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PHẦN I 

I. Đánh giá 02 năm triển khai hoạt động của Chương

trình các DN hải sản cam kết chống khai thác IUU

II. Kế hoạch hoạt động của chương trình đến T9/2020



Chương trình DN hải sản cam kết chống khai

thác IUU 
➢ Chương trình chính thức bắt đầu ngày 25/9/2017

➢Thuộc UB Hải sản VASEP, dưới sự chỉ đạo của Ban Điều hành IUU

➢Hội nghị đầu tiên ngày 25/7/2017 giới thiệu chương trình, ra mắt Ban Điều

hành IUU, thông qua Quy chế hoạt động và Kế hoạch hành động

➢ Hội nghị thứ 2: ngày 25/9/2018 tổng kết 1 năm hoạt động chương trình và

thông qua kế hoạch năm 2019

➢ Có 62 nhà máy chế biến và XK hải sản tham gia chương trình.

➢http://vasep.com.vn/Tin-Tuc/1463_49570/Danh-sach-doanh-nghiep-tham-

gia-chuong-trinh-Cac-doanh-nghiep-hai-san-cam-ket-chong-khai-thac-

IUU.htm



Ra mắt Ban Điều hành IUU VASEP gồm đại diện Lãnh đạo của 10 DN

hải sản (các nhóm hàng: cá ngừ, mực, bạch tuộc, cá biển, tôm biển…)



BAN ĐIỀU HÀNH IUU VASEP

STT Họ và tên
Chức vụ

BĐH
Chức vụ công ty Công ty

1 Nguyễn Thị Thu Sắc Trưởng ban Tổng Giám đốc
Công ty TNHH Hải Nam (HAI 

NAM Co.,Ltd)

2 Nguyễn Xuân Nam Thành viên Chủ tịch HĐQT
Công ty TNHH Hải Vương 

(HAVUCO)

3 Ngô Viết Hoài Thành viên Phó TGĐ

Công ty CP CB XNK Thủy sản

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

(BASEAFOOD)

4 Phan Thị Minh Tuệ Thành viên Giám đốc
Cty TNHH Phú Thạnh (PHU 

THANH CO.,LTD)

5 Cao Thị Kim Lan Thành viên Giám đốc
Công ty Cổ phần Thủy sản Bình 

Định (BIDIFISCO)

6 Mai Minh Vương Thành viên Phó TGĐ
Công ty Cổ phần Kinh doanh 

Thủy Hải sản Sài Gòn (APT)

7 Võ Quang Vinh Thành viên Phó TGĐ
Công ty Cổ phần Thực phẩm CJ 

Cầu Tre

8 Nguyễn Phạm Thanh Thành viên Tổng Giám đốc
Công ty TNHH Highland Dragon 

(HDE)

9 Nguyễn Thanh Tùng Thành viên Giám đốc Cty TNHH Tín Thịnh (TITHICO)

10 Tô Tuệ Lang Thành viên Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần XNK Bình

Thuận (THAIMEX)



CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA VASEP TRONG CHƯƠNG 

TRÌNH CHỐNG KHAI THÁC IUU

1. Chương trình cam kết chống khai thác
IUU của Doanh nghiệp

2. Tham gia đề xuất & góp ý sửa đổi các
văn bản pháp lý

3. Hợp tác các bên và quan hệ quốc tế

4. Truyền thông



1. Chương trình cam kết chống khai thác IUU của DN
T9/2017 - Xây dựng “Chương trình DN hải sản cam kết chống khai thác

IUU” ra mắt Ban Điều hành IUU, Quy chế hoạt động và Kế hoạch

hoạt động; tổ chức Hội nghị công bố chương trình và Tuyên bố

cam kết của DN hải sản chống khai thác IUU.

T11/2017 - Tổ chức Hội thảo lần 2 của chương trình có đại diện phái đoàn

EU tại VN dự, cập nhật và trao đổi thông tin sau khi VN bị cảnh

báo thẻ vàng, chia sẻ những khó khăn của DN.

T2/2018 - DN hải sản đồng loạt treo biển Cam kết chống khai thác IUU

bằng cả TV và TA tại cổng cty và cửa các xưởng chế biến.

