 và giúp đưa được hàng Việt vào hệ thống tiêu thụ của các siêu thị, chuỗi cửa hàng bán lẻ 
trong tương lai.  

Trân trọng cảm ơn và kính chào ./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Y tế;  
- NAFIQAD; Cục CBPTTTNS; 
- Phó CT, CT UB Hải sản VASEP; 
- Tổng Thư ký HH; 
- BCN CLB nội địa VASEP; 
- VPHH;  
- Lưu VPĐD tại Hà Nội. 

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

TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI 

 

 

 

Trương Đình Hòe 

 


