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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2018 

 

 

Kính gửi:  Cục Thú y Bộ NN & PTNT 

 

Phúc đề nghị của Cục Thú y tại văn bản số 2603/TY-KD ngày 06/11/2018, VASEP xin 
có ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT quy 
định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản như sau: 

A) GÓP Ý CHUNG VỀ DỰ THẢO: 
1. Chưa đưa Luật Thủy Sản vào phần căn cứ: 

Dự thảo đã được bổ sung nhiều nội dung bao quát và chi tiết cho quy định quản lý, kiểm 
soát IUU là một cập nhật tích cực & khá đầy đủ của Dự thảo. Tuy nhiên, Dự thảo chỉ đưa ra 
căn cứ vào Luật Thú y 2015 mà không có Luật Thủy sản 2017 (hiệu lực từ 1/1/2019) thì là 
thiếu logic về cơ sở pháp lý hiện hành; 

Ngoài ra, được biết Bộ NNPTNT đã chủ động và quán triệt cải cách, cải thiện môi 
trường kinh doanh & TTHC, trong đó “một sản phẩm chỉ một cơ quan thực hiện quản lý 
nhà nước”. Trong trường hợp kiểm soát thủy sản-SP thủy sản nhập khẩu, Bộ đã giao Cục 
Thú y là đầu mối duy nhất của Bộ tổ chức thực hiện quản lý, trong đó bao gồm cả kiểm dịch 
(theo Luật Thú y) và kiểm soát an toàn thực phẩm (theo Luật ATTP, Nghị định 
15/2018/NĐ-CP). Điều này cũng thấy rõ trong nội hàm kiểm soát “sản phẩm động vật thủy 
sản dùng làm thực phẩm” nhập khẩu của Thông tư 26/2016 và Dự thảo này với các chỉ tiêu 
kiểm tra là các vi khuẩn gây bệnh (Salmonella, E.Coli, V.cholera...) gây mất an toàn thực 
phẩm. 

Góp ý/Đề xuất: Dự thảo cần bổ sung Luật Thủy sản 2017, Luật ATTP 2010 và Nghị 
định 15/2018/NĐ-CP vào căn cứ pháp lý của Dự thảo. 
2. Góp ý phân biệt rõ ràng giữa hàng “NK tiêu dùng trực tiếp” và “NK nguyên liệu 

để chế biến tiếp”  

Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT (tại Điều 13 & 14) và Dự thảo đều vẫn gộp 2 dòng 
hàng này vào chung một quy định/thủ tục cho kiểm dịch nhập khẩu “để tiêu thụ trong 
nước”; chưa tách biệt rõ giữa hàng “NK tiêu dùng trực tiếp” (nhập theo lọai hình A11) và 
“NK nguyên liệu để chế biến tiếp” (nhập kinh doanh sản xuất, mã lọai hình A12). 

Điều này khiến cho, một mặt chưa thể góp phần giảm thiểu được “số lượng/tỷ lệ” kiểm 
tra chuyên ngành theo nguyên tắc quản lý rủi ro như Nghị quyết 19/2018 đã đề ra; một mặt 
cũng làm phát sinh nhiều thủ tục, thời gian vướng mắc cho DN nhập nguyên liệu theo dòng 
hàng A12 cần chế biến tiếp. Trong khi đó, xét theo rủi ro mối nguy và mức độ an toàn cần 
kiểm soát thì có sự khác nhau rõ rệt của 2 dòng hàng này: “tiêu dùng trực tiếp” và “nguyên 
liệu để chế biến tiếp”. 

Góp ý/Đề xuất: Dự thảo cần bổ sung, sửa đổi để phân biệt rõ 02 lọai hình NK này nhằm 
phù hợp với các lọai hình khai báo theo qui định của cơ quan Hải quan. Theo đó, tiêu đề nội 
dung của Điều 13 Thông tư 26/2016 sửa lại thành “Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật 
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thủy sản nhập khẩu để tiêu dùng trực tiếp không qua chế biến”; tiêu đề nội dung của Điều 
14 Thông tư 26/2016 bổ sung thêm một dòng sản phẩm (chữ có gạch chân) như sau: “Kiểm 

dịch nhập khẩu sản phẩm động vật thủy sản làm nguyên liệu gia công, chế biến thực phẩm 

xuất khẩu; làm nguyên liệu để chế biến tiếp cho tiêu dùng nội địa; sản phẩm động vật thủy 

sản nhập khẩu từ tàu đánh bắt hải sản …..hoặc bị trả về”. 

3. Phạm vi kiểm soát hàng hóa còn rộng, Danh mục kiểm và miễn kiểm chưa đáp ứng 
thực tế và chưa được đưa vào Dự thảo sửa đổi:  
Theo yêu cầu cải cách của Nghị quyết 19/2018/NĐ-CP và yêu cầu cụ thể tại Quyết định 

1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Kế hoạch hành 

động thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia...., cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với 

hàng hóa XK, NK và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020; “Danh mục phải kiểm 
dịch” còn rộng và nội dung, sửa đổi bổ sung là “rà soát, cắt giảm danh mục hàng hóa thuộc 
đối tượng phải kiểm dịch” được ghi rõ trong yêu cầu đối với Thông tư 26/2016/TT-
BNNPTNT & Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT tại Phụ lục số 2 của Quyết định 1254/QĐ-
TTg kể trên. 

Cũng tại Phụ lục 2 của Quyết định 1254/QĐ-TTg, tại nội dung đề cập đến Nghị định 
15/2018/NĐ-CP của Chính phủ, để giải quyết mấy bất cập của Nghị định 15, các Bộ phải 
chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu (về tổ chức-cá nhân-sản phẩm đáp ứng yêu cầu phương thức 

kiểm tra giảm) cung cấp cho hải quan; và trong khi chờ xây dựng cơ sở dữ liệu thì 3 Bộ, 
trong đó có Bộ NNPTNT phải thông báo danh sách các tổ chức-cá nhân-sản phẩm được 

áp dụng phương thức kiểm tra giảm để CQ hải quan giải quyết thủ tục thông quan theo 
pháp luật hải quan.  