Từ

T9/2017

- Các DN tham gia tích cực các hoạt động Chương trình khắc phục

thẻ vàng IUU; thực hiện nghiêm túc cam kết chống khai thác IUU;

- Tuân thủ các quy định của EU, Mỹ và VN chống khai thác IUU

Từ

T9/2017

Tổ chức các Hội nghị, tập huấn cho DN để:

- Tổng hợp, phân tích tác động từ thực trạng bất cập của DN và

kiến nghị để báo cáo Lãnh đạo Bộ

- Phổ biến, hướng dẫn các Thông tư mới ban hành.

T4/2019 - Phê chuẩn KHHĐ chống khai thác IUU năm 2019



Ngày 01/2/2018, toàn bộ các DN hải sản trong Chương trình

cùng đồng loạt treo “Bản cam kết chống khai thác IUU” song

ngữ Việt-Anh tại nhà máy của các DN.



2. Tham gia đề xuất & góp ý sửa đổi các văn bản pháp lý

Từ

T10/2017

- Phối hợp chặt với TCTS, các Cục Vụ của Bộ: Kịp thời báo cáo

các bất cập, vướng mắc của DN; góp ý để TCTS kịp thời trình CP,

Lãnh đạo Bộ NN ban hành NĐ hướng dẫn Luật TS, các TT 36 sửa

đổi TT26, TT 21 sửa đổi TT02, TT công bố danh sách cảng chỉ

đinh xác nhận nguyên liệu thủy sản, sửa đổi TT36

- Phối hợp với TCTS, Vụ Pháp chế, NAFIQAD, Cục Thú y về các

nội dung liên quan khai thác và XK hải sản KT.

- Tham gia các cuộc họp của Bộ NN, TCTS về IUU và gửi công

văn góp ý các TT sửa đổi TT 50/2015/TT-BNNPTNT; 

TT25/2013/TT-BNNPTNT và TT26/2016/TT-BNNPTNT; 

TT02/2018/TT-BNNPTNT và TT36/2018/TT- BNNPTNT liên quan

đến chứng nhận, xác nhận TS khai thác, kiểm dịch TS NK… 

T10/2017-

T2/2018

- Gửi văn bản lên Thủ tướng, Chủ tịch QH, Bộ trưởng Bộ NN báo

cáo và kiến nghị các nội dung hành động chống khai thác IUU.

- Gửi văn bản lên Bộ trưởng Bộ NN báo cáo và đề xuất KH hành

động khắc phục thẻ vàng IUU

- Gửi công văn lên TCTS góp ý KH hành động Quốc gia tới năm

2025 ngăn chặn và chấm dứt khai thác IUU, đề xuất hoạt động

khắc phục thẻ vàng.



2. Tham gia đề xuất & góp ý sửa đổi các văn bản pháp lý

T4-

T5/2018

- Gửi công văn tới Bộ NN kiến nghị những bất cập trong thực hiện

TT02/2018/TT-BNNPTNT; gửi công văn tới TCTS góp ý dự thảo

hướng dẫn thực hiện TT02/2018/TT-BNNPTNT.

T4 -

8/2018

- Gửi công văn tới Bộ Tài chính và Bộ NN; tham gia đoàn công tác

của Bộ Tài chính và Bộ NNPTNT khảo sát-làm việc tại Cảng cá

Hòn Rớ - Nha Trang để thống nhất & minh bạch quy trình+chi phí

thực tế cho 1 lần xác nhận.

- Gửi 2 công văn tới Vụ Chính sách Thuế - BTC góp ý về mức phí

S/C, C/C cho dự thảo Thông tư sửa đổi TT 230/2016/TT-BTC

T7/2018 - Gửi công văn tới TCTS kiến nghị vướng mắc trong việc xin Giấy

xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác.

T9/2018 - Gửi công văn tới TCTS góp ý Dự thảo thông tư quy định các

hoạt động chống khai thác IUU

T1/ 2019 - Gửi công văn góp ý Nghị định hướng dẫn Luật Thủy sản 2017



3. Hợp tác các bên và quan hệ quốc tế

T10/2017 - Phối hợp với NOAA – Hoa Kỳ và TCTS tổ chức Hội thảo về

Chương trình Giám sát Thuỷ sản NK vào Hoa Kỳ (SIMP) nhằm

trao đổi các vấn đề liên quan đến SIMP và các thủ tục cần thiết

đáp ứng quy định IUU của Hoa Kỳ có hiệu lực từ 1/1/2018, tổ chức

cuộc họp NOAA với DN hải sản, giải đáp các thắc mắc liên quan

đến quy định SIMP.

