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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 
THỦY SẢN VIỆT NAM 

����� 
Số: 37/2019/CV-VASEP 

V/v góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫnNghị 
định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa 

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

-------------oOo------------- 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2019 

 

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ 

Phúc công văn số 994/BKHCN-TĐC ngày 9/4/2019 của Quý Bộ về việc góp ý Dự 
thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn 
hàng hóa (sau đây gọi tắt là Dự thảo), sau khi xem xét dự thảo, Hiệp hội xin có một số ý kiến 
như sau: 

I. Tên của Thông tư: 
� Góp ý: Đề nghị đổi tên của Thông tư “Hướng dẫn Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 

14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa” thành: “Hướng dẫn một số điều của Nghị 
định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa” 

� Lý do: Thông tư này không hướng dẫn toàn bộ các Điều khoản của Nghị định 
43/2017/NĐ-CP  và cũng có thể chưa đề cập hoàn toàn đầy đủ các Điều khoản cần được 
hướng dẫn mà mới chỉ hướng dẫn một số Điều khoản đang phát sinh vướng mắc, bất cập 
trong thời gian qua. 
 

II. Điều 1 của Dự thảo: 

“Điều 1. Phân biệt bao bì chứa đựng hàng hóa không phải bao bì thương phẩm với bao bì 

thương phẩm quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP 

Các loại bao bì không gọi là bao bì thương phẩm: 

“Container đựng hàng, xi tec vận chuyển hàng hóa dạng rời, dạng lỏng không có bao bì. 

Trường hợp này hàng hóa phải có hồ sơ, tài liệu kèm theo thể hiện đầy đủ các nội dung bắt 

buộc bằng tiếng Việt theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và các văn bản pháp luật 

khác có liên quan.” 

� Góp ý/Đề nghị: 

 Tiếp nối các công văn của VASEP số 114/2018/CV-VASEP ngày 14/8/2019 và 
146/2018/CV-VASEP ngày 11/10/2018 gửi Quý Bộ báo cáo-kiến nghị liên quan đến vướng 
mắc về yêu cầu có bao bì và ghi nhãn đối với nguyên liệu thủy sản nhập khẩu dạng hàng 
xô/xá hoặc block trần (chi tiết xin xem tài liệu gửi kèm), chúng tôi quan ngại rằng hướng dẫn 
nêu trên tại Dự thảo chưa đủ rõ ràng, dễ gây hiểu nhầm có thể dẫn đến việc thực thi tại các 
địa phương sẽ có sai khác hoặc không đồng bộ. Mặt khác, hướng dẫn nêu trên cũng chưa phù 
hợp với thực tế của ngành thủy sản, cụ thể là: 

1. Qui định như vậy dễ gây hiểu nhầm là chỉ áp dụng cho trường hợp nguyên liệu nhập 
bằng container mà hàng hóa bên trong chỉ có một loại được đóng xá (xô) hoặc đóng 
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block trần nhưng đồng nhất, chưa tháo gỡ cho các trường hợp nhập khẩu khác như 
sau: 
- Nhập bằng tàu cá đông lạnh, cá đóng xá trong hầm tàu chỉ có một loài hoặc lẫn 

lộn nhiều loài (vd: cá ngừ vằn (Skipjack), cá ngừ vây vàng (Yellowfin), Big 
Eye…) 

- Nhập bằng container lạnh, hàng hóa bên trong có một hoặc nhiều loài (vd: 
Skipjack, Yellowfin, Big Eye…) được đóng xá/xô, hoặc đóng block trần nhưng 
không đồng nhất (ví dụ: block 10kgs, block 15kgs....).  

2. Yêu cầu “phải có hồ sơ, tài liệu kèm theo thể hiện đầy đủ các nội dung bắt buộc bằng 

tiếng Việt“: các hồ sơ, chứng từ đi kèm lô hàng thông thường được làm bằng Tiếng 
Anh; việc yêu cầu hồ sơ, tài liệu phải ghi bằng “tiếng Việt theo quy định tại Nghị định 

số 43/2017/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan” mà không nêu rõ đơn 
vị nào là người phát hành các tài liệu này sẽ gây khó cho Doanh nghiệp khi thực thi ở 
thực tế. 

