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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 
THỦY SẢN VIỆT NAM 

����� 

Số: 153/2018/CV-VASEP 

V/v góp ý Dự thảo Thông tư quy định về 

kiểm soát ngăn chặn IUU, xác nhận, chứng 

nhận thủy sản khai thác    

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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2018 

 

Kính gửi: - Tổng cục Thủy sản 

 - Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp & PTNT 

Phúc đề nghị của Quý Tổng cục v/v góp ý cho Dự thảo Thông tư “Quy định việc ghi, 

nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố danh sách cảng cá chỉ định; thống kê sản 

lượng thủy sản qua cảng; công bố danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp;  

xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác” (sau đây gọi tắt là Dự 
thảo), Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi Dự thảo cho 

các DN hội viên và đã tổng hợp được một số ý kiến và góp ý như sau: 

A) GÓP Ý CHUNG 

Hiệp hội và các DN ghi nhận các nỗ lực và kết quả đạt được trong ít nhất thời gian 1 

năm qua của Tổng cục Thủy sản (Bộ NNPTNT) với một loạt các hoạt động chủ động trong 

tái cơ cấu ngành và khắc phục thẻ vàng, chống khai thác IUU – bao gồm đáng kể nhất là việc 

xây dựng khung pháp lý, từ Luật Thủy sản 2017 đến các Nghị định, Thông tư, thiết lập hệ 

thống thực thi và giám sát tại các địa phương trong công tác chống IUU, xác nhận S/C, 

chứng nhận C/C để đáp ứng yêu cầu của EU, phù hợp với thực tiễn nghề cá của Việt Nam. 

Qua việc vận hành các thiết chế mới trong ít nhất một năm qua, cùng với cam kết 

chung tay & các góp ý xây dựng nhất của Hiệp hội và DN trong công tác chống khai thác 

IUU, khắc phục thẻ vàng – Hiệp hội có một số góp ý chung như sau: 

1. Về áp dụng điện tử hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu online: 

Dự thảo chưa thấy có các quy định rõ ràng về vấn đề điện tử hóa trong việc thực thi 

các quy định & thủ tục hành chính. Trong khi đây đang là chủ trương, chỉ đạo của cả Chính 

phủ & Bộ NNPTNT; cũng là để đồng bộ với nhiều hoạt động quản lý liên quan, đáp ứng yêu 

cầu mới của quản lý & hội nhập. 

Đề nghị: Thông tư mới cần bổ sung các quy định và hướng dẫn đầy đủ việc áp dụng điện tử 

hóa/xây dựng cơ sở dữ liệu online ít nhất cho công tác “nhập liệu, kết nối dữ liệu trong toàn 

hệ thống quản lý từ Chi cục đến các Cảng cá, nộp hồ sơ, xử lý hồ sơ, cấp kết quả liên quan 

đến chuỗi quy trình công việc chứng nhận S/C và C/C cho người dân và doanh nghiệp”. 

2. Về việc cho phép DN cập nhật thông tin tàu khai thác: 

Đề nghị Dự thảo bổ sung nội dung cho phép DN cập nhật thông tin tàu cá được phép 

khai thác và không nằm trong danh sách tàu bất hợp pháp, với các thông tin liên quan như: 

số đăng ký của tàu cá, chiều dài lớn nhất của tàu, nghề khai thác, số Giấy phép khai thác 

thủy sản, thời hạn của Giấy phép khai thác, thông tin về hành trình của tàu trên hệ thống 

theo dõi hành trình tàu cá,…. Việc này giúp ích, hỗ trợ cho công tác quản lý của Tổng cục 

Thủy sản và hiện thực hóa rất nhiều công tác chống khai thác IUU. 

Lý do: Các DN thu mua chế biến xuất khẩu cần các thông tin này để quyết định chọn mua 

hải sản khai thác của các tàu cá hợp pháp, phù hợp (không mua cá của tàu cá không có tên 

trong danh sách này hoặc không mua của tàu cá không bật thiết bị giám sát hành trình, dù 

tàu không thuộc danh sách tàu bất hợp pháp). Việc này giúp ích nhiều và cụ thể cho hoạt 
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động quản lý các việc thực thi của tàu khai thác, cũng như giảm rủi ro cho DN khi mua hàng 

nhưng sau đó không thể đề nghị được “Giấy S/C” (vì tàu không có Giấy phép khai thác, 

Nhật ký/báo cáo khai thác, không bật thiết bị giám sát hành trình). Ngoài ra, điều này cũng 

góp phần thúc đẩy các tàu cá tuân thủ đúng theo luật định (vì nếu không thực hiện đúng quy 

định của Thông tư này thì có nguy cơ không bán được hàng). 