T10/2017 - VASEP và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển ký MoU về chống khai thác

IUU tại Văn phòng BTL Cảnh sát biển tại Hà Nội.

T10 -

T11/2017

- Họp với lãnh đạo TCTS và các đơn vị trực thuộc bàn kế hoạch

hành động 6 tháng chống khai thác IUU của Bộ NN và Chính phủ

- Lãnh đạo VASEP, BĐH IUU VASEP đã có cuộc họp với Bộ

trưởng Nguyễn Xuân Cường, Thứ trưởng Vũ Văn Tám và đại diện

các đơn vị của Bộ trao đổi các hoạt động hợp tác về chống IUU,

khắc phục thẻ vàng theo 10 nhóm nội dung mà VASEP đề xuất.



3. Hợp tác các bên và quan hệ quốc tế

T11/2017 - Tổ công tác IUU đi Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Thuận - làm việc

với các Chi cục TS và các BQL cảng cá khảo sát về hoạt động

quản lý nghề cá tại các tỉnh, quy trình cấp giấy (xác nhận, chứng

nhận), các vướng mắc bất cập. Kết quả khảo sát là cơ sở để góp

ý/kiến nghị cho việc XD & thực thi các KH hành động của Bộ NN.

T11/2017 - Tổ chức Hội nghị “NK nguyên liệu thủy sản để SXXK- Hiện trạng

và Giải pháp” để tổng hợp-phân tích tác động từ thực trạng và góp

ý (của các DN, của đại diện: TCHQ, Cục Thú y, NAFIQAD, Cục

XNK, Viện CIEM-Bộ KH-ĐT) nhằm đóng góp ý kiến cho Dự thảo

sửa đổi TT26/2016 của Bộ NNPTNT.

T3/2018 - Đại diện VASEP tham gia đoàn đàm phán kỹ thuật của TCTS với

EC về IUU, và đoàn công tác của BT thăm làm việc với EC.

T4/2018 - Tham dự và trình bày tại Hội nghị “Tăng cường công tác bảo

quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm thủy sản từ khai thác” do Bộ

NN tổ chức tại Khánh Hòa

T5/2018 - Phối hợp với Bộ NN, TCTS trong công tác chuẩn bị của VN và

cập nhật thông tin cho DN hải sản trước khi EC sang kiểm tra

T10/2018 - Tham dự cuộc họp của Đoàn Nghị sĩ UB Nghề cá Nghị viện Châu

Âu tại Cty CP thủy sản Bình Định



Hội thảo về Chương trình Giám sát

Thuỷ sản NK vào Hoa Kỳ (SIMP)

BĐH IUU VASEP họp với NOAA tại VP

VASEP

Chuyên gia NOAA làm việc với

DN hải sản



VASEP và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển ký

Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) về chống khai

thác IUU

VASEP,TCTS, Bộ NNPTNT, họp với Ngài

Đại sứ Bruno & Bà Tham tán Thương mại

của Phái đoàn EU tại VN trao đổi về “IUU” 

và vấn đề thẻ vàng. 

VASEP trao đổi với Lãnh đạo TCTS về 

Hợp tác và KH hành động sau thẻ vàng.



Làm việc với Chi cục TS và BQL Âu thuyền

& cảng cá Thọ Quang – Đà Nẵng

Làm việc với Chi cục TS và BQL 

cảng cá Hòn Rớ - Khánh Hòa

Làm việc với Chi cục Thủy sản và BQL 

cảng cá Phan Thiết – Bình Thuận



VASEP họp với Ngài Đại sứ Bruno Angelet và Phái đoàn EU tại VN trao đổi về 

những nỗ lực của Việt Nam trong sửa đổi Luật Thủy sản và các công việc liên quan 

nhằm khắc phục thẻ vàng và hướng tới quản lý khai thác bền vững.

