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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 

THỦY SẢN VIỆT NAM 
 

Số: 34/CV-VASEP 
V/v đề xuất sửa, thay đổi một số vị trí công việc 

trong nhà máy chế biến thuỷ sản thuộc danh 

mục NNĐHNH thay vì toàn bộ công việc “chế 

biến thuỷ, hải sản” trong chuỗi SX tại nhà máy 

là NNĐHNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi: Cục An toàn Lao động  
 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Lao động - TBXH, ngày 18/3/2021, Cục An 

toàn Lao động đã chủ trì cuộc họp với đại diện Hiệp hội VASEP và đại diện của một số đơn 

vị của Bộ (Vụ Pháp chế, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) để trao đổi về các kiến nghị của 

Hiệp hội nêu tại văn bản số 22/CV-VASEP ngày 11/3/2021 v/v kiến nghị tháo gỡ bất cập 

của nhà máy CBTS liên quan đến các quy định danh mục NNĐHNH. Theo kết luận tại cuộc 

họp, Hiệp hội xin báo cáo và đề xuất cụ thể như sau: 

Ngành chế biến thủy sản là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của đất nước, 

và đã có nhiều sự phát triển, thay đổi trong 20 năm qua, đặc biệt là 10 năm trở lại đây. Thủy 

sản Việt Nam đã được xuất khẩu sang hơn 160 quốc gia với kim ngạch 8,5-9 tỷ USD/năm 

trong 3 năm qua, và theo chiến lược phát triển thuỷ sản đến 2030, thì XKTS Việt Nam là 

14-16 tỷ USD. Việt Nam là quốc gia xuất khẩu thủy sản lớn trong TOP3 của thế giới. Hàng 

năm, các DN thủy sản đều trú trọng đầu tư và nâng cấp dây chuyền công nghệ sản xuất chế 

biến nhằm đáp ứng được các quy định khắt khe của các thị trường nhập khẩu khó tính (EU, 

Mỹ, Nhật,...). Sau hơn 20 năm kể từ năm 1999 (thời điểm Bộ LĐTBXH ban hành Quyết 

định tạm thời số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 3/3/1999 về danh mục “nghề, công việc 

NNĐHNH), ngành chế biến thủy sản đã có nhiều thay đổi và cải thiện.  

Bên cạnh đó, cụm từ "chế biến thuỷ, hải sản" là bao trùm tất cả các vị trí công việc 

khác nhau trong dây chuyền sản xuất, chế biến thuỷ sản. Trong đó, nhiều vị trí công việc 

trong nhà máy chế biến thủy sản đều có điều kiện lao động đã được cải thiện và bản chất 

công việc không đòi hỏi sử dụng nhiều sức lực, sự nhàm chán, tiếp xúc hoá chất hoặc nguy 

hiểm độc hại. Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ LĐ-TBXH 

ban hành danh mục nghề, công việc NNĐHNH và nghề, công việc đặc biệt NNĐHNH thì 

"chế biến thủy, hải sản đông lạnh” vẫn tiếp tục bị xếp vào nhóm NNĐHNH loại IV (như 

QĐ 1990 kể trên) sẽ tiếp tục gây bất cập, khó khăn cho doanh nghiệp khi sử dụng lao động 

từ đủ 15 đến chưa đủ 18 tuổi – nhất là ngành lại tập trung nhiều ở các địa bàn kinh tế khó 

khăn và đặc biệt khó khăn, nhiều địa phương có bà con dân tộc thiểu số, nên nhu cầu làm 

việc của những người từ đủ 15 đến 18 là không ít. 

 Vì vậy, Hiệp hội kiến nghị không dùng cụm từ ”chế biến thủy, hải sản đông lạnh” 

vào danh mục nghề NNĐHNH mà cần xem xét, đánh giá cụ thể lại các vị trí công việc cụ 

thể trong chuỗi chế biến thủy, hải sản để chỉ xác định một số vị trí công việc thuộc nhóm 

NNĐHNH.  
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Hiệp hội đã có 2 văn bản góp ý, kiến nghị trước đây (số 83/2018/CV-VASEP ngày 

28/5/2018; và số 100/2020/CV-VASEP ngày 14/7/2020), nay trên cơ sở kết luận của cuộc 

họp ngày 18/3/2021, Hiệp hội tiếp tục đề xuất danh mục các vị trí công việc thuộc 

NNĐHNH trong chuỗi công việc chế biến thủy hải sản là:  

1. Vận hành nồi hơi 

2. Vận hành hệ thống máy lạnh 

3. Vận hành hệ thống xử lý nước thải 

4. Vận hành xe kéo container 

5. Công nhân cơ khí 

6. Nhân viên phòng kiểm nghiệm 

7. Công nhân bộ phận chiên 

8. Công nhân làm việc trong kho đông lạnh 

Để có cơ sở xác lập các vị trí công việc trong chế biến thuỷ sản đông lạnh thuộc nghề 

NNĐHNH và làm cơ sở cho việc sửa đổi-bổ sung Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH, Hiệp 

hội đề xuất và ủng hộ việc Quý Cục chủ trì đề nghị Bộ LĐTBXH tổ chức khảo sát, đánh giá 

tại một số doanh nghiệp chế biến thủy sản đại diện trong thời gian sớm nhất của năm 2021. 

Hiệp hội mong sớm nhận được kế hoạch của Quý Cục và sẽ phối hợp, trao đổi chi tiết về 

chương trình khảo sát-đánh giá cũng như sửa đổi Thông tư 11/2020 kể trên. 

 Thông tin phản hồi xin vui lòng liên hệ: Chị Đỗ Thị Thu Hương, Tel: 024.37715055 

(ext. 0); Mobil: 0983.221.783; Email: huongdo@vasep.com.vn. 

Trân trọng cảm ơn và kính chào ./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ LĐ-TBXH; 

- Chủ tịch HH và các PCT HH; 

- BCH Hiệp hội; 

-   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 

 


