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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 
THỦY SẢN VIỆT NAM 

����� 
Số: 138/2018/CV-VASEP  

V/v góp ý bổ sung thêm cho dự thảo TT sửa đổi, 

bổ sung TT 26/2016/TT-BNNPTNT về KD TS 

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

------------oOo------------ 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2018 

 

  Kính gửi: Cục Thú y – Bộ NNPTNT 

 Phúc đề nghị góp ý của Quý Cục cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư quy 
định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản (sau đây gọi tắt là Dự thảo), tiếp nối 
công văn 120/2018/CV-VASEP ngày 28/8/2018, trên cơ sở tổng hợp ý kiến từ các DN Hội 
viên, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin có các ý kiến góp ý 
bổ sung thêm cho Dự thảo như sau: 

I. GÓP Ý CHI TIẾT NỘI DUNG DỰ THẢO 
1. Đề nghị Dự thảo sửa đổi điểm c vào khoản 3 Điều 14 của Thông tư 26/2016/TT-

BNNPTNT (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 02/ 2018/TT-BNNPTNT ngày 

31/1/2018) như sau: 

“c) Đối với sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu từ tàu đánh bắt hải sản nước ngoài 

trong thời gian  60 ngày 360 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu, 

nếu chủ hàng có khai báo kiểm dịch sửa đổi, bổ sung theo phân loại sản phẩm, theo thị 
trường xuất khẩu, Cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu nơi cấp Giấy chứng nhận kiểm 

dịch nhập khẩu lần đầu thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu thay thế 
Giấy chứng nhận đã cấp. 

Việc khai báo sửa đổi, bổ sung theo phân loại sản phẩm, thị trường xuất khẩu phải bảo 

đảm phải đúng nguồn gốc và đúng số lượng đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch nhập 

khẩu lần đầu”. 

Lý do:   Về thời hạn hiệu  lức của  giấy chứng nhận  kiểm dịch nên là 360 ngày thay vì 60 
ngày từ ngày cấp như Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT đang quy định do thời hạn 60 
ngày là chưa hợp  lý. Thông thường  shelflife của  nguyên liệu thủy sản đông lạnh tối thiểu 
là một năm (theo Tiêu chuẩn Codex cũng là một năm) và trên chứng từ nhập hàng, nhãn 
mác hạn sử dụng tối thiểu  cũng là một năm. Do thời hạn của  giấy CNKD chỉ có 60 ngày 
nên nhiều trường hợp khi doanh nghiệp đi xin Giấy xác nhận nguyên liệu nhập khẩu thì khi 
đó Giấy Chứng nhận Kiểm dịch đã hết hiệu lực.   

2. Đề nghị Dự thảo bổ sung thêm quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 14 của Thông tư 

26/2016/TT-BNNPTNT: Đối với hàng xá, hàng nhập bằng container dạng block trần 
không có bao bì thì không yêu cầu dán nhãn trên thùng/container mà chủ hàng nộp 
chung nhãn trong hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch cho cơ quan Kiểm dịch 
động vật cửa khẩu. Cơ quan Kiểm dịch động vật cửa khẩu sẽ kiểm tra thông tin ghi 
nhãn đối với nhãn trong hồ sơ. 

Lý do: Trong thực tế, nguyên liệu nhập khẩu là cá đánh bắt tự nhiên, được bảo quản lạnh 
và nhập về dưới dạng nguyên con đông block trần hoặc đóng xá xếp trong container lạnh - 
không có bao bì. Việc dán nhãn trên từng block cá trần đông lạnh hoặc trên từng con cá là 
không thể thực hiện được. Đây là đặc thù của ngành hàng mà các doanh nghiệp từ trước 
đến nay đều có nhập khẩu theo dạng này. 

 Sau khi VASEP có công văn số 114/2018/CV-VASEP ngày 14/8/2018, Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng đã có công văn số 2383/TĐC-QLCL ngày 23/8/2018 hướng 
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dẫn giải quyết  vướng mắc đối với bất cập nói trên, theo đó đối với hàng hóa nhập khẩu để 
làm nguyên liệu sản xuất dưới dạng đóng xá hoặc block trần trong container thì coi 
container là bao bì thương phẩm và chỉ cần một nhãn duy nhất, không bắt buộc phải ghi 
nhãn cho từng xá hàng hoặc block trần. Tuy nhiên, các cơ quan Kiểm dịch động vật cửa 
khẩu đang yêu cầu các chủ hàng phải dán nhãn này trên container hàng. Yêu cầu này 
không phù hợp với thực tế của mặt hàng nguyên liệu thủy sản vì: 

- Nếu dán nhãn bên trong container thì trong quá trình chạy lạnh của container sẽ có giai 
đoạn xả tuyết, do đó làm ẩm tờ nhãn mác khiến nhãn bị bung ra hoặc dễ rách nát.  

- Nếu dán nhãn bên ngoài container, các va đập cơ học trong quá trình vận chuyển  
container cũng như ảnh hưởng của mưa nắng cũng dễ khiến tờ nhãn mác bị rách nát, 
bung ra. 

