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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 

THUỶ SẢN VIỆT NAM     

 

Số: 88/2019/VASEP-VPĐD 

V/v bất cập trong việc cấp S/C đối với 

tàu thu mua, chuyển tải nguyên liệu  

khai thác 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2019 
 

 

    Kính gửi: Tổng cục Thủy sản   

 Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) và các doanh nghiệp 

cá ngừ trân trọng cám ơn Tổng cục đã luôn quan tâm, hỗ trợ kịp thời giải quyết các vướng 

mắc cho DN để thúc đẩy xuất khẩu hải sản Việt Nam. 

 Trong tuần qua, Hiệp hội VASEP đã nhận được phản ánh của các doanh nghiệp hải 

sản về bất cập Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản (S/C) cấp cho tàu thu mua/ chuyển tải 

nguyên liệu thủy sản. Cụ thể như sau: 

 Trong thực tế ngành khai thác hiện nay, các tàu ra khơi khai thác (đặc biệt với các 

tàu lớn) có thời gian khai thác dài ngày thì các tàu thường bán nguyên liệu cho các tàu thu 

mua, chuyển tải để đưa về đất liền. Khi đó tàu đưa nguyên liệu về cảng và thông tin BQL 

cảng cá tiếp nhận là đối với tàu thu mua/chuyển tải. Hiện các BQL các cảng cá đang cấp 

Giấy S/C cho các tàu thu mua/ chuyển tải và tại cột ”Nghề khai thác” sẽ ghi là Nghề khác 

(other - mã nghề là OTH).  

 Khi Doanh nghiệp xin Giấy Chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (C/C), Các 

Chi cục Thủy sản sẽ căn cứ trên Giấy S/C để cấp C/C. Tại mẫu 02a ”Thông tin bổ sung 

cho sản phẩm thủy sản được chế biến từ tàu cá Việt Nam”, Chi cục Thủy sản sẽ đưa 

thông tin số Giấy S/C với thông tin tàu thu mua/ chuyển tải và nghề khai thác là ”Nghề 

khác - OTH”.  

 Việc cấp S/C cho tàu thu mua/ chuyển tải và cấp C/C theo các S/C này đã và đang 

gây nên các bất cập và vướng mắc sau: 

 - Trên giấy S/C: tại cột ”Vùng3 và thời gian khai thác”: nếu điền theo thông tin của 

tàu khai thác thì sẽ không trùng khớp với thông tin ở các cột ”Số đăng ký tàu”, ”họ tên 

chủ tàu/ thuyền trưởng”, ”Nghề khai thác thủy sản2” - vì các cột này đang điền thông tin 

theo tàu thu mua/ chuyển tải.  

 - Trên Giấy C/C: Khi Chi cục Thủy sản đưa thông tin số Giấy S/C với thông tin tàu 

thu mua/ chuyển tải và nghề khai thác là ”Nghề khác - OTH” vào thì doanh nghiệp sẽ  

gặp rủi ro là  C/C sẽ bị từ chối tại EU nếu  chỉ thể hiện tàu thu mua và mã nghề khai thác 

là OTH. 

 - Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT (Thông tư 21) không có mẫu Giấy S/C đối với 

tàu thu mua/ chuyển tải. 

 Hiệp hội VASEP xin báo cáo Tổng cục về các bật cập, vướng mắc hiện nay và kiến 

nghị đề xuất 1 số nội dung sau: 

 1. Tổng cục Thủy sản sớm có chỉ đạo hướng dẫn xuống các địa phương (Chi cục 

Thủy sản, BQL Cảng cá) về cách ghi thông tin trên giấy S/C đối với tàu thu mua/ chuyển 

tải nguyên liệu thủy sản để đảm bảo giấy C/C không thể hiện mã nghề khai thác là OTH.  
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 2. Trường hợp mẫu Giấy S/C tại Thông tư 21 với các trường thông tin cần điền chỉ 

đúng với tàu khai thác mà chưa phù hợp với tàu thu mua/ chuyển tải, kiến nghị Tổng cục 

ban hành mẫu S/C mới để áp dụng đối với tàu thu mua/ chuyển tải.  

 Hiệp hội VASEP và cộng đồng doanh nghiệp hải sản kính mong Tổng cục Thủy sản 

sớm có các chỉ đạo hướng dẫn để kịp thời tháo gỡ các bất cập, vướng mắc hiện nay, giúp 

các Doanh nghiệp thuận lợi trong xuất khẩu thủy sản sang Châu Âu.  

 Trân trọng cám ơn và kính chào./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Vụ Khai thác TS; 

- Vụ Pháp chế thanh tra; 

- Phó CT HH, CT UBHS VASEP; 

- BĐH IUU VASEP; 

- CLB cá ngừ VASEP 

- Tổng Thư ký HH; 

- VPHH; 

- Lưu VPĐD HH. 

TUQ.CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ 

XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM 
KT. TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI 

PHÓ TỔNG THƯ KÝ 
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