3. Những bất cập trong thực hiện Thông tư 02/2018/TT-BNNPTNT (TT02) cần được 
sửa đổi, cải thiện ở Dự thảo Thông tư mới: 

Trước khi có TT02, DN mua nguyên liệu thủy sản khai thác từ Nậu (đại lý). Đại lý chở 

nguyên liệu đến DN. Lô nguyên liệu của Đại lý, chở đến bán cho DN, được gộp từ nhiều lô 

nguyên liệu của nhiều tàu khai thác, không phân biệt lô nguyên liệu nào của tàu khai thác 

nào. DN chọn lựa và mua loại nguyên liệu phù hợp yêu cầu của DN, trả lại Đại lý loại 

nguyên liệu không phù hợp. 

Khi có TT02, DN phải có mặt tại cảng ngay mỗi lúc Đại lý cân nguyên liệu từ tàu khai 

thác, để báo cho Cảng giám sát khối lượng nguyên liệu đó và cấp cho DN một “Bảng kiểm 

tra, đối chiếu sản lượng hàng thủy sản xuất khẩu cập cảng”, xem như là một xác nhận của 

Cảng rằng DN có mua nguyên liệu tại cảng. “Bảng kiểm tra, đối chiếu sản lượng hàng thủy 

sản xuất khẩu cập cảng” là một phần hồ sơ mà DN phải nộp cho Cảng khi cần Giấy Xác 

nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác (S/C)... Sau khi gom được nguyên liệu của 

nhiều tàu, Đại lý chuyển nguyên liệu đến DN, và việc mua bán lại diễn ra theo cách như khi 

chưa có TT02 ở trên. 

Các bất cập/khó khăntrong thực tế gặp phải như sau: 

1.1. Thời điểm cân nguyên liệu tại cảng là do Đại lý và chủ tàu/ thuyền trưởng quyết 

định, DN không chủ động được; trong một ngày, Đại lý phải cân nguyên liệu từ nhiều tàu; 

trong một ngày, DN phải mua nguyên liệu từ nhiều Đại lý; thời gian cao điểm cân nguyên 

liệu tại cảng thường từ 0giờ đêm đến 9-10 giờ sáng; DN cũng thường phải mua nguyên liệu 

từ các cảng khác, từ các tỉnh khác. 

Vì vậy, DN thực sự vô cùng khó khăn để thông báo kịp thời cho Cảng, và không phải 

lúc nào Cảng cũng đến kịp thời để giám sát khối lượng cân. Không được giám sát, thì không 

được Cảng cấp “Bảng kiểm tra, đối chiếu sản lượng hàng thủy sản xuất khẩu cập cảng”. Như 

vậy, DN mua được nguyên liệu tại Cảng nhưng không thể làm được Xác nhận nguyên liệu 

thủy sản khai thác (S/C). 

1.2. Có cân hàng tại cảng, có Cảng giám sát khối lượng, được cấp “Bảng kiểm tra, đối 

chiếu sản lượng hàng thủy sản xuất khẩu cập cảng”, nhưng không làm được S/C, vì sau đó 

phát hiện tàu cá không có Giấy phép khai thác (dù rằng theo quy định, tàu đã được kiểm tra 

trước khi rời cảng đi đánh bắt thủy sản), hoặc Giấy phép khai thác hết hạn, hoặc thông tin 

khai trong Nhật ký khai thác không phù hợp. 