Hội nghị “Nhập khẩu nguyên liệu thủy 

sản để sản xuất xuất khẩu - Hiện trạng 

và Giải pháp” tại TP HCM 



4. Truyền thông

T1/2018 - VASEP phát hành “Sách Trắng về Nỗ lực chống Khai

thác IUU tại Việt Nam” để đẩy mạnh truyền thông về nỗ

lực và hành động chống khai thác IUU của VN.

T4/2018 - Tại Hội chợ Thủy sản Quốc tế tại Bỉ, VASEP phối hợp

với TCTS và ĐSQ Việt Nam tại Bỉ tổ chức Họp báo về

cam kết và nỗ lực của VN chống khai thác IUU

Từ

T10/2017
- Tạo chuyên mục “Chống khai thác IUU” trên Cổng thông

tin: vasep.com.vn và Bản tin tuần Thương mại Thủy sản

của VASEP để cập nhật các quy định của EU, Mỹ về IUU,

Luật và quy định, văn bản pháp lý của VN liên quan đến

chống khai thác IUU và giới thiệu các DN hải sản tham

gia và thực hiện chương trình chống khai thác IUU.

T4/2018 - Phối hợp với TCTS tổ chức hội nghị tập huấn "Phổ biến và

trao đổi các bất cập, vướng mắc tại TT02/2018/TT-BNNPTNT

và công tác cấp S/C, C/C cho DN XK hải sản khai thác” tại Tp.

HCM.



4. Truyền thông

T12/2018 - Làm việc với đoàn phóng viên các báo lớn và uy tín của Châu

Âu sang VN để khảo sát thực địa và viết báo về chống khai thác

IUU của Việt Nam

T6-

7/2019

- VASEP phối hợp với TCTS xây dựng CLIP truyền thông cho

chủ tàu cá và ngư dân thực hiện các quy định tối thiểu theo Luật

Thủy sản 2017, gửi văn bản & CLIP tới hơn 30 báo/đài lớn trong

nước (VTV, TTXVN, VoV, TH Nhân dân, TH Quốc hội, Báo Tuổi

trẻ, Báo NLĐ, Thời báo KT Sài Gòn….);

T8/2019 - VASEP xuất bản Poster truyền thông cho chủ tàu và ngư dân

thực hiện các quy định theo Luật Thủy sản 2017, phát hành rộng

rãi tại Hội chợ Vietfish2019 và 28 tỉnh có quản lý khai thác

T7-

8/2019

- Xây dựng & phát hành Bản đồ Chuỗi cung ứng cá ngừ và hải

sản VN trong cam kết chống khai thác IUU



Ngày 14/01/2018: VASEP phát hành SÁCH TRẮNG về chống

khai thác IUU ở Việt Nam để đẩy mạnh truyền thông.



CLIP truyền thông cho chủ tàu cá và ngư dân

VASEP đã đăng tải video clip trên công

thông tin vasep.com.vn và FB Vasep.

Tính đến 12/9 đã có 47,2k lượt xem & 

762 lượt chia sẻ...)

Hơn 30 báo/đài đã đăng tải

video clip 

Phát thường xuyên hàng tuần (2 

lần/tuần) trên VTV1 (17h30), 

VTV2 (18h00) và VTV9 trong 2 

tuần từ 8-19/7/2019, VTC, VOV, 

Nhân Dân, SGGP, Tin 24/7, 

youtube, vneconomy, thủy sản

24/7, các báo đài địa phương. 

