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Số: 113/2018/CV-VASEP 

V/v giải quyết vướng mắc về yêu cầu có bao bì & 

ghi nhãn đối với nguyên liệu thủy sản NK dạng 

hàng xá hoặc block trần 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2018 

 

 Kính gửi: Thứ trưởng Vũ Văn Tám 

 Hiệp hội VASEP nhận được văn bản phản ánh của công ty Highland Dragon và một số DN 

hội viên khác về vướng mắc không được chi cục thú y thực hiện kiểm dịch nguyên liệu thủy hải 

sản nhập khẩu đối với nguyên liệu thủy hải sản là hàng xá hoặc hàng block trần không có bao bì. 

Trong nhiều năm qua, để đáp ứng nhu cầu sản xuất xuất khẩu, nhiều DN đã phải bổ sung 

nguồn nguyên liệu thủy sản từ nhập khẩu. Trong đó, thông lệ quốc tế và với đặc thù các hàng xá 

hoặc hàng block trần là không thể có bao bì theo đúng quy cách như quy định đối với các hàng 

thành phẩm lưu thông khác. Trong các tháng đầu năm 2018, nhiều DN hội viên đã phản ánh về VP 

Hiệp hội các vướng mắc này đối với yêu cầu có bao bì & ghi nhãn cho NL thủy sản NK dưới dạng 

hàng xá hoặc hàng block trần không có bao bì do hướng dẫn tại CV số 318/TY-TTr, PC ngày 

22/2/2018 của Cục Thú y (về xử lý lô hàng SP động vật NK vi phạm về nhãn hàng hóa). 

Sau khi VP VASEP và các DN thành viên có báo cáo kiến nghị với Cục Thú y hồi đầu 

tháng 5/2018, ngày 17/5/2018 Cục Thú y đã ban hành văn bản số 1007/TY-TTr, PC v/v ghi nhãn 

hàng hóa thủy sản đông lạnh nhập khẩu làm nguyên liệu chế biến thực phẩm với đầy đủ các hướng 

dẫn phù hợp để giải quyết vướng mắc trên (chi tiết xin xem tài liệu gắn kèm).  

Tuy nhiên, kể từ cuối tháng 7/2018, các lô hàng nguyên liệu thủy sản NK tương tự không 

có bao bì của Cty Highland Dragon lại không được thông quan do Chi cục Thú y vùng VI đã từ 

chối thực hiện việc kiểm dịch với lý do công văn số 1007/TY-TTr, PC chỉ áp dụng cho các trường 

hợp trước đây, không giải quyết cho các trường hợp tiếp theo và đề nghị DN tiếp tục làm công văn 

gửi Cục Thú y để được giải quyết. Điều này đồng nghĩa với việc hàng nguyên liệu thủy sản NK 

của DN sẽ không được tiến hành kiểm dịch cho đến khi có phản hồi chính thức từ Cục Thú y nên 

mỗi ngày DN phải trả chi phí cắm điện, lưu container, lưu bãi với số tiền lên đến gần 2 triệu đồng 

cho mỗi container. Số tiền này sẽ tăng lũy tuyến nếu thời gian chờ đợi kéo dài. Công ty Highland 

Dragon cũng đã có công văn số 14/CV-CT/2018 ngày 2/8/2018 gửi Cục Thú y về vướng mắc trên 

nhưng vẫn chưa nhận được văn bản trả lời chính thức từ Cục Thú y. 

Do đặc thù của hàng hóa và đây là nguyên liệu nhập khẩu dùng để sản xuất tiếp (loại hình 

nhập khẩu là A12), không phải là nhập kinh doanh đem ra tiêu dùng trực tiếp (theo lọai hình A11). 

Chúng tôi cũng thấy rằng, văn bản  1007/TY-TTr,PC của Cục Thú y không có quy định văn bản 

này chỉ có hiệu lực đối với các lô hàng NK trước tháng 7/2018. Việc mỗi lô hàng nhập khẩu tương 

tự lại phải báo cáo & xin ý kiến bằng một văn bản riêng rẽ từ cấp Cục là đang đi ngược lại tinh 

thần cải cách hành chính của Chính phủ. Để giúp giải quyết vướng mắc, bất cập của DN, VP HH 

kính đề nghị Thứ trưởng xem xét chỉ đạo tiếp tục áp dụng văn bản 1007/TY-TTr, PC của Cục Thú 

y cho các lô hàng nhập khẩu không có bao bì cho đến khi có các văn bản pháp lý liên quan thay 

thế. 

Trân trọng cảm ơn và kính chào ./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Cục Thú y; 

- Tổng cục ĐLCL – Bộ KHCN; 

- Chủ tịch & các PCT HH: 

- VPĐD HH tại Hà Nội; 

- Lưu VPHH. 
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