- Một container có thể chứa nhiều loại cá, size cỡ khác nhau, nếu mỗi loại cá dán 1 nhãn 
lên container thì cũng khó phân biệt nhãn tương ứng với loại hàng hóa nào dễ gây 
nhầm lẫn thông tin.  

Thực ra, các thông tin yêu cầu thể hiện trên nhãn hàng hóa theo quy định như: Tên sản 
phẩm, xuất xứ, nhà sản xuất,… đã có thể hiện trong hồ sơ nhập khẩu. Hơn nữa, nguyên liệu cá 
ngừ là loại hàng hóa đặc thù, cá ngừ được đánh bắt từ tàu khai thác sau đó cập cảng gần nhất 
và chuyển cá ngừ vô container xuất khẩu đi các nước nên chứng từ duy nhất để thể hiện nguồn 
gốc lô hàng là Captain’s Statement. Theo thông lệ quốc tế về khai thác, đánh bắt và xuất khẩu 
cá ngừ cũng chỉ yêu cầu duy nhất Captain’s Statement nên chắc chắn một điều rằng không có 
nhà cung cấp nào đáp ứng được việc ghi nhãn cho nguyên liệu cá ngừ đổ xá. Trong thời gian 
chờ Bộ KHCN sửa đổi, điều chỉnh Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017, đề nghị Ban 
soạn thảo không yêu cầu dán nhãn này trên container của nguyên liệu thủy sản nhập khẩu dưới 
dạng hàng xá hay block trần mà chỉ yêu cầu nộp nhãn này trong hồ sơ xin cấp Giấy chứng 
nhận kiểm dịch. 

II. GÓP Ý CÁC VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KIỂM DỊCH 
1. Bất cập trong yêu cầu phải có HC đối với nguyên liệu NK có hoạt động chuyển tải tại 

cảng trung gian của một quốc gia khác: Trong nhiều trường hợp, các tàu vận chuyển 
nguyên liệu thủy sản cập cảng tại một nước trung gian khác sau đó thủy sản được phân 
phối vào các container, vận chuyển bằng container bán cho các thị trường, trong đó có Việt 
Nam. DN Việt Nam nhập hàng từ container trong trường hợp này có thể coi là mua nguyên 
liệu đánh bắt trực tiếp. Hiện nay, Cục Thú y vẫn đang yêu cầu DN phải nộp H/C cho các lô 
hàng này. Tuy nhiên, cơ quan có thẩm quyền tại nước trung gian nơi tàu cập cảng không 
cấp H/C đối với mặt hàng chuyển tiếp trung gian (do tàu vận chuyển không phải tàu của 
quốc gia này, lô nguyên liệu cũng không được đánh bắt, sơ chế, xử lý tại nước của họ và 
thực tế nguyên liệu này không được nhập khẩu vào quốc gia họ mà chỉ chuyển từ tàu vào 
container rồi chuyển thẳng về nước nhập khẩu).  
Đề nghị: Cục Thú y xem xét đối với các lô nguyên liệu NK từ hoạt động chuyển tải tại 
cảng trung gian của một quốc gia khác cũng được xem như là nhập khẩu trực tiếp từ tàu 
đánh bắt. 

2. Bất cập về chênh lệch khối lượng nguyên liệu giữa H/C và C/C: DN gặp trường hợp khi 
nhập hàng, trên H/C và C/C đã có ghi rõ số lượng hàng. Tuy nhiên, con số thực tế (thực 
nhập sau phân size, cân) khi nhận về lại bị chênh lệch. Nếu DN điều chỉnh cho phù hợp với 
thực tế thì sẽ gặp vướng mắc với NAFIQAD khi làm H/C hàng xuất, nếu DN không điều 
chỉnh thì sẽ gặp khó khăn với Cơ quan Hải quan khi thông quan. Hiện nay, Cục Thú y vẫn 
chưa có quy định, hướng dẫn về vấn đề này. 
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Đề nghị: Cục Thú y xem xét sớm ban hành văn bản hướng dẫn về vấn đề này để các bên 
có liên quan thực hiện đúng và thống nhất. 

3. Bất cập về các mẫu H/C của các nước: Hiện tại, mỗi nước khi XK đều có một mẫu HC 
riêng trong khi các DN và các bên liên quan không nắm rõ hết được các mẫu HC của tất cả 
các nước. 
Đề nghị: Cục Thú y cần công bố các mẫu H/C của các nước để thuận tiện cho DN trong 
quá trình mua bán, XNK và làm thủ tục kiểm dịch NK. 

Đề nghị Quý Cục và Ban Soạn thảo xem xét các ý kiến góp ý nêu trên để bổ sung sửa đổi 
hợp lý cho Dự thảo nhằm tạo thuận lợi cho các DN, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện, 
đảm bảo tính khả thi và hiệu quả cho việc thực hiện quy định trong thực tế.  

Trân trọng cảm ơn và kính chào./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- NAFIQAD, TCTS; 
- Chủ tịch HH và các PCT HH; 
-   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 

 