https://www.facebook.com/Viet

namcombatIUUfishing/videos/

430392264218691/



BẢN ĐỒ CHUỖI CUNG ỨNG HẢI 

SẢN TRONG CAM KẾT CHỐNG 

KHAI THÁC IUU 

Phát tại Hội nghị Toàn thể VASEP, Hội chợ

VIETFISH 2019, Hội nghị Tổng kết 02 năm 

Chương trình cam kết chống KT IUU

VPCP:Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng, Vụ

Nông nghiệp, Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính

Bộ Ngoại giao: Vụ Châu Âu , Vụ Tổng hợp Kinh

tế , Vụ Thông tin Báo chí

Phái Đoàn EC tại Việt Nam

Bộ NN&PTNT: BT Nguyễn Xuân Cường; TT 

Phùng Đức Tiến; Vụ HTQT; Cục Chế biến và

Phát triển TT NS; Cục Thú y; Cục NAFIQAD

Tổng cục Thủy sản; BTL Cảnh sát Biển

28 tỉnh/TP ven biển

Các DN trong C.trình cam kết chống IUU

Bộ Công Thương: TT Trần Quốc Khánh; TT Đỗ 

Thắng Hải; Vụ TT Châu Âu - Châu Mỹ; Cục XNK

Ban Tuyên giáo TW; Phòng TM Châu Âu tại VN 

ĐSQ của các nước Châu Âu tại VN: 25 ĐSQ

Để Văn phòng phục vụ cho các cuộc họp, tiếp 

khách, hoặc phát sinh



Phát tại Hội nghị Toàn thể VASEP, Hội chợ

VIETFISH 2019, Hội nghị Tổng kết 02 năm 

Chương trình cam kết chống KT IUU

VPCP:Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng, 

Vụ Nông nghiệp, Cục Kiểm soát Thủ tục

Hành chính

Bộ Ngoại giao: Vụ Châu Âu , Vụ Tổng hợp

Kinh tế , Vụ Thông tin Báo chí

Phái Đoàn EC tại Việt Nam

Bộ NN&PTNT: BT Nguyễn Xuân Cường; TT 

Phùng Đức Tiến; Vụ HTQT; Cục Chế biến và

Phát triển TT NS; Cục Thú y; Cục NAFIQAD

Tổng cục Thủy sản; BTL Cảnh sát Biển

28 tỉnh/TP ven biển

Các DN trong C.trình cam kết chống IUU

Bộ Công Thương: TT Trần Quốc Khánh; 

TT Đỗ Thắng Hải; Vụ TT Châu Âu - Châu

Mỹ; Cục XNK

Ban Tuyên giáo TW; Phòng TM Châu Âu

tại VN 

ĐSQ của các nước Châu Âu tại VN: 25 

ĐSQ

Để Văn phòng phục vụ cho các cuộc họp, 

tiếp khách, hoặc phát sinh



IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỪ NAY ĐẾN 

T12/2020

Tiếp tục triển khai các hoạt động của Chương trình

theo 04 nhóm công việc chính:

1. Hoạt động tham gia các khung pháp lý và

hoạt động chung

2. Hoạt động hợp tác các bên và quan hệ quốc

tế

3. Hoạt động Doanh nghiệp cam kết

4. Hoạt động Tuyên truyền



KẾ HOẠCH TIẾP NỐI…

1. Chương trình cam kết chống khai thác IUU của Doanh

nghiệp

- Tiếp tục cập nhật các quy định và văn bản mới của Nhà nước và

thị trường cho DN hải sản;

- Tổ chức hội thảo/tập huấn ở các khu vực trọng điểm nghề cá

2. Tham gia đề xuất & góp ý sửa đổi các văn bản pháp lý

- Tiếp tục góp ý-đề xuất, kiến nghị các văn bản pháp luật liên

quan của Bộ NN & PTNT và TCTS;

-Đại diện Hiệp hội và các DN tham gia các sự kiện hoặc cuộc họp

về thực hiện Luật Thủy sản và chống khai thác IUU của Chính

phủ, Bộ NNPTNT và TCTS.

- Phối hợp với Bộ NN, TCTS, các cơ quan ban ngành chuẩn bị tốt 

cho đợt đánh giá của EC tại Việt Nam trong tháng 11/2019



KẾ HOẠCH TIẾP NỐI…

3. Hợp tác các bên và quan hệ quốc tế

- Chủ động trao đổi & cập nhật với Phái đoàn EU tại VN về các cam kết của 

cộng đồng DN;

- Chủ động phối hợp và trao đổi với TCTS và Bộ NNPTNT về các hoạt 

động thực thi, hợp tác;

4. Truyền thông 

- Xây dựng & phát hành Bản đồ Chuỗi cung ứng cá ngừ và hải sản VN 

trong cam kết chống khai thác IUU (T7-8/2019)

- Phát hành rộng rãi, liên tục Poster và CLIP truyền thông các quy định tối 

thiểu cho chủ tàu cá và ngư dân thông qua kênh điện tử của VASEP, các 

báo-đài và chính quyền 28 địa phương có quản lý KT.