Nghị định 15/2018/NĐ-CP ký ngày 2/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ (hướng dẫn một 
số điều của Luật ATTP) đã có quy định rõ ràng tại Điều 13 danh mục 9 nhóm sản phẩm 
được miễn kiểm tra Nhà nước về ATTP nhập khẩu (trừ các trường hợp có cảnh báo về 
ATTP), trong đó bao gồm cả “Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản 

xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân 

không tiêu thụ tại thị trường trong nước.” (Khoản 7, Điều 13). 

 Tuy nhiên tại Dự thảo lần này không có nội dung sửa đổi cho Phụ lục I (Danh mục), 
trong khi Phụ lục I của Thông tư 26/2016 thì danh mục “miễn kiểm dịch” là vô cùng hạn 
hẹp, ít ỏi và ít có ý nghĩa với thực tiễn kinh doanh xuất khẩu (chỉ có 2 nhóm: nhập khẩu 

thuộc diện ngoại giao và sản phẩm thủy sản đã qua chế biến dùng làm thực phẩm NK mang 

theo người để tiêu dùng cá nhân (không quá 05 kg)).  

 Dự thảo cũng đã chưa căn cứ vào Nghị định 15/2018/NĐ-CP để có quy định rõ v/v sản 
phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc 
phục vụ cho việc sản xuất nội bộ được miễn kiểm tra Nhà nước vể ATTP (Khoản 7 Điều 13 
Nghị định 15/2018/NĐ-CP). 

Góp ý/Đề nghị: 

Dự thảo cần bổ sung thêm nội dung sửa đổi Phụ lục I của Thông tư 26/2016 về Danh 
mục “kiểm” và “miễn kiểm”, trong đó: 

- Mỗi danh mục cần rõ ràng cho từng nhóm “động vật thủy sản” và “sản phẩm động vật 
thủy sản” để tránh sự hiểu khác nhau trong chuỗi quản lý và thực hiện; 
- Danh mục “miễn kiểm” cần  căn cứ và tham khảo đầy đủ từ Nghị định 15/2018/NĐ-CP 
của Chính phủ - một Nghị định đã được Chính phủ và các Bộ (Y tế, NNPTNT, Công 
Thương) dày công nghiên cứu và triệt để cải cách theo nguyên tắc quản lý rủi ro; trong 
đó đối với sản phẩm động vật thủy sản thì sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu 
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chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ 
được miễn kiểm tra. 

 
4. Quy định về kiểm dịch của Dự thảo chưa áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro, phân 

luồng ưu tiên: 

Ít có quốc gia nào trên thế giới lấy mẫu kiểm tra thủy sản nhập khẩu 100% lô hàng. FDA 
Mỹ lấy mẫu kiểm tra hàng năm khoảng 2% số lô hàng thủy sản nhập khẩu vào Mỹ. EU và 
cả Nhật Bản cũng dưới 10%; khi có phát hiện tồn dư/vi phạm quy định thì tỷ lệ sẽ tăng 50% 
đến 100% của 3-5 lô liên tiếp sau đó, và nếu đạt thì được quay trở lại chế độ ngẫu nhiên 
bình thường. 

Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngoài việc có danh mục ‘Miễn kiểm tra nhà 
nước về ATTP” thì cũng đã quy định rõ (từ Điều 16-20) về “Phương thức kiểm tra” với 3 
phương thức: kiểm tra giảm, kiểm tra thông thường và kiểm tra chặt. Mỗi phương thức đều 
có những điều kiện áp dụng dựa trên nguyên tắc quản lý rủi ro theo lịch sử tuân thủ của DN 
hoặc lịch sử tuân thủ của hàng hóa. 

Mục a Khoản 14 Phần III của Nghị quyết 19-2018/NQ-CP của Chính phủ đã yêu cầu: 

“14. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

a) Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định về xếp loại doanh nghiệp và sản phẩm 

trong quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với thủy sản nhập khẩu tại Thông tư 26/2016/TT-

BNNPTNT ngày 30/6/2016 theo nguyên tắc quản lý rủi ro, phân luồng ưu tiên.” 

Sau khi xem xét Dự thảo, thấy đã có một số điểm sửa đổi có tính tích cực liên quan đến 
việc “giảm bớt” thủ tục hành chính trong kiểm tra chuyên ngành, như việc phân chia “sản 
phẩm nguy cơ cao” và “sản phẩm nguy cơ thấp” kèm với tần suất lấy mẫu xét nghiệm (5 lô 
liên tiếp, lấy mẫu ngẫu nhiên 1 lô – tương đương 20%). Đã bỏ dòng “kiểm từng lô hàng” 
trong mục B của Phụ lục IV. Tất nhiên,  việc này là quy định cho danh mục sản phẩm động 
vật thủy sản phải kiểm tra. 

Tuy nhiên: 

1) Dự thảo (sửa Điều 14) cho thấy vẫn 100% các sản phẩm phải chịu kiểm tra ‘cảm 
quan”, điều kiện bảo quản, quy cách bao gói, ghi nhãn. Việc này trong thời gian qua, với 
cả hàng “bảo quản ở cảng” và “bảo quản ở kho của DN” thì đều mất 1-3 ngày tùy thuộc 
vào khoảng cách của DN tới cơ quan kiểm dịch. 
2) Việc phân ra 2 nhóm sản phẩm nguy cơ cao & nguy cơ thấp là đã bám theo lịch sử 
tuân thủ của hàng hóa. Nhưng Dự thảo chưa có quy định nào quản lý rủi ro theo lịch sử 
tuân thủ của DN. 
3) Dự thảo bổ sung định nghĩa “sản phẩm động vật thủy sản nguy cơ cao” và “SP 

động vật thủy sản nguy cơ thấp” là một bước đầu tiên có tính đột phá. Tại mục 7 Khoản 
1 Điều 1 của Dự thảo đã bổ sung thêm định nghĩa “Sản phẩm động vật thủy sản có nguy 

cơ cao là sản phẩm động vật thủy sản ở dạng sơ chế, tươi sống, ướp lạnh, đông lạnh”. 
Hiệp hội không đồng ý với định nghĩa này. Vì định nghĩa như trong Dự thảo đang không 
dựa trên cơ sở pháp lý hoặc khoa học nào, không giải quyết được mục tiêu về “quản lý 
rủi ro”.  