1.3. Có cân hàng tại cảng, có Cảng giám sát khối lượng, được cấp “Bảng kiểm tra, đối 

chiếu sản lượng hàng thủy sản xuất khẩu cập cảng”, nhưng không làm được S/C, vì một 

quy định của Cảng yêu cầu DN phải nộp bản photo Giấy phép khai thác của tàu khai thác khi 

làm S/C, mà DN không thể tìm đâu ra để nộp (Hiện tại Tổng Cục Thủy sản đã chỉ đạo bỏ 

quy định này); 

1.4. Thậm chí lô hàng được Cảng cấp S/C rồi, lô hàng đã xuất khẩu, nhưng Chi cục 

thủy sản không đồng ý cấp C/C cho lô hàng.Vì theo Chi cục thủy sản một số thông tin của 

SC đó không phù hợp. 

1.5. Lô nguyên liệu của Đại lý, chở đến bán cho DN, được gộp từ nhiều lô nguyên liệu 

của nhiều tàu khai thác, không phân biệt lô nguyên liệu nào của tàu khai thác nào, và tất cả 
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nguyên liệu của các tàu khai thác đều được cấp “Bảng kiểm tra, đối chiếu sản lượng hàng 

thủy sản xuất khẩu cập cảng”. DN đã chế biến, thành phẩm đã được đóng thùng. Khi một lô 

nguyên liệu của một tàu khai thác  nào đó vướng phải những khó khăn như trên, không được 

cấp S/C, thì DN không thể tách thành phẩm của lô nguyên liệu đó ra khỏi lô thành phẩm đã 

đóng thùng được. 

Góp ý/Đề nghị: 

Để thực sự tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về chống IUU mà lại giải quyết được 

những khó khăn/vướng mắc nêu trên, đề nghị Dự thảo Thông tư phải xem xét cải tiến để đạt 

được một số yêu cầu chung như sau: 

1) Không yêu cầu DN phải có mặt tại cảng cá mỗi lần tàu cập cảng để được cấp giấy như 

một cách xác nhận rằng có mua nguyên liệu tại cảng. 

2) DN biết được một lô nguyên liệu mà tàu khai thác được phép bốc dỡ lên cảng hoặc lô 

nguyên liệu mà Nậu chuyển đến bán tại DN có đầy đủ hồ sơ và phù hợp với quy định 

để Cảng cá cấp S/C hay không, để DN quyết định mua hoặc không mua hoặc mua thì 

phải tách riêng được. 

3) DN có thể kiểm tra các thông tin cần thiết của “Biên bản kiểm tra bốc dỡ thủy sản qua 

cảng” thông qua trang Web của cơ quan thẩm quyền. 

4) Nguyên liệu đã được cấp S/C, thì S/C đó phải phù hợp cho việc chứng nhận C/C, hạn 

chế việc từ chối cấp C/C vì S/C không phù hợp. 

B) GÓP Ý VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA DỰ THẢO: 
1. Khoản 1 Điều 5 của Dự thảo: 

”Điều 5. Ghi, nộp nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản đối với tàu hậu cần đánh bắt nguồn 

lợi thủy sản” 

1. Thuyền trưởng tàu vận chuyển thủy sản ghi nhật ký hoạt động thu mua, chuyển tải 

thủy sản chuyến biển theo Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành theo Thông tư này; nộp nhật ký thu 

mua, chuyển tải thủy sản và bản sao nhật ký khai thác thủy sản của tàu cá được thu mua, 

chuyển tải (nếu tàu cá được thu mua, chuyển tải có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên) cho 

tổ chức quản lý cảng cá ngay sau khi tàu hoàn tất việc bốc dỡ thủy sản qua cảng.” 

Theo Khoản 1 Điều 5 của Dự thảo qui định tàu thu mua, chuyển tải thủy sản phải nộp 

bản sao nhật ký khai thác thủy sản của tàu cá được thu mua, chuyển tải. Do các tàu cá đang ở 

ngoài biển khơi (không thể có máy photocopy, máy ảnh hay smartphone chụp ảnh…), mà 

các thông tin của tàu cá cần cung cấp (tên tàu, ngày-giờ xuất bến, vùng đánh bắt, thời điểm 

đánh bắt, loài thủy sản được khai thác, khối lượng đánh bắt của từng loài,…) cho chuyến 

biển thìthuyền trưởng tàu chuyển tải hoàn toàn có thể sao chép/viết vào Mẫu biểu “Nhật ký 

thu mua, chuyển tải” của tàu chuyển tải kèm chữ ký của “thuyền trưởng tàu khai thác”. Khi 

đó, nhật ký thu mua-chuyển tải sẽ hoàn toàn có đủ thông tin một cách phù hợp, đầy đủ của cả 

tàu khai thác và tàu thu mua-chuyển tải. 