- Phát hành lịch tường VASEP 2020 với chủ đề "Nỗ lực cải thiện nghề cá 

và tháo gỡ thẻ vàng IUU tại Việt Nam" (T11 – T12/2019)

- Phối hợp với Bộ NN, TCTS, các đơn vị ở TƯ & địa phương đẩy mạnh 

tuyên truyền liên tục cho ngư dân và nậu vựa về quy định của Luật TS 

chống khai thác IUU... 





XUẤT KHẨU HẢI SẢN CỦA VIỆT NAM 2014 – 2018 (triệu USD)

Sản phẩm 2014 2015 2016 2017 2018

Mực , bạch tuộc 483,296 429,194 439,045 620,819 672,308

Cá ngừ 484,235 454,972 509,786 592,873 652,905

Nhuyễn thể hai

mảnh vỏ
79,975 82,390 82,288 98,510 88,701

Cua ghẹ 131,213 121,478 124,534 117,668 134,257

Cá biển các loại 

khác
1.019,592 1.070,367 1.138,561 1.325,875 1433,520

Trong đó:

- Surimi
293,843 303,932 256,145 256,114 323,981

Hải sản khác 1,770 3,080 1,440 2,160 2,070

Tổng XK hải sản 2.201,387 2.159,840 2.296,377 2.757,814 2.986,035

Tăng, giảm (%) 8,8 -1,9 6,3 20,1 8,3

Tổng XK thủy 

sản
7.836,037 6.572,600 7.053,126 8.315,735 8.801,926

Tỉ trọng hải 

sản/tổng thủy 

sản (%)

28,1 32,9 32,6 33,2 33,9

(Nguồn: Tổng cục Hải quan)



Thẻ vàng IUU tác động giảm XK hải sản sang EU 2018 
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TỐP 5 THỊ TRƯỜNG XK HẢI SẢN CỦA VIỆT NAM

2014 2015 2016

2017 2018

EU từ vị trí thứ 2 xuống thứ 5 sau thẻ vàng IUU

Tỷ trọng trong tổng XK hải sản từ 18% xuống 13% năm 2018  



Thẻ vàng IUU tác động giảm XK hải sản sang EU 2018 

Sản phẩm thủy sản XK sang EU năm 2014 – 2018 (triệu USD) 

EU 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2017
Tổng thủy sản 1.28,971 1.175,287 1.219,351 1.480,717 1.471,806 -0,6 
Cá tra Tổng EU 344,289 285,101 261,125 203,023 243,958 16,8 

Hà Lan 58,738 51,341 47,480 45,977 61,315 25,0 

Anh 40,876 46,568 44,590 45,719 48,400 5,5 

Tây Ban 

Nha 72,483 47,302 44,376 11,230

Đức 39,769 29,846 28,381 22,916 25,323 9,5 
Tôm Tổng EU 682,748 548,582 600,369 862,818 838,295 -2,9 

Anh 114,583 129,956 135,465 210,626 238,442 11,7 

Hà Lan 129,101 93,913 130,675 224,228 190,985 -17,4 

Đức 140,253 110,164 110,831 117,014 130,300 10,2 
Cá ngừ 135,215 97,375 115,316 141,936 158,274 10,3 
Mực, bạch

tuộc

80,554 61,456 70,004

106,102 83,055 -27,7 
Cá biển và hải

sản khác

186,165 182,773 172,537 166,838

148,224 -12,6 
Tổng HS 401,934 341,604 357,857 414,876

389,553 -6,5 



Tỷ trọng cá tra, cá ngừ tăng, 

tôm, mực, bạch tuộc, hải sản khác giảm

Cơ cấu sản phẩm thủy sản XK sang EU, 2014 – 2018 

(% tỷ trọng trong tổng XK TS) 

Sản phẩm 2014 2015 2016 2017 2018

Tra 24,1 24,3 21,4 13,7 16,6

Tôm 47,8 46,7 49,2 58,3 57,0

Cá ngừ 9,5 8,3 9,5 9,6 10,8

Mực, bạch tuộc 5,6 5,2 5,7 7,2 5,6

Cá biển và hải sản khác 13,0 15,6 14,1 11,3 10,1

Tổng hải sản 28,1 29,1 29,3 28,0 26,5



XK thủy sản sang EU năm 2019 

XK thủy sản sang EU 8 tháng đầu năm 2019 (USD)