Qua tìm hiểu, định nghĩa trên là không chính xác. Theo tiêu chuẩn BRC, phiên bản 7 thì 
chỉ có sản phẩm hoặc thực phẩm ướp lạnh dùng để ăn liền hoặc dùng để nấu ngay mà không 
qua công đoạn chế biến nào mới là sản phẩm rủi ro cao. Điều này có nghĩa là đối với nhập 
khẩu thì chỉ có sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu dùng cho tiêu dùng trực tiếp (loại 
hình quản lý của Hải Quan là nhập kinh doanhA11) mới được gọi là sản phẩm động vật 
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thủy sản có nguy cơ cao. Còn sản phẩm động vật thủy sản nhập làm nguyên liệu sản xuất 
tiếp (bao gồm nhập làm NL SXXK (E31), gia công XK (E21) và nhập KD làm nguyên liệu 

cho SX tiếp (loại hình A12)) không phải là sản phẩm có nguy cơ cao. 

Ngoài ra, nguy cơ cao đối với kiểm dịch là nguy cơ về lây nhiễm dịch bệnh xảy ra với 
các loài động vật trong nước từ nguồn động vật nhập khẩu từ nước ngoài. Nguy cơ này xảy 
ra chủ yếu với động vật thủy sản sống và tươi sống chưa qua sơ chế, chế biến như là Con 
giống thủy sản (bao gồm con giống bố mẹ, trứng, ấu trùng và giống ở giai đoạn mới ấp nở, 
con non…). Nguy cơ này bao gồm chủ yếu ở giống nhập khẩu phục vụ cho nuôi trồng, cá 
cảnh …, động vật thủy sản tươi sống (đã chết và được ướp lạnh hoặc được bảo quản bằng 
các phương pháp khác). 

- Tần suất lấy mẫu của 2 nhóm mà Dự thảo đưa ra là không có sự khác biệt, đều là 5 lô 
lấy mẫu 1 lô (20%) ở trạng thái được duy trì chế độ bình thường. 

Góp ý/Đề nghị: 

1) Trên cơ sở yêu cầu của NQ 19/2018 và căn cứ phương thức quản lý/kiểm tra nhập 
khẩu tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP, Dự thảo cần bổ sung rõ quy định về Phương thức 
kiểm tra (giảm – thông thường – chặt) để đảm bảo đúng nguyên tắc quản lý rủi ro (theo 
lịch sử sản phẩm, lịch sử DN), trong đó cả 3 phương thức đều cần kiểm tra “hồ sơ”, chỉ 
có phương thức “kiểm tra chặt” mới áp dụng thêm việc lấy mẫu kiểm nghiệm. 
2) Sửa đổi định nghĩa sản phẩm động vật thủy sản nguy cơ cao theo thông lệ quốc tế 
trên cơ sở khoa học: “sản phẩm động vật thủy sản có nguy cơ cao là sản phẩm động 

vật thủy sản ở dạng sơ chế, tươi sống, ướp lạnh, đông lạnh nhập khẩu để tiêu dùng 

trực tiếp”. 
5. Chưa có & chưa bổ sung hướng dẫn về cách thức kiểm tra cảm quan hàng hóa 

Thông tư 26/2016 và cả Dự thảo chưa có các quy định ‘tiêu chí” cũng như cách thức 
thực hiện kiểm tra cảm quan hàng thủy sản, cụ thể: 

- Cách thực hiện việc kiểm tra điều kiện bảo quản, quy cách bao gói, ghi nhãn, ngoại 

quan, cảm quan của từng loại sản phẩm (đông lạnh, ướp lạnh, khô....); 

- Tiêu chí như thế nào thì được coi là “nghi ngờ” hoặc phát hiện hàng hóa “không đảm 

bảo” yêu cầu vệ sinh thú y để tiến hành lấy mẫu kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y 

- Tiêu chí cụ thể để kết luận “Đạt” và “Không đạt” khi kiểm cảm quan. 

Việc không có quy định hoặc không rõ ràng, cụ thể cho việc này sẽ là một trở ngại cho 
mục tiêu cải cách & cải thiện kiểm tra chuyên ngành, dễ tạo ra “khoảng trống” không có 
‘chuẩn” cho việc đánh giá và kết luận của kiểm tra viên. Trong khi đó, Bộ NNPTNT đã ban 
hành Quyết định số 2864 ký ngày 24/11/2011, bao gồm Phụ lục 1 về ‘Danh mục chỉ tiêu 
cảm quan và mức chấp nhận..” rất cụ thể cho từ thủy sản sống, ướp đá, đến đông lạnh và 
hàng khô. 
Góp ý/Đề nghị: 

Dự thảo cần bổ sung các Nội dung về Tiêu chí & hướng dẫn thực hiện về kiểm tra cảm 
quan, điều kiện bảo quản & quy cách bảo quản như ít nhất theo Quyết định 2864 ngày 
24/11/2011 của Bộ NNPTNT. 
6. Danh mục Hồ sơ đặc thù kèm theo các nhóm hàng nguyên liệu thủy sản nhập 

khẩu: Chưa đủ và không phù hợp 

Vấn đề “hồ sơ” kèm lô hàng nguyên liệu thủy sản nhập khẩu là nguyên nhân chính cho 
các vướng mắc bất ổn định trong thực thi kiểm dịch nhập khẩu từ cuối tháng 9/2018 đến 
nay. Khi mà nguyên liệu cá nhập khẩu có nguồn gốc là cá tàu khai thác được vận chuyển về 
Việt Nam trong các container, không trải qua công đoạn chế biến-bao gói nào trên đất liền, 
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và không thể có giấy chứng nhận kiểm dịch/ATTP (H/C) từ CQTQ nước XK, trong khi 
phía CQTQ Việt Nam yêu cầu giấy H/C này khiến nhiều container hàng bị ách tắc tại Cảng 
ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. 