Góp ý/Đề nghị: để tạo tính khả thi cho công tác này, đề nghị sửa đổi lại như sau: 

“… nộp nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản và bản sao chụp nhật ký khai thác thủy 

sản của tàu cá được thu mua, chuyển tải (nếu tàu cá được thu mua, chuyển tải có chiều dài 

lớn nhất từ 12 mét trở lên) cho tổ chức quản lý cảng cá ngay sau khi tàu hoàn tất việc bốc dỡ 

thủy sản qua cảng.” 

Đồng thời đề nghị Ban soạn thảo điều chỉnh, sửa đổi lại Mẫu số 02 Phụ lục I ”Nhật ký 

hoạt động thu mua, chuyển tải thủy sản chuyến biển” để có chỗ ghi các thông tin liên quan 

của các lôthủy sản khai thác từ các tàu cá được thu mua. 

2. Mục b Khoản 2 Điều 8 của Dự thảo: 
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“Điều 8. Công bố danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp” 

2. Tàu cá được đưa ra khỏi danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp thuộc 

một trong các trường hợp sau: 

b) Chủ tàu cá được quy định tại khoản 1 Điều này đã thực hiện xử phạt hành chính 

theo quy định sau thời hạn 12 tháng kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạtvi phạm 

hành chính;” 

Quy định phải sau thời hạn 12 tháng kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính là quá dài; mặt khác, việc đưa ra quy định “12 tháng” là một hình thức của 

xử phạt bổ sung (sau xử phạt hành chính) mà chưa thấy điểm dựa “căn cứ pháp lý” tại điểm 

này. 

Hơn nữa, theo quy định này thì khi đó tàu cá đã được phép tiếp tục khai thác thủy sản 

(do đã kết thúc thời hạn rút giấy phép khai thác) nhưng lại không được phép bán thủy sản đã 

khai thác được. Điều này là chưa hợp lý và gây tổn hại cho các tàu cá đã chấp hành xong 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính.  

Góp ý/Đề nghị: Xem xét điều chỉnh sửa đổi quy định “12 tháng kể từ……” xuống một mức 

khả dĩ hơn và vẫn đủ sức răn đe – hoặc theo cơ sở pháp lý hiện hành đã có, hoặc mức 3 tháng 

(1/4 năm) cho phù hợp hơn nếu chưa có cơ sở pháp lý cụ thể. 

3. Khoản 1 và Mục a Khoản 3 Điều 10 của Dự thảo 

“Điều 10. Trình tự, thủ tục xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước 

1. Khi nhận được đề nghị cập cảng của thuyền trưởng tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản, 

tàu thu mua, chuyển tải, tổ chức quản lý cảng cá đối chiếu tên, số đăng ký của tàu cá với 

danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn công bố. 

Trường hợp tàu cá không có tên, số đăng ký trong danh sách tàu cá khai thác thủy sản 

bất hợp pháp thì tổ chức quản lý cảng cá cho phép tàu cá cập cảng và cử cán bộ giám sát 

sản lượng, thành phần loài thủy sản bốc dỡ qua cảng. Sau khi tàu cá hoàn tất việc bốc dỡ 

thủy sản qua cảng, tổ chức quản lý cảng cá cấp cho chủ tàu hoặc thuyền trưởng Giấy biên 

nhận bốc dỡ thủy sản qua cảng theo Mẫu số 01 Phụ lục IV ban hành theo Thông tư này. 

3. Hồ sơ đề nghị xác nhận gồm: 

a) Mẫu Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác theo Mẫu số 02 Phụ lục IV ban 

hành theo Thông tư nàyđã kê khai đầy đủ thông tin; bản chính Giấy biên nhận bốc dỡ thủy 

sản qua cảng đã được tổ chức quản lý cảng cá cấp sau khi tàu cá hoàn tất bốc dỡ thủy sản 

qua cảng;” 

“Giấy biên nhận bốc dỡ thủy sản qua cảng” chủ tàu/chủ nậu chỉ có 1 bản chính.Tuy 

nhiên, sản lượng khai thác được trong mỗi chuyến biển có thể được bán cho nhiều DN khác 

nhau. Do đó, DN không thể có bản chính để trình hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận thủy sản khai 

thác được.  