 Để đảm bảo giải quyết các vấn đề của thực tế nói trên, đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi 
lại Điều khoản trên theo hướng rõ ràng hơn, đảm bảo các hàng hóa không có bao bì nhập 
khẩu để làm nguyên liệu sản xuất, đóng gói tiếp không phải dán nhãn/ghi nhãn hoặc xem xét 
sửa đổi lại như sau: 

“ Container đựng hàng, (bao gồm cả trường hợp hàng hóa bên trong là nguyên liệu thủy 

sản có có một hoặc nhiều loài được đóng xá, hoặc đóng block trần đồng nhất hoặc không 

đồng nhất), hầm tàu chứa hàng hóa dạng rời, dạng xá chỉ có một loài hoặc lẫn lộn nhiều 

loài,xi tec vận chuyển hàng hóa dạng rời, dạng lỏng không có bao bì. Trường hợp này hàng 

hóa không cần dán nhãn/ghi nhãn hàng hóa nhưng phải có hồ sơ, tài liệu kèm theo thể hiện 

đầy đủ các nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP 

và các văn bản pháp luật khác có liên quan(trường hợp trên hồ sơ tài liệu kèm theo bằng ngôn 

ngữ khác Tiếng Việt thì Doanh nghiệp nhập khẩu có bản dịch ra Tiếng Việt kèm theo).” 

III. Điều 2 của Dự thảo:  

“Điều 2. Lưu thông hàng hóa quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP 

“Trường hợp hàng hóa vận chuyển từ kho lưu giữ đầu tiên đi nơi khác (kể cả từ kho này 

sang kho khác) được coi là hàng hóa đang lưu thông và phải có đầy đủ nhãn gốc và nhãn phụ 

theo đúng quy định” 

� Góp ý/Đề nghị: chỉnh sửa lại khoản mục này như sau: 

“Trường hợp hàng hóa vận chuyển từ kho lưu giữ đầu tiên đi nơi khác (kể cả từ kho này 

sang kho khác) được coi là hàng hóa đang lưu thông và phải có đầy đủ nhãn gốc và nhãn phụ 

theo đúng quy định, ngoại trừ trường hợp nguyên liệu lúc nhập khẩu dạng xô/xá, dạng rời, 

block trần đông lạnh dùng làm nguyên liệu chế biến tiếp được vận chuyển từ kho bảo quản 

này sang kho bảo quản khác)” 

� Lý do: 

 Đối với hàng hóa nhập khẩu, qui định trên chỉ đúng với trường hợp: Doanh nghiệp nhập 
theo loại hình kinh doanh cho tiêu dùng trực tiếp (mã loại hình khai báo với Hải quan là  
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A11): nghĩa là hàng hóa nhập về không qua bất kỳ công đoạn sản xuất nữa) mà chuyển từ 
kho này sang kho khác để phân phối hoặc bán trực tiếp ra lưu thông trên thị trường. 

 Đối với hàng hóa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất tiếp (ví dụ: thủy sản nhập xá, 
dạng rời, block trần đông lạnh) bao gồm cả: nhập theo loại hình kinh doanh (mã A12 của hải 
quan), nhập sản xuất xuất khẩu (E31) hoặc gia công (E21): hàng nhập về được chứa trong 
các lồng, các sọt, doanh nghiệp chỉ chuyển từ kho bảo quản này sang kho bảo quản khác, 
không phân phối ra thị trường. Nếu dự thảo yêu cầu phải có nhãn gốc, nhãn phụ trong trường 
hợp này thì sẽ gây khó khăn cho DN. 

IV. Điều 5 của Dự thảo: 

“Điều 5. Hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa trong trường hợp nhãn ghi thiếu, ghi không đúng 

quy định 

“Việc bổ sung thêm và đính chính nội dung nhãn hàng hóa phải được sự đồng ý của cơ 

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền” 

� Góp ý/Đề nghị: Ban Soạn thảo cần làm rõ các quy định liên quan đến việc bổ sung 
thêm và đính chính nội dung nhãn hàng hóa vì điều này ảnh hưởng rất nhiều đến thời gian 
thông quan hàng hóa của DN: 

- Cơ quan có thẩm quyền được quyền phê chuẩn việc DN xin bổ sung thêm và đính 
chính nội dung nhãn hàng hóa là cơ quan nào? 

- Quy định về thủ tục phê chuẩn việc DN xin bổ sung thêm và đính chính nội dung 
nhãn hàng hóa (quy trình phê chuẩn, thời gian xem xét và phê chuẩn, các mẫu biểu 

đơn đăng ký bổ sung thêm và đính chính nội dung nhãn hàng hóa, mẫu biểu quyết 

định phê chuẩn,...) 

Đề nghị Quý Bộ xem xét các ý kiến góp ý nêu trên để bổ sung sửa đổi hợp lý Dự thảo 
nhằm đáp ứng các quy định của Luật pháp và tạo thuận lợi cho cả CQ QLNN và các DN, cá 
nhân có liên quan trong việc thực hiện, không tạo ra các rào cản không đáng có, đảm bảo 
tính khả thi và hiệu quả cho việc thực hiện Thông tư trong thực tế.  

Trân trọng cảm ơn và kính chào./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Bộ NN&PTNT; 
- Cục KSTTHC (VPCP); 
- 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 
 