Thông tư 26/2016 và cả Dự thảo đều chưa đủ danh mục Hồ sơ phù hợp với các dòng 
hàng nhập khẩu khác nhau, lại rất khó theo dõi, và thậm chí yêu cầu những “Giấy tờ” mà 
dòng hàng không thể có do đặc thù, ví dụ: Mục g Khoản 2 Điều 1 của Dự thảo sửa đổi 
Khoản 3 Điều 4 quy định “Bản sao chụp có xác nhận của DN Giấy tờ do CQTQ của quốc 

gia nơi có cảng trung chuyển cấp với các nội dung:.....đối với SP động vật thủy sản NK gián 

tiếp từ tàu đánh bắt hải sản nước ngoài chuyển tải tại các cảng trung chuyển của quốc gia 

khác về Việt Nam”. 

Trên tinh thần xây dựng, Hiệp hội và các DN xin để xuất Danh mục hồ sơ như sau cho 
các dòng hàng nguyên liệu thủy sản nhập khẩu để đáp ứng tuyệt đối cả “quy định IUU” và 
“quy định kiểm dịch/ATTP”,gồm chủ yếu 5 nhóm hàng sau: 

Stt Hồ sơ Hàng dạng 
xô/xá NK 

trực tiếp từ 
tàu KT/tàu 

trung 
chuyển 

Hàng NK từ 
tàu KT, 
trung 

chuyển qua 
cảng nước 
ngoài đóng 

container về 
VN 

Hàng NK 
trung chuyển 

qua kho 
ngoại quan 
một số nước 
về VN bằng 
container 

Hàng NK về 
VN từ các 
NM chế 
biến/cơ sở 
sơ chế đóng 
gói ở nước 
ngoài đóng 
container về 
VN 

Hàng 
XK bị 

triệu hồi 
hoặc bị 
trả về 

1 Đơn khai báo kiểm 
dịch 

���� ���� ���� ���� ���� 

2 Xác nhận của 
thuyền trưởng/chủ 
tàu: 

     

a (về chuyển tải từ 

tàu đánh bắt sang 

tàu trung chuyển) 

����     

b (về chuyển tải từ 

tàu đánh bắt sang 

container) 

 ����    

c (về chuyển tải từ 

tàu đánh bắt sang 

kho ngoại quan) 

  ����   

3 Vận tải đơn ���� ���� ���� ���� ���� 

4 Packing list ���� ���� ���� ���� ���� 

5 H/C phát hành bởi 
nhà cung cấp/chủ 
tàu 

���� ���� ����   
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Stt Hồ sơ Hàng dạng 
xô/xá NK 

trực tiếp từ 
tàu KT/tàu 

trung 
chuyển 

Hàng NK từ 
tàu KT, 
trung 

chuyển qua 
cảng nước 
ngoài đóng 

container về 
VN 

Hàng NK 
trung chuyển 

qua kho 
ngoại quan 
một số nước 
về VN bằng 
container 

Hàng NK về 
VN từ các 
NM chế 
biến/cơ sở 
sơ chế đóng 
gói ở nước 
ngoài đóng 
container về 
VN 

Hàng 
XK bị 

triệu hồi 
hoặc bị 
trả về 

6 H/C do CQTQ của 
nước XK cấp 

   ���� ���� 

(nếu có) 

7 Xác nhận của chủ 
hàng về thông tin 
chuyển hàng từ 
kho ngoại quan 
vàocontainer 

  ���� 

(tuy nhiên 

rất khó xin 

Giấy xác 

nhận này) 

  

8 Bản sao có xác 
nhận của DN các 
giấy tờ liên quan 
đến lô hàng khi 
XK(Giấy chứng 

nhận ATTP nếu có, 

thông báo triệu hồi 

lô hàng của DN, tờ 

khai HQ, bảng kê 

Danh mục hàng 

hóa) 

    ���� 

 Ngoài ra, trong một số trường hợp đặc biệt đối với hàng nhập container, kho ngoại 
quan, xuất nhập khẩu tại chỗ, hồ sơ kiểm dịch bao gồm như sau: 

1. Hàng nhập từ kho ngoại quan nước ngoài A (nhưng xuất xứ từ nước ngoài B) về 
VN: 

Hồ sơ gồm: Giấy đăng ký kiểm dịch, H/C gốc của nước A hoặc B, Packing list, Bill of 
lading (vận đơn) 

2.  Hàng nhập từ kho ngoại quan Việt Nam để SXXK, gia công hàng XK: 

Hồ sơ: Giấy đăng ký kiểm dịch của kho ngoại quan (CQ Thú y xác nhận trên giấy đăng 
ký khi nhập kho ngoại quan), Packing list, D/O, giấy đăng ký kiểm dịch nhập khẩu. 

3.  Nhập tại chỗ để SXXK: 

- Trường hợp Giấy chứng nhận kiểm dịch photo (lần nhập đầu tiên) còn thời hạn sử 
dụng, hồ sơ gồm: Giấy chứng nhận kiểm dịch photo (lần nhập đầu tiên), Packing list, 
thỏa thuận giao hàng giữa DN xuất và DN nhập tại VN �cấp giấy chứng nhận kiểm 
dịch và không cần đăng ký kiểm dịch. 

-  Trường hợp Giấy chứng nhận kiểm dịch photo (lần nhập đầu tiên) hết thời hạn sử 
dụng, hồ sơ gồm Giấy chứng nhận kiểm dịch photo (lần nhập đầu tiên), H/C photo (vì 
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bản gốc đã nộp cho CQ Thú y Vùng nơi DN nhập khẩu đầu tiên làm hồ sơ ĐK kiểm 
dịch), Packing list, thỏa thuận giao hàng giữa DN xuất và DN nhập tại Việt Nam. 