Góp ý/Đề nghị: Sửa lại khoản 1 Điều 10 cho phép chủ tàu hoặc thuyền trưởng được ĐỀ 

NGHỊ BQL cảng cá cấp số lượng bản chính “Giấy biên nhận bốc dỡ thủy sản qua cảng” theo 

nhu cầu hoặc sửa Mục a Khoản 3 Điều 10 cho phép DN khi đề nghị cấp Giấy S/C chỉ cần 

nộp bản sao chụp photocopy “Giấy biên nhận bốc dỡ thủy sản qua cảng”. 

4. Mục c Khoản 3 Điều 10 của Dự thảo 

“Điều 10. Trình tự, thủ tục xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước 
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c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, tổ chức quản lý cảng 

cá đối chiếu, thẩm định thông tin đề nghị xác nhận về khối lượng, thành phần loài thủy sản 

bốc dỡ tại cảngvới Sổ theo dõi tàu cá cập cảng bốc dỡ thủy sản, vùng và thời gian khai thác 

được ghi trong Nhật ký khai thác thủy sản với hành trình của tàu trong hệ thống giám sát tàu 

cá và cấp Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác theo Mẫu số 02 Phụ lục IVban hành 

theo Thông tư này.” 

Theo quy định trên, khi xác nhận thì Ban quản lý cảng cá đối chiếu vùng và thời gian 

khai thác được ghi trong Nhật ký khai thác thủy sản với hành trình của tàu trong hệ thống 

giám sát tàu cá rồi mới cấp Xác nhận cho DN. Quy định như vậy sẽ gây thiệt hại cho DN vì 

DN đã mua hàng rồi nhưng khi xác nhận mà Ban quản lý cảng cá nói rằng dữ liệu không 

khớp thì lô hàng đó lại không được cấp Giấy xác nhận SC. 

Mặt khác, định hướng của Nhà nước là hướng tới Chính phủ điện tử trong các thủ tục 

hành chính từ Trung ương tới địa phương. Do đó, thông tư này đang quy định/hướng dẫn các 

thủ tục hành chính trong tương lai. Các Ban quản lý Cảng cá hoàn toàn có thể kết nối cơ sở 

dữ liệu để đối chiếu được ngay các thông tin này bất cứ lúc nào chứ không phải chờ đến lúc 

làm thủ tục xem xét cấp Giấy S/C mới đối chiếu được. 

Góp ý/Đề nghị: Đưa quy định việc đối chiếu hệ thống giám sát hành trình với Nhật ký khai 

khác vào thời điểm tàu cập cảng . 

5. Khoản 2 Điều 11 của Dự thảo: 

“Điều 11. Chứng nhận, chứng nhận lại nguồn gốc thủy sản khai thác 

2. Hồ sơ đề nghị chứng nhận gồm: 

b) Bản sao Nhật ký khai thác thủy sản (nếu tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản có chiều 

dài lớn nhất từ 12 mét trở lên) hoặc Báo cáo khai thác thủy sản (nếu tàu cá có chiều dài lớn 

nhất dưới 12 mét); Nhật ký thu mua, chuyển tải và Nhật ký khai thác thủy sản của tàu được 

thu mua, chuyển tải (nếu tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên) hoặc Báo cáo khai 

thác thủy sản (nếu tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét) theo danh sách tàu 

cá ghi tại mục A Mẫu số 02 Phụ lục IV ban hành theo Thông tư này;” 

Đề nghị: Bỏ mục này 

Lý do: Vì các giấy tờ này đã được thuyền trưởng/chủ tàu nộp cho Cảng theo qui định (tại 

Điều 5 của Dự thảo) để phục vụ cho công tác quản lý và cấp giấy xác nhận thủy sản khai 

thác (S/C) của Ban quản lý Cảng. Quy định tại khoản này sẽ khiến tạo ra việc thủ tục chồng 

thủ tục và tăng gánh nặng cho cả DN và Chi cục. Ngoài ra, quy định này cũng sẽ tiếp tục duy 

trì các thủ tục hành chính nặng nề như trước đây, không tạo điều kiện thúc đẩy các đơn vị 
quản lý địa phương trong chuỗi xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác có kế hoạch cho 

việc điện tử hóa hoạt động và kết nối điện tử các hoạt động quản lý trong chuỗi như định 

hướng của Chính phủ.  

