
1 

  

HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 
THỦY SẢN VIỆT NAM 

����� 

Số: 22/2019/CV-VASEP 

V/v kiến nghị tháo gỡ vướng mắc khiến 

nhiều cảng cá không xác nhận nguyên liệu 

hải sản khai thác 

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

-------------oOo------------- 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2019 

 

Kính gửi: Thứ trưởng Phùng Đức Tiến 

Theo phản ánh của một số DN Hội viên VASEP kể từ ngày 1/1/2019 (ngày mà Luật 

Thủy sản 2017 và Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT về “Quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký 

khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; 

danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn 

gốc thủy sản khai thác” có hiệu lực) đến nay, một số cảng cá đã dừng hoàn toàn việc xác 

nhận nguồn gốc nguyên liệu hải sản từ khai thác (S/C) cho các DN khiến rất nhiều lô hàng 

xuất khẩu bị đình trệ do thiếu thủ tục này. 

Lý do mà các cảng này đưa ra là do các cảng không đủ điều kiện đáp ứng tiêu chí của 

cảng cá loại I và II(điều 78, Luật Thủy sản 2017) nên không đủ điều kiện để được chỉ định 

là cảng cá “có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác” như quy định tại 

Khoản 1 Điều 6 Thông tư  21/2018/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT: 

“Điều 6. Công bố danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc 

thủy sản từ khai thác 

1. Cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác là cảng 

cá đáp ứng tiêu chí của cảng cá loại I hoặc loại II và đã được công bố mở cảng cá theo quy 

định” 

Nhiều cảng trong số đó đang nằm ở các vị trí tập trung không ít các tàu cá khai thác 

trong khu vực như cảng Tam Quan (Bình Định), cảng tại Quảng ngãi,... khiến cho toàn bộ 

nguyên liệu mà các DN đã mua từ đầu năm 2019 đến nay không thể được cấp Giấy xác nhận 

nguồn gốc nguyên liệu thủy sản (S/C) và do đó, rất nhiều lô hàng SX ra từ nguyên liệu này 

đang phải lưu kho vì không thể XK đi EU được. 

Nhiều hợp đồng XK đi EU lẫn các hợp đồng với ngư dân và đại lý cung ứng nguyên 

liệu đều bị ách tắc, nguy cơ bị đối tác hủy hợp đồng và xử phạt là rất cao. Điều này đang gây 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động SX kinh doanh của cả các ngư dân, các DN và gây ra 

nhiều tổn thất cả về kinh tế lẫn uy tín, thương hiệu cho DN. 

 Trong khi đó, theo Khoản 2 và 3 Điều 6 của Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT thì 

danh sách cảng cá được chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác 

phải được các Sở NNPTNT rà soát, đánh giá, báo cáo lên Tổng cục Thủy sản để tổng hợp và 

phải được Bộ NNPTNT công bốcũng như Tổng cục Thủy sản đăng tải trên website của Tổng 

cục Thủy sản mới được coi là chính thức có hiệu lực: 

“Điều 6. Công bố danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc 

thủy sản từ khai thác 

... 
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2. Hàng quý, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, báo cáo Tổng cục Thủy sản 

danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác theo Mẫu số 

01 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này để tổng hợp, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn công bố 

3. Danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác 

được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thủy sản.” 

 Tuy nhiên, mặc dù Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2019 

nhưng đến nay chưa có Cảng cá nào được các Sở NNPTNT đánh giá là đạt chuẩn hay không 

và danh sách cảng cá được chỉ định “có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai 

thác” cũng chưa được Bộ NNPTNT ban hành. Do đó, việc một số Cảng cá thông báo không 

đạt tiêu chí và dừng hoàn toàn hoạt động xác nhận nguồn gốc hải sản khai thác cũng là chưa 

có cơ sở. 

Để giải quyết các bất cập nói trên, tránh tình trạng gây gián đoạn và ách tắc cho sản 

xuất kinh doanh của các DN, đặc biệt là các DN cá ngừ đã & đang nỗ lực hội nhập-cạnh 

tranh để là mặt hàng chính đưa hải sản khai thác đạt 3,5 tỷ USD/2019, trong khuôn khổ 

chung tay cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh với Chính phủ và Bộ 

NNPTNT,Hiệp hội VASEP bằng văn bản này trân trọng báo cáo với Thứ trưởng và kính đề 

nghị Thứ trưởng xem xét chỉ đạo: 

- Bộ NNPTNT sớm ra văn bản bản hành “Danh sách các cảng cá được chỉ định có đủ 

hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác” và Tổng cục Thủy sản sớm đăng 

tải Danh sách này lên trang thông tin điện tử của Tổng cục như quy định tại Điều 6 

Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT để làm căn cứ chính thống trong triển khai các hoạt 

động xác nhận, chứng nhận thủy sản tại các địa phương. 

- Trước mắt, khi “Danh sách các cảng cá được chỉ định có đủ hệ thống xác nhận 

nguồn gốc thủy sản từ khai thác”chưa được ban hành, đề nghị Bộ NNPTNT có văn 

bản hướng dẫn các cảng cá tiếp tục triển khai các hoạt động xác nhận nguồn gốc thủy 

sản khai thác như trước ngày 1/1/2019 để giúp DN giải phóng hàng tồn, khai thông 

đình trệ trong SX xuất khẩu của các DN. 

- Chỉ đạo Tổng cục Thủy sản xem xét, đánh giá điều kiện của các cảng cá trong danh 

sách các cảng đang thực hiện xác nhận nguồn gốcthủy sản khai thácđể xem các cảng 

này đã có đủ điều kiện như quy định trong Điều 78 của Luật Thủy sản chưa, cũng như 

đề ra biện pháp hỗ trợ cho các cảng cá chưa đủ điều kiện và lộ trình áp dụng Điều 6 

Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT  cho các cảng cá đó nhằm đảm bảo các cảng cá 

chính trong cả nướctrong tương lai vẫn có thể thực hiện xác nhận nguồn gốc thủy sản 

khai thác như trước đến nay để tránh gây khó khăn, ách tắc cho sản xuất kinh doanh 

của người dân và DN. 

Trân trọng cảm ơn và kính chào./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Vụ Pháp chế - Bộ NNPTNT; 

- TCTS; 

-   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 

 