4.  Nhập khẩu tại chỗ về sản xuất kinh doanh tiêu thu nội địa: 

-  Hồ sơ xin giấy phép nhập kinh doanh nộp Cục Thú y: Giấy chứng nhận kiểm dịch 
photo (lần nhập đầu tiên), H/C photo (vì bản gốc đã nộp cho CQ Thú y Vùng nơi DN 

nhâp khẩu đầu tiên làm hồ sơ ĐK kiểm dịch), Packing list, thỏa thuận giao hàng giữa 
DN xuất và DN nhập tại VN. 

-  Hồ sơ đăng ký kiểm dịch tại Chi cục vùng: Giấy phép nhập khẩu của cục thú ý cấp, 
giấy Giấy đăng ký kiểm dịch, Packing list. 

5.  Chuyển loại hình từ SXXK (hoặc gia công hàng XK) sang Kinh doanh tiêu thụ nội 
địa: 

- Hồ sơ xin giấy phép nhập kinh doanh nộp Cục thú y: Giấy chứng nhận kiểm dịch 
photo (lần nhập đầu tiên), H/C photo (vì bản gốc đã nộp cho C,Q Thú y Vùng nơi DN 

nhâp khẩu đầu tiên làm hồ sơ ĐK kiểm dịch), Packing list. 

- Hồ sơ đăng ký kiểm dịch tại chi cục vùng: Giấy phép nhập khẩu của cục thú ý cấp, 
giấy Giấy đăng ký kiểm dịch, Packing list. 

Do chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, nên các DN nước ngoài đang có xu hướng dịch 
chuyển sản xuất và gia công hàng từ Trung Quốc sang các nước lân cận, trong đó Việt Nam 
đang chiếm nhiều ưu thế.  

Vì vậy, xu hướng hiện nay là các nguồn nguyên liệu cho gia công hàng XK tại Việt Nam 
đang tăng lên. Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều nguồn hàng đang phải đi vòng qua nhiều 
nước mới đến được Việt Nam do vấn đề hồ sơ kiểm dịch nhập khẩu (ví dụ: nhiều nước 
không hoặc rất khó khăn trong việc cấp “Giấy xác nhận của CQTQvề thông tin chuyển hàng 

từ kho ngoại quan vào container”hay cấp H/C không đúng theo yêu cầu của Việt Nam nên 
thay vì đi trực tiếp từ kho ngoại quan của nước đó, lô nguyên liệu lại phải chuyển tải sang 
một nước khác có thủ tục xin cấp Giấy xác nhận chuyển tải qua kho ngoại quan dễ dàng hơn 
(ví dụ như Nhật Bản) hay cung cấp được H/C phù hợp với quy định của Việt Nam. Điều 
này làm gia tăng chi phí, thời gian của DN và không tạo điều kiện khuyến khích cho việc 
dịch chuyển luồng hàng gia công XK về Việt Nam. 

 GÓP Ý/ĐỀ NGHỊ:  

1) Tại Khoản 2 Điều 1 của Dự thảo sửa đổi Khoản 3 Điều 4 của Thông tư 26/2016 cần 
liệt kê rõ danh mục các loại hồ sơ cần nộp cho mỗi dòng hàng theo đề xuất ở bảng 
trên; 

2) Không yêu cầu giấy chứng nhận kiểm dịch/ATTP (H/C) do cơ quan có thẩm quyền 
của nước XK cấp đối với tất cả các hình thức nhập khẩu nếu đó là nguyên liệu nhập 
để sản xuất xuất khẩu, gia công hàng XK, lý do: 
� Các lô hàng cá tàu và các lô chuyển tải từ tàu lên container rồi vận chuyển về Việt 
Nam đều không thể có được H.C do cơ quan có thẩm quyền nước chuyển tải cấp bởi 
vì thực tế hàng hóa không được làm thủ tục nhập khẩu vào nước này mà chỉ quá cảnh 
để thay đổi phương thức vận chuyển, hơn nữa cơ quan thẩm quyền nước chuyển tải 
cũng không thể cấp HC cho một chủ hàng ở một Quốc gia khác không thuộc mình 
quản lý. Các nước NK khác cũng chấp nhận thông lệ này. 

� Đối với nguyên liệu nhập theo container từ các cơ sở chế biến/sơ chế, bao gói: Lâu 
nay nhập khẩu đều phải có H/C, việc này mất thời gian và chi phí cho DN. Mặt khác, 
khi về đến Việt Nam, các lô hàng đều bị Cơ quan Thú y yêu cầu kiểm tra. Điều đó 
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chứng tỏ Cơ quan Thú y Việt Nam cũng không công nhận kết quả chứng nhận trên 
H/C của cơ quan thẩm quyền nước XK. Do vậy việc yêu cầu DN phải cung cấp H/C 
của cơ quan thẩm quyền của nước XK cũng không cần thiết. 

3) Không yêu cầu DN phải cung cấp “Giấy xác nhận của cơ quan thẩm quyền về thông 

tin chuyển hàng từ kho ngoại quan vào container” hoặc chỉ yêu cầu “Giấy xác nhận 

của chủ hàng/thuyền trưởng về thông tin chuyển hàng từ kho ngoại quan 

sang container” (về số lượng, chủng loại và thời gian bốc dỡ từ kho ngoại quan sang 
container) vìnhiều nước không có quy định này hoặc thủ tục xin đượcGiấy xác nhận 
của cơ quan thẩm quyềntạinhiều nước rất khó khăn. 