6. Điểm c Khoản 3 Điều 11 của Dự thảo 

“Điều 11. Chứng nhận, chứng nhận lại nguồn gốc thủy sản khai thác 

3. Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác được cấp lại trong các trường hợp: 

Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác bị rách, nát không còn nguyên vẹn; bị mất; 

có thay đổi thông tin trong giấy chứng nhận. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận gồm: 

c) Bản gốc Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác bị rách, nát không còn 

nguyên vẹn, bị sai thông tin.” 
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 Trong trường hợp Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác bị mất thì DN 

không thể nộp bản gốc được. 

Đề nghị: Sửa đổi lại mục c như sau: 

“c) Bản gốc Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác bị rách, nát không còn 

nguyên vẹn, bị sai thông tin (trừ trường hợp bị mất thì DN có đơn đề nghị và Chi cục sẽ đối 

chiếu bản gốc lưu để cấp giấy mới cho DN)”.  

7. Khoản 2 Điều 12 của Dự thảo: 

“Điều 12.Xác nhận cam kết hoặc chứng nhận sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc 

từ thủy sản khai thác nhập khẩu 

2. Cơ quan thẩm quyền thực hiện kiểm tra, chứng nhận, xác nhận theo các nội dung 

sau: 

a) Đối chiếu thông tin về tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản và các thông tin khác (quốc 

gia có tàu mang cờ, khối lượng, chủng loại thủy sản) trong Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy 

sản khai thác do cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu cấp cho lô nguyên liệu nhập khẩu vào 

Việt Nam với các thông tin sau: 

Danh sách tàu cá vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU) của cơ quan thẩm 

quyền nước xuất khẩu và tổ chức nghề cá khu vực - RFMOs được cơ quan thẩm quyền nước 

nhập khẩu công nhận. 

Danh sách tàu cá có đăng ký và được cấp phép khai thác thủy sản (bao gồm thông tin 

về: Loài thủy sản, khu vực, mùa vụ khai thác) của tổ chức nghề cá khu vực - RFMOs được 

cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu công nhận (đối với quốc gia có tàu cá mang cờ là 

thành viên của tổ chức này); 

b) Đối chiếu về khối lượng, chủng loại nguyên liệu thủy sản khai thác nhập khẩu để chế 

biến xuất khẩu với thông tin về lô hàng nhập khẩu được Cơ quan Thú y kiểm tra, chứng nhận 

kiểm dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm khi nhập khẩu vào Việt Nam; 

c) Đối chiếu về khối lượng, chủng loại nguyên liệu thủy sản khai thác nhập khẩu để chế 

biến xuất khẩu với hồ sơ thống kê xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn 

gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu và hồ sơ giám sát trong quá trình kiểm tra, chứng nhận 

an toàn thực phẩm lô hàng thủy sản khai thác xuất khẩu; 

d) Đối chiếu các quy định khác của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu, Giấy chứng 

nhận, xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác 

nhập khẩu hoặc theo yêu cầu của tổ chức nghề cá khu vực.” 

Trong thực tế, DN cần mua hàng để trữ khi hết mùa vụ, có thể từ lúc mua hàng đến cả 1 

năm sau mới sản xuất và xuất khẩu. Tại thời điểm mua hàng tàu đánh bắt là hợp pháp và lô 

hàng của DN không vi phạm IUU và được cơ quan thẩm quyền quốc gia tàu treo cờ cấp Giấy 

chứng nhận đánh bắt. Nhưng tại thời điểm xuất hàng, vì lý gì nào đó tàu đó lại thuộc danh 

sách tàu IUU. Nếu vì lý do này mà lô hàng không được cấp chứng nhận C/Cthì cũng không 

phù hợp. 

