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V/v thực hiện xác nhận, chứng 

 nhận thủy sản khai thác       

 

 
 

 

 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

 các tỉnh, thành phố ven biển  
 

Công tác xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, chứng nhận thủy sản 

khai thác; xác nhận nguyên liệu thủy sản nhập khẩu hoặc sản phẩm thủy sản 

được sản xuất từ nguyên liệu thủy sản nhập khẩu không có nguồn gốc từ khai 

thác thủy sản bất hợp pháp được quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-

BNNPTNT ngày 15/11/2018; có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 

237/BNN-TCTS ngày 30/01/2019 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

các tỉnh, thành phố ven biển về việc tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 

21/2018/TT-BNNPTNT; Công văn số 3493/BNN-TCTS ngày 21/5/2019 gửi Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển về việc chấn chỉnh công tác xác nhận, 

chứng nhận thủy sản khai thác. Tuy nhiên từ ngày 22/5/2019 đến nay, Tổng cục 

Thủy sản tiếp tục nhận được 05 yêu cầu xác minh liên quan hồ sơ chứng nhận 

thủy sản khai thác với các lỗi gặp phải như: chưa cập nhật mẫu con dấu, khai sai 

mã sản phẩm, sai ngày hết hạn của giấy phép khai thác, thiếu chữ ký của cơ quan 

thẩm quyền (Chi tiết xem phụ lục gửi kèm). 

Mặt khác, theo phản ánh của Ban quản lý cảng cá tỉnh Tiền Giang, Hiệp 

hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, các doanh nghiệp chế biến xuất 

khẩu thủy sản đang gặp khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc thực hiện xác 

nhận nguyên liệu thủy sản khai thác đối với tàu thu mua, chuyển tải thủy sản. 

Phụ lục V, Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT về bảng viết tắt các loại nghề 

khai thác thủy không có nghề thu mua/chuyển tải. Do vậy, khi khai “nghề khai 

thác thủy sản” cho tàu thu mua, chuyển tải thủy sản vào nhóm “nghề khác” có 

mã nghề “OTH”, các nước nhập khẩu thuộc EU không chấp nhận.  

Để chấn chỉnh công tác thực hiện xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, 

chứng nhận thủy sản khai thác, chấm dứt tình trạng mắc lỗi như thời gian vừa 

qua và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện xác nhận, chứng nhận thủy 

sản khai thác. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn khẩn trương triển khai một số nội dung sau:  

1. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ tàu; 

cán bộ tại cảng cá, Chi cục Thủy sản, các Doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan các nội dung quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 



2. Kiểm tra, rà soát việc thực hiện xác nhận nguyên liệu thủy sản khai 

thác, chứng nhận thủy sản khai thác tại các đơn vị được giao nhiệm vụ; đối với 

những hồ sơ có lỗi, sai sót khẩn trương có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh phù 

hợp.  

3. Chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện việc xác nhận thủy sản 

khai thác để đảm bảo phù hợp theo mẫu Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản 

khai thác (Mẫu số 01, Phụ lục III), hướng dẫn cách ghi và trình tự thủ tục theo 

quy định của Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT, cụ thể: 

 - Đối với lô hàng thủy sản bốc dỡ qua cảng từ tàu hậu cần đánh bắt nguồn 

lợi thủy sản: ghi các thông tin của tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản và 

kèm theo các thông tin của tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản đã bán hoặc chuyển 

tải thủy sản cho tàu hậu cần.  

- Đối với Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác thì thực hiện 

chứng nhận theo tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản.  

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn các tỉnh, thành phố ven biển triển khai thực hiện./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Chi cục Thủy sản các tỉnh,  

  thành phố ven biển (để t/h);  

- Tổ chức cảng cá được chỉ định; 

- Lưu: VT, KTTS (80 bản). 

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG  

 

 
 

 

 

Phùng Đức Tiến   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THỐNG KÊ ĐỀ NGHỊ XÁC MINH THÔNG TIN VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN (TỪ 22/5/2019 ĐẾN 15/9/2019) 

(Ban hành kèm theo Công văn số              /BNN-TCTS ngày    tháng     năm 2019 của 

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

TT Số chứng nhận 

Ngày 

nhận 

thông tin  

Thông tin đề nghị xác nhận  
Thị trường 

xuất khẩu   

tỉnh cấp 

CC  
Công văn đã trả lời  

1 149/2019/CC-BTh 19/7/2019 

Sai khác về dấu của cơ quan thầm 

quyền với dữ liệu đăng ký  
Áo  Bình thuận  

Số 1571/TCTS -KTTS 

ngày 15/7/2019 

2 147/2019/CC-ĐN  08/7/2019 

Sai khác mã sản phẩm giữa HC và 

CC   
Hà Lan  Tp.Đà Nẵng  

Số 1573/TCTS -KTTS 

ngày 07/8/2019 

3 234/2019/CC-KH   19/7/2019 

Tàu tham gia khai thác khi giấy phép 

đã hết hạn (Sai thời hạn GP) 
Hà Lan  Khánh Hòa  

Số 1855/TCTS -KTTS 

ngày16 /8/2019 

4 138/2019/CC-TrV    06/9/2019 

Tàu tham gia khai thác khi giấy phép 

đã hết hạn (Sai thời hạn GP) 
Hà Lan  Trà Vinh  

Số 2013 /TCTS -KTTS 

ngày  11/9/2019 

5 406/2019/CC-SG   09/9/2019 

Chứng nhận đóng dấu nhưng thiếu 

chữ ký người có thẩm quyền  
Hà Lan  Tp. HCM  

Số 2088 /TCTS -KTTS 

ngày  19/9/2019 
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