4) Không yêu cầu bản sao chụp có xác nhận của chủ hàng Giấy tờ do CQTQ của quốc 
gia nơi có cảng trung chuyển cấp với với các nội dung: chính xác loại sản phẩm thủy 

sản, ngày bốc dỡ sản phẩm, tên tàu; sản phẩm thủy sản được giữ nguyên trạng, 

không chải qua các công đoạn nào khác ngoài hoạt động bốc dỡ; điều kiện lưu giữ 

sản phẩm và được cơ quan chức năng giám sát đối với sản phẩm động vật thủy nhập 
khẩu gián tiếp từ tàu đánh bắt hải sản nước ngoài chuyển tải tại các cảng trung 
chuyển của quốc gia khác về Việt Nam.”(mục g Khoản 2 Điều 1 của Dự thảo). Lý 
do: 
� Trong trường hợp hàng chuyển tải từ tàu cá đóng container về Việt Nam thì trên 
Giấy xác nhận của Thuyền trưởng (Captain statement) sẽ thể hiện các thông tin về 
việc chuyển tải.Giấy này có thể thay thế bằng Giấy chứng nhận VSATTP (Health 
certificate) do người bán cấp như đề xuất tại Bảng danh mục hồ sơ kể trên; 

� Thực tế các lô hàng SP động vật thủy sản sản nhập khẩu trực tiếp từ tàu đánh bắt 
hải sản nước ngoài; SP động vật thủy sản chứa trong các container đông lạnh được 
bốc dỡ và xếp lại từ tàu đánh bắt hải sản của nước ngoài tại các cảng trung chuyển 
của các nước khác, nhập khẩu vào Việt Nam. Tức là cá khai thác, không qua công 
đoạn chế biến-bao gói nào trên đất liền. Thường gặp ở đây là các loại cá biển đánh 
bắt ở các vùng khơi của Thái Bình Dương, chỉ thường ở 3 dạng nguyên liệu sau: 
dạng nguyên con (Whole-round), hoặc được sơ chế ở dạng Bỏ mang-bỏ nội tạng 
(GG); cắt đầu bỏ nội tạng (HGT/DWT hoặc Dressed) được đông lạnh ngay trên tàu 
và bảo quản lạnh đông. Các cảng trung chuyển thường nẳm ở các đảo quốc nhỏ ở 
trong vùng biển Thái Bình Dương như FIJI, American Samoa, Micronesia, 
Marshall… Các quốc gia này có dân số ít, gần như không có các cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền để xác nhận các nội dung nêu trên. Hơn nữa cơ quan thẩm 
quyền nêu ở Mục g Khoản 2 Điều 1 của Dự thảo không rõ ràng dễ gây hiểu nhầm 
của cơ quan thú y với các doanh nghiệp. 

� Một thực tế nữa là hiện nay các nước trong khu vực châu Á đang nhập khẩu dạng 
sản phẩm này làm nguyên liệu gia công chế biến xuất khẩu như Trung Quốc, Thái 
Lan, Indonesia … không yêu cầu xác nhận của cơ quan thẩm quyền với nội dung như 
trên. Cơ quan Thú y nên xem xét áp dụng như thông lệ quốc tế hiện nay, tránh gây 
khó khăn và thiệt thòi cho doanh nghiệp Việt Nam về điều kiện nhập khẩu kinh 
doanh, giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam với các nước trong khu 
vực. 

7. Bất cập khi phải làm thủ tục kiểm dịch tại Cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu 

Từ Điều 12 đến Điều 17 của Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT đều quy định DN phải 
làm thủ tục kiểm dịch cho thủy sản nhập khẩu tại Cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu. 
Tuy nhiên, hiện nay nhiều trường hợp doanh nghiệp được phép mang hàng về kho bảo quản 
để tránh các chi phí phát sinh lưu hàng tại cảng (DN được phép kéo hàng về bảo quản tại 
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kho của DN hoặc kho DN thuê mà các kho này có thể nằm ở các tỉnh/vùng khác với cửa 
khẩu NK hàng). Khi đó việc kiểm dịch thú y sẽ phải do cơ quan kiểm dịch ở nơi DN bảo 
quản hàng thực hiện chứ không phải cơ quan kiểm dịch cửa khẩu thực hiện.  

Góp ý/Đề nghị: 

Sửa đổi và thay thuật ngữ “Cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu” bằng thuật ngữ “Cơ 

quan kiểm dịch động vật do DN lựa chọn” tại các Điều này. 

 

B) GÓP Ý VỀ NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA DỰ THẢO: : 
1. Khoản 1 Điều 1 của Dự thảo sửa đổi Mục b Khoản 3 Điều 4  của Thông tư 

26/2016/TT-BNNPTNT: 

“1. Khoản 3 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

b) Bản sao chụp có xác nhận của doanh nghiệp hoặc bản gốc Giấy chứng nhận kiểm 

dịch của nước xuất khẩu (trừ sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu trực tiếp từ tàu đánh 

bắt hải sản của nước ngoài, hàng mẫu có trọng lượng dưới 50 kg). Trường hợp gửi bản sao 

hoặc tại thời điểm gửi hồ sơ chưa cung cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu 

thì phải gửi bản gốc Giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu khi kiểm tra hàng 

hóa;” 

Góp ý / Đề nghị: sửa đổi lại như sau:   

“b) Bản sao chụp có xác nhận của doanh nghiệp hoặc bản gốc Giấy chứng nhận kiểm 

dịch của nước xuất khẩu  (trừ sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu trực tiếp từ tàu đánh 

bắt hải sản của nước ngoài hoặc nhập khẩu gián tiếp từ tàu đánh bắt hải sản nước ngoài 

chuyển tải tại các cảng trung chuyển của quốc gia khác vận chuyển về Việt Namđể làm 

nguyên liệu  sản xuất hàng xuất khẩu, hoặc trung  chuyển  tại các cảng trung chuyển của 

một nước khác rồi xếp vào container vận chuyển về Việt Nam làm nguyên liệu sản xuất 

hàng xuất khẩu, gia công hàng xuất khẩu, hàng mẫu có trọng lượng dưới 50 kg )…” 

2. Khoản 1 Điều 1 của Dự thảo sửa đổi Mục g Khoản 3 Điều 4  của Thông tư 
26/2016/TT-BNNPTNT: 

“g) Bản sao chụp có xác nhận của chủ hàng Giấy tờ do cơ quan thẩm quyền của quốc gia 

nơi có cảng trung chuyển cấp với với các nội dung: chính xác loại sản phẩm thủy sản, ngày 

bốc dỡ sản phẩm, tên tàu; sản phẩm thủy sản được giữ nguyên trạng, không chải qua các 

công đoạn nào khác ngoài hoạt động bốc dỡ; điều kiện lưu giữ sản phẩm và được cơ quan 

chức năng giám sát đối với sản phẩm động vật thủy nhập khẩu gián tiếp sản từ tàu đánh bắt 

hải sản nước ngoài chuyển tải tại các cảng trung chuyển của quốc gia khác về Việt Nam.” 