MÆt hµng xuÊt khÈu Gi¸ trÞ USD Tăng, giảm (%) 

Tæng céng 878.188.798 -10,5

T«m 452.350.590 -20,5

C¸ tra 174.318.579 8,8

C¸ ngõ 95.926.572 -6,3

C¸ c¸c lo¹i kh¸c 60.941.930 21,1

Mực, bạch tuộc 47.046.631 -13,1

NhuyÔn thÓ HMV 40.106.188 4,5

Cua ghÑ vµ gi¸p x¸c kh¸c 7.306.581 5,3

NhuyÔn thÓ kh¸c 191.727 -7,3

Tổng Hải sản 251,519,629 -0,3

XK thủy sản giảm trên 10%. 

Cá ngừ giảm 6%

Mực, BT giảm 13%

Tổng Hải sản giảm 0,3%



II. Dự báo
 XK thủy sản sang EU những tháng cuối năm sẽ tiếp tục giảm do XK tôm

giảm và do thẻ vàng tiếp tục tác động đến XK các mặt hàng hải sản như

mực, bạch tuộc, cá ngừ và cá biển khác. XK một số hải sản như các loại cá

biển tiếp tục tăng trong một vài tháng tới, trước khi có kết luận đợt đánh giá

của EC tại Việt Nam trong tháng 11/2019

 Dự báo XK thủy sản sang EU cả năm 2019 đạt 1,35 tỷ USD, giảm 8%.

Trong đó XK cá ngừ giảm 5%, mực, bạch tuộc giảm 13%, XK tôm giảm sâu

17%. Tuy nhiên, nhờ XK cá biển và hải sản khác vẫn tăng 11% nên tổng

XK hải sản duy trì tương đương năm 2018 đạt gần 390 triệu USD..

Dự báo XK thủy sản sang EU năm 2019 (triệu USD) 

Sản phẩm 2019 % tăng, giảm

Tổng Thủy sản 1,354,062 -8

Cá tra 268,354 10

Tôm 695,785 -17

Cá ngừ 150,360 -5

Mực, bạch tuộc 74,750 -13

Cá biển và Hải sản khác 164,813 11,2

Tổng Hải sản 389,923 0,1



III. ĐỀ XUẤT - KIẾN NGHỊ 

1. Với Bộ NN&PTNT (và các đơn vị: TCTS, Cục Thú y, Nafiqad)

 Phối hợp các Chi cục, BQL cảng cá các địa phương và VASEP tiếp

tục các giải pháp & kế hoạch cải thiện nhằm giải quyết vấn đề Thẻ

vàng EU, tăng cường trao đổi và đề nghị EU hỗ trợ kỹ thuật về vấn 

đề khắc phục Thẻ vàng, hướng tới phát triển bền vững. 

 Bộ NN và Cục Thú y xem xét sửa đổi một số nội dung còn bất cập 

tại TT 36/2018/TT-BNNPTNTvề kiểm dịch thủy sản. 

 TCTS xem xét, tiếp thu các góp ý của VASEP và cộng đồng DN về 

danh sách cảng biển chỉ định cho NK nguyên liệu thủy hải sản để 

sản xuất XK, sớm trình Bộ NNPTNT phê duyệt.

 TCTS sớm hoàn thiện CSDL nghề cá Quốc gia, thiết lập phần mềm 

TXNG thủy sản khai thác áp dụng chung trên cả nước.

 Đề nghị Chính phủ, Bộ NNPTNT, và UBND các tỉnh/ thành cần hỗ 

trợ và kiểm soát việc trang bị đủ thiết bị giám sát hành trình trên tàu 

cá theo quy định.



ĐỀ XUẤT - KIẾN NGHỊ

 Bộ NN xem xét công bố: «nghề lưới vây của Việt Nam không sử

dụng thiết bị dẫn dụ cá”.

 Tổ chức lại đội tàu khai thác hải sản trên các vùng biển phù hợp

với khả năng khai thác cho phép của nguồn lợi.

