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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 

THỦY SẢN VIỆT NAM 
 

Số 71 /2019/CV-VASEP 

V/v báo cáo và kiến nghị Bộ NNPTNT ban 

hành Quyết định công bố danh sách cảng 

biển có nhập khẩu nguyên liệu thủy sản 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31tháng 07 năm 2019 

 

 

Kính gửi:  Thứ trưởng Phùng Đức Tiến 
 

Hiệp hội Chế biến và XK Thủy sản Việt Nam (VASEP) và cộng đồng các 

DNhải sản trân trọng cám ơn Thứ trưởng và Bộ NN&PTNTđã luôn sát sao chỉ đạo, 

thúc đẩy các kế hoạch và hành động cần thiết để khắc phục “Thẻ vàng IUU” của 

EU, hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp (DN) hải sản cải thiện môi trường kinh 

doanh và thúc đẩy xuất khẩu hải sảnViệt Nam. 

Theo quy định tại Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, Bộ Nông nghiệp PTNT sẽ ban 

hành công bố danh sách 02 loại cảng để quản lý nguồn nguyên liệu khai thác và 

nguyên liệu hải sản nhập khẩu: (1) Danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác 

nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; (2) danh sách cảng biển được chỉ định và 

công bố cho tàu vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc 

từ khai thác của nước ngoài cập cảng để thực hiện hoạt động NK, tạm nhập, tái 

xuất, chuyển khẩu, quá cảnh thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai 

thác qua lãnh thổ Việt Nam (danh sách cảng biển cho NK thủy sản). 

Trong tháng 3-4/2019, Bộ đã sớm ban hành 03 Quyết định (QĐ 886, QĐ 988, 

QĐ 1276) công bố Danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc 

thủy sản từ khai thác. Trong tháng 5/2019, theo chỉ đạo của Thứ  trưởng, Tổng cục 

Thủy sản chủ trì đã phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, Cục Thú ý để dự thảo 

danh sách cảng biển cho nhập khẩu thủy sản.  

Hiệp hội VASEP đã phối hợp,  tổng hợp danh sách cảng biển các DN có nhập 

khẩu thủy sản để gửi Tổng cục Thủy sản cũng như gửi Công văn góp ý danh sách 

cảng biển theo đề nghị của Tổng cục  (tại Công văn 63/2019/VASEP-VPĐD ngày 
30/5/2019). Tuy nhiên, đến nay, Quyết định công bố danh sách cảng biển chỉ định 

có đủ điều kiện cho NK nguyên liệu thủy sản vẫn chưa được công bố. Theo phản 

ánh của các DN gửi về Hiệp hội, các DN rất mong Bộ sớm ban hành quyết định 

công bố cảng biển trên và đề nghị thời gian chuyển tiếp thực hiện Quyết định phù 

hợp để DN có sự chuẩn bị và thực hiện vì:  

- Để đảm bảo cho các DN làm việc và thông báo với các đối tác về sự thay đổi 

cảng biển đến. Vì trên hợp đồng của DN với đối tác đều phải có thông tin cảng 

biển cho tàu cập bến tại Việt Nam. Do đó, việc điều chỉnh cảng biển sẽ ảnh hưởng 

đến kế hoạch NK của DNcũng như các chi phí liên quan.  

- Do thời gian tàu đi trên biển về Việt Nam cũng khái dài (từ 10-30 ngày). Do 

đó, nếu thời gian áp dụng không phù hợp sẽ làm DN không thể kịp để thông báo 

tàu thay đổi cảng đến.  
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- Hiện nay, các DN đang bắt đầu xây dựng kế hoạch NK nguyên liệu, SXXK 

sản phẩm thủy sản sang các thị trường dịp cuối năm và đón chào năm mới. Vì vậy, 

DN mong muốn Quyết định sớm ban hành để DN ổn định kế hoạch SX, XNK.  

Ngoài việc nội dung trên cũng đã được kết luận tại cuộc họp lần thứ nhất Ban 

chỉ đạo quốc gia về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo 

quy định (Thông báo số 235/TB-VPCP ngày 11/7/2019 của VPCP), thì dự kiến 

đầu tháng 11/2019, Ủy ban Châu âu sẽ sang Việt Nam đánh giá lại việc khắc phục 

thẻ vàng IUU theo các khuyến nghị trước đó. 

Việc hoàn thiện sớm khung pháp lý, và sự thực thi tại các địa phương, của các 

DN được vận hành ổn định, không có các bất cập, vướng mắc, vì vậy Hiệp hội 

VASEP và cộng động DN hải sản xin báo cáo và kính đề nghị Thứ trưởng có chỉ 

đạo để sớm ban hành Quyết định danh sách cảng biển được chỉ định và công bố 

cho tàu vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai 

thác của nước ngoài cập cảng để thực hiện hoạt động NK, tạm nhập, tái xuất, 

chuyển khẩu, quá cảnh thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác qua 

lãnh thổ Việt Nam. 

Trân trọng cảm ơn và kính chào./. 

 

 

Nơinhận: 

- Như trên; 

- Tổng cục Thủysản; 

- Cục Thú y; 

- Cục NAFIQAD; 

- BĐH IUU VASEP; 

- CLB cá Ngừ VASEP; 

-   VPĐD HH tạiHàNội; 

- Lưu VP HH. 

TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ  

XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM 

TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI                 

 
 

 

 