Đề nghị: Bỏ mục này 

Lý do:  Trên “Xác nhận của thuyền trưởng/chủ tàu” (Captain’s statement) đã có đủ thông 
tin cần thiết như tên cảng trung chuyển, thời gian trung chuyển, loại sản phẩm, tàu cá, tàu 
vận chuyển về Việt Nam. Nội dung xác nhận của các mục còn lại: 

- Xác nhận “sản phẩm thủy sản được giữ nguyên trạng, không trải qua các công đoạn 

nào khác ngoài hoạt động bốc dỡ”;  
- Xác nhận “điều kiện lưu giữ sản phẩm và được cơ quan chức năng giám sát” 

không thuộc thẩm quyền xác nhận của cảng, trong khi tại các cảng chuyển tải ở các Quốc 
đảo không có cơ quan chức năng nào phụ trách vấn đề này. Do đó, rất nhiều trường hợp các 
giấy tờ này không thể xin được. 
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Mặt khác, khi nhập hàng về, các cơ quan Thú y đều cử cán bộ kiểm tra hồ sơ, ngoại 
quan của lô hàng, đối chiếu với thông tin của lô hàng để đánh giá được lô hàng có nguyên 
trạng như khi từ tàu cá xuất ra không rồi mới cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch. Do vậy, lô 
hàng không nhất thiết phải có các giấy tờ tại mục g. 

3. Khoản 5 Điều 1 của Dự thảo sửa đổi Khoản 1 Điều 14  của Thông tư 26/2016/TT-
BNNPTNT: 

“5. Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

1. Căn cứ thông tin tàu đánh bắt do chủ hàng cung cấp, Cơ quan kiểm dịch cửa khẩu 

kiểm tra thông tin về sản phẩm hải sản của tàu đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo, 

không theo quy định (IUU) được đăng tải trên 

websitehttps://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info. Trường hợp lô hàng là sản 

phẩm động vật thủy sản nhập khẩu từ tàu đánh bắt hải sản nước ngoài có trong danh 

mục tàu 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; trường hợp tàu 

đánh bắt hải sản nước ngoài không có trong danh mục tàu IUU thì thực hiện kiểm dịch 

nhập khẩu theo quy định tại khoản 3, 4 Điều này.” 

Lý do: trước khi khai báo kiểm dịch DN đã kiểm tra tàu IUU trên mạng và chỉ mua hàng 
của tàu không nàm trong danh sách IUU. Tuy nhiên, khi lô hàng đang trên đường về hoặc 
đã mở tờ khai đăng ký kiểm dịch thì tàu đó bị cảnh báo IUU và lúc đó tên tàu mới được cập 
nhật vào danh sách IUU trên mạng hoặc lô hàng đó được mua từ nhiều tàu trong đó có một 
tàu đến lúc đó mới bị đưa vào danh sách IUU. Khi đó, lô hàng có nguy cơ không được phép 
NK vào Việt Nam, gây thiệt hại lớn cho DN. 

Đề nghị: để đảm bảo quyền lợi chính đáng của DN, đề nghị Dự thảo bổ sung các hình thức  
xử lý trong các trường hợp nói trên để minh bạch trong thực thi và DN có cơ sở để ước tính 
được rủi ro để yêu cầu phía bán hàng cho mình phải chịu trách nhiệm khi lô hàng bị phát 
hiện từ tàu IUU khi thương thảo và ký hợp đồng. 

4. Khoản 6 Điều 1 của Dự thảo sửa đổi Mục a Khoản 2 Điều 14  của Thông tư 
26/2016/TT-BNNPTNT: 

“5. Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

2. Cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu thực hiện việc kiểm dịch như sau: 

a) Kiểm tra điều kiện bảo quản, quy cách bao gói, ghi nhãn, ngoại quan của sản phẩm” 

Đề nghị: không áp dụng việc kiểm tra quy cách bao gói, ghi nhãn đối với sản phẩm động 
vật thủy sản nhập khẩu trực tiếp từ tàu đánh bắt hải sản nước ngoài, nhập khẩu gián tiếp từ 
tàu đánh bắt hải sản nước ngoài chuyển tải tại các cảng trung chuyển của quốc gia khác 
để làm nguyên liệu gia công, chế biến thực phẩm xuất khẩu. 

5. Khoản 6 Điều 1 của Dự thảo sửa đổi Mục c Khoản 2 Điều 14  của Thông tư 
26/2016/TT-BNNPTNT: 

“c) Chủ hàng được đưa sản phẩm động vật thủy sản đông lạnh nhập khẩu làm nguyên 

liệu gia công, chế biến thực phẩm xuất khẩu về kho bảo quản (kho bảo quản của chủ hàng 

phảiđủ điều kiện vệ sinh thú y) để thực hiện việc kiểm dịch theo quy định. Chủ hàng phải tự 

chịu trách nhiệm trong việc vận chuyển, bảo quản hàng hóa và không được đưa hàng vào 

sử dụng khi chưa có kết quả kiểm dịch. 

Trường hợp phát hiện hàng hóa có vi phạm, các lần nhập khẩu tiếp theo chủ hàng phải 

để hàng hóa tại khu vực cửa khẩu nhập để thực hiện việc kiểm dịch. Nếu có kết quả kiểm tra 
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của 03 lần nhập khẩu liên tiếp đạt yêu cầu thì mới tiếp tục được đưa hàng về kho bảo quản 

để thực hiện kiểm dịch.” 