 Đào tạo, nâng cao khả năng thực thi của các cơ quan quản lý địa

phương (Chi cục TS, các BQL cảng cá,…). Tăng cường nguồn lực,

cơ sở vật chất và hướng dẫn nghiệp vụ cho BQL các Cảng cá để

thực hiện được tốt nhất việc xác nhận hải sản khai thác ngay từ khi

tiếp nhận.

 Cung cấp hàng tháng dữ liệu "nguồn lợi" và "sản lượng khai thác"

cho cộng đồng DN hải sản qua web TCTS & web Vasep với ít

nhất các loài thuộc Top 10-20 loài XK chủ yếu (cá ngừ, mực ống,

mực nang, bạch tuộc, cá cơm, cá thu,...)

 Công bố công khai và cập nhật thường xuyên danh sách các tàu

Việt Nam và quốc tế vi phạm IUU trên website của TCTS .



ĐỀ XUẤT – KIẾN NGHỊ
Với BQL cảng cá

 Đề nghị có cơ chế và nâng cấp số lượng, năng lực, đơn vị để thực

hiện tốt yêu cầu của Luật Thủy sản.

 Kiểm soát chặt chẽ tàu cá khi xuất, nhập bếnđể đảm bảo các tàu

cung cấp được đầy đủ hồ sơ tài liệu;

 Đảm bảo hoạt động TXNG tại cảng đáp ứng quy định của pháp luật

 Cập nhật đủ dữ liệu hành trình vào phần mềm quản lý được kết nối

với Chi cục TS của tỉnh cũng như là TCTS.

 Cập nhật số liệu thống kê về tàu cá cập bến, nhật ký khai thác , sản

lượng hải sản lên bến của từng tàu vào phần mềm cơ sở dữ liệu

nghề cá VNFISHBASE. 

 Kiên quyết từ chối cho bốc dỡ sản phẩm đối với các tàu cá khai thác

trái phép có trong danh sách tàu IUU



IV. ĐỀ XUẤT – KIẾN NGHỊ
4.5. Với các DN CB-XK

a. Về cam kết

 Tuân thủ nghiêm các quy định của Nhà nước và Bộ NN&PTNT về

chống khai thác IUU;

 Thực hiện đầy đủ và tham gia tích cực vào hoạt động chung của Tổ

công tác IUU của VASEP;

 Không thu mua nguyên liệu, sản xuất từ nguyên liệu hải sản của các

tàu khai thác IUU. 

 Báo cáo cho Tổ Công tác và các cơ quan của Bộ NN&PTNT khi phát

hiện các tàu khai thác IUU, hoặc các cơ sở thu mua/ DN sử dụng

nguyên liệu khai thác IUU. 



IV. ĐỀ XUẤT – KIẾN NGHỊ
b. Về hợp tác

 Tích cực tham gia báo cáo, góp ý, đề xuất cho những bất cập phát
sinh trong quá trình thực hiện văn bản phấp luật về IUU

 Cung cấp trung thực và đầy đủ thông tin (sản lượng, chủng loại thủy
sản khai thác đã mua, các tàu cá bán nguyên liệu cho doanh
nghiệp,…) cho các CQQL khi làm thủ tục mua nguyên liệu và xuất
hàng.

 Thông tin cho các đối tác và treo bảng cam kết “DN cam kết chống
khai thác IUU” tại Công ty và Nhà máy CB

 Tuyên truyền và vận động trực tiếp các chủ tàu, thuyền trưởng, ngư
dân, chủ đại lý thu gom nguyên liệu không khai thác IUU hay mua
bán nguyên liệu từ các tàu vi phạm quy định IUU.

 Tăng cường trao đổi thông tin với các nhà NK để nắm bắt diễn biến
thị trường, những yêu cầu và thủ tục của thị trường để chia sẻ, trao
đổi với Bộ NNPTNT và VASEP để tìm giải pháp ứng phó kịp thời.

 Trao đổi kịp thời với Ban Điều hành IUU VASEP và văn phòng
VASEP khi có những vướng mắc liên quan đến quy định IUU. 



XIN CẢMƠN!

HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM

Website: vasep.com.vn – Email: combatiuu@vasep.com.vn