Đề nghị:(1) đối với sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu có nguồn gốc đánh  bắt thì  chủ 
hàng  được phép đưa hàng về kho bảo quản trong khi chờ kết quả kiểm dịch, không bắt  
buộc chủ hàng phải đề hàng hóa tại khu vực cửa khẩu nhập trong khi chờ kết quả  kiểm 
dịch; (2) cần làm rõ “vi phạm” ở trên là vi phạm gì, phải là những vi phạm trực tiếp, sửa 
thành “Trường hợp phát hiện đưa hàng vào sử dụng khi chưa có kết quả kiểm dịch, ….” 

Lý do: 

1) Chi phí lưu kho, lưu cont, lưu bãi và tiền chạy điện tại cửa khẩu nhập quá cao, lên 
đến hàng trăm USD/cont/ngày. Đối với hàng nhập xá/xô trực tiếp từ tàu cá nước ngoài 
hoặc nhập khẩu dạng xá xô gián tiếp từ tàu đánh bắt hải sản nước ngoài thì thường 
thường mỗitàu giao cho nhiều chủ hàng, mỗi chủ hàng nhận hàng ngàn tấn. Nếu phải giữ 
hàng tại khu vực cửa khầu thì doanh nghiệp không thể chịu nổi chi phí lưu kho bãi, tiền 
chạy điện, tiền lưu kho lạnh. Đó là chưa nói đến công suất kho lạnh tại khu vực cửa khẩu 
không đủ lớn đề chủ hàng gửi tất cả hàng hóa.  
2) Những mầm bệnh (nếu có) trong sản phẩm có nguồn gốc đánh bắt không phải là mối 
nguy cơ cao. 

6. Khoản 6 Điều 1 của Dự thảo sửa đổi Mục c Khoản 3 Điều 14  của Thông tư 
26/2016/TT-BNNPTNT: 

“3. Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch 

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

ngoài, trong thời gian 60 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, thị trường xuất 

khẩu, số lượng, khối lượng hàng hóa, 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 XK phải đảm bảo 

đúng nguồn gốc và số lượng hàng đã được cấp Giấy Chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu lần 

đầu. 

Góp ý/Đề nghị: 

- Nên cho phép khai báo sửa đổi bổ sung theo phân loại sản phẩm, thị trường xuất 
khẩu, số lượng, khối lượng hàng hóa trong thời gian 120 ngày thay vì 60 ngày kể từ 
ngày cấp; 
- Bổ sung “số lượng, khối lượng hàng hóa” trong danh mục khai báo sử đổi, bổ sung. 
Và bỏ toàn bộ cụm phía dưới. Cụ thể Mục c Khoản 3 đề nghị còn lại như sau: 
“3. Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch 

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

ngoài, trong thời gian 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, thị 
trường xuất khẩu,số lượng, khối lượng hàng hóa, 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. 

Lý do: 

- Một số sản phẩm động vật thủy sản được nhập khẩu theo mùa đánh bắt, không phải 
mua lúc nào cũng có. Vì vậy, tại thời điểm nhập khẩu một số DN có kế hoạch trữ, sử 
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dụng nguyên liệu tương đối dài, thường thì  không thể lên kế hoạch sử dụng chinh xác 
cho từng thị trường trong thời gian ngắn 2,3 tháng sau khi nhập khẩu.Trong nhiều 
trường  hợp  vì lý do khách quan mà doanh nghiệp phải  thay đổi thị trường để thích 
nghi… 
- Do đặc thù nhập khẩu từ tàu cá là dạng hàng xô/xá, số lượng-khối lượng lúc cập cảng 
&theo giấy tờ luôn không chính xác và thường có sự sai khác ở cả số lượng tổng và số 
lượng thành phần cho từng loài thủy sản. Sau khi DN phải được đổ hàng ra ở nhà máy 
để phân loại, phân cỡ và cân chính xác nhằm tính tiền với người bán thì lúc đó khối 
lượng mới là chuẩn xác. Việc điều chỉnh khối lượng cần được bổ sung vào. 

 
7. Khoản 6 Điều 1 của Dự thảo sửa đổi Khoản 4 Điều 14  của Thông tư 26/2016/TT-

BNNPTNT: 

“4. Kiểm tra giám sát sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩulàm nguyên liệu gia công, chế 

biến thực phẩm xuất khẩu; hàng bị triệu hồi hoặc trả về:” 

Đề nghị: không áp dụng giám sát hàng bị triệu hồi hoặc trả về 

Lý do: sản phẩm động vật không phải kiểm tra các chỉ tiêu kiểm dịch (theo Khoản 8 Điều 1 
của Dự thảo) còn việc kiểm tra ngoại quan, cảm quan và các chỉ tiêu ATTP là không cần 
thiết vì các mặt hàng này không phải được NK về để tiêu thụ mà sẽ được sử dụng để tái chế, 
hủy bỏ hoặc chuyển mục đích sử dụng. 

8. Khoản 9 Điều 1 của Dự thảo sửa đổi Mục 1.2 của Khoản I Điểm B của Phụ lục 
IV của Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT: 

“1.2. Các chỉ tiêu cảm quan, lý hóa theo quy định.” 

Đề nghị: bổ sung bảng quy định chi tiết về “tiêu chí” và cách thức kiểm tra cảm quan như 
Góp ý tại mục GÓP Ý CHUNG (phần A) của công văn này. 

Hiệp hội trân trọng báo cáo và kính đề nghị Quý Cơ quan quan tâm, chỉ đạo để xem xét, 
đưa vào sửa đổi, điều chỉnh lại Dự thảo nói trên nhằm tuân thủ đúng các quy định của pháp 
luật, chỉ đạo của Chính phủ & Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với thông lệ quốc tế nhưng 
không tạo thêm gánh nặng về thủ tục hành chính hay tạo ra các vướng mắc, ách tắc cho 
cộng đồng DN, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho các DN XK thủy sản của Việt 
Nam và uy tín của thủy sản Việt Nam trên thị trường thế giới.  

Trân trọng cảm ơn và kính chào./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Vụ Pháp Chế Bô NN & PTNT  
- Chủ tịch HH và các PCT HH; 
- Ban Điều hành IUU VASEP; 
- CLB cá Ngừ VASEP; 
-   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  

 

 

Trương Đình Hòe 

 

 