Các thông tin kiểm tra trước khi chứng nhận cho DN nêu trên cũng còn khá chung 

chung, sẽ dẫn đến việc thực thi sẽ không rõ ràng và gây khó khăn cho DN. Ví dụ tại Mục b 

Khoản 2 v/v “Đối chiếu về khối lượng, chủng loại nguyên liệu thủy sản khai thác nhập khẩu 

để….”, nhưng thực tế chỉ phù hợp khi đối chiếu “khối lượng, chủng loài thủy sản xin cấp xác 

nhận nguyên liệu”. Vì nếu trên C/C có 02 loài thủy sản là cá ngừ sọc dưa và cá ngừ vây 

vàng, nếu DN xin xác nhận nguyên liệu cho cá ngừ sọc dưa XK đi EU thì chỉ đối chiếu khối 
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lượng cá ngừ sọc dưa, không cần thiết phải đối chiếu khối lượng của cá ngừ vây vàng vì DN 

không đề nghị xác nhận nguyên liệu cho cá ngừ vây vàng. 

Ngoài ra, theo qui định Tại khoản 5.19 Phần (H) của “Handbook on the practical 

application of Council Regulation (EC) No. 1005/2008 of 29 September 2008 establishing a 

Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated 

fishing (The IUU Regulation)” (trang 79) có nêu nội dung: 

 “Q:  Does  a  third  country  authority  have  to  verify  a  catch certificate? 

 A:  The  IUU  Regulation  requires  flag  States  to  validate  catch certificates and to 

carry out verification upon request by EU Member States. However, it is up to each third 

country to organise its own system of verification to validate a catch certificate and to 

decide when and how such action will be taken. Verifications of validated catch certificate 

requested by Member States authorities shall  be  completed  within  the  deadline  laid  

down  in  Article 17.6(b).” 

Theo đó, câu hỏi là “cơ quan thẩm quyền nước thứ 3 có trách nhiệm phải thẩm tra C/C 

không?” thì câu trả lời rõ ràng rằng: khi có yêu cầu thẩm tra thì EU sẽ trực tiếp yêu cầu cơ 

quan cấp C/C để thẩm tra và trả lời cho EU. Chứ không qui định EU sẽ yêu cầu CQ thẩm 

quyền nước nhập khẩu thứ 3 (cụ thể là NAFIQAD) để thẩm tra C/C. Vì vậy đề nghị bỏ 

Khoản 2 nêu trên. 

Góp ý/kiến nghị: Bỏ nội dung Khoản 2 Điều 12 

8. Biểu mẫu số 03 Phụ lục I của Dự thảo 

Đề nghị: Bỏ 2 nội dung  

“12. Tổng doanh thu chuyến biển: ………………………………………. triệu đồng 

 13. Tổng chi phí chuyến biển: …………………………………………. triệu đồng” 

Vì đây là các thông tin không cần thiết cho mục đích truy xuất, xác nhận nguồn gốc nguyên 

liệu thủy sản khai thác và EU cũng không yêu cầu cung cấp các thông tin này. Nếu cơ quan 

quản lý Nhà nước cần thông tin để phục vụ việc đánh giá hiệu quả kinh tế các đội tàu thì nên 

sử dụng các phương pháp khác quy định tại các văn bản pháp quy khác, không nên đưa vào 

Dự thảo này.  

9.  Mẫu số 01 Phụ lục IV của Dự thảo 

Mẫu số 01 Phụ lục IV “Giấy biên nhận bốc dỡ thủy sản qua cảng” có nội dung : 

TT 
Tên loài thủy 

sản 

Khối 
lượng bốc 

dỡ qua 
cảng (kg) 

Nguyên liệu thủy sản  
đã xác nhận Khối lượng 

nguyên liệu 
còn lại (kg) 

Xác nhận 
của cảng 

cá Số Giấy 
xác nhận 

Khối lượng 
xác nhận (kg) 

1       

2       

Trong đó, cột “Số Giấy xác nhận” và “Khối lượng xác nhận” của mục “Nguyên liệu 

thủy sảnđã xác nhận” là không thể có thông tin để điền do khi mới bốc dỡ hàng xong, hàng 

còn chưa bán được nên thuyền trưởng, chủ tàu và Ban Quản lý cảng đều không thể biết được 

số giấy xác nhận và khối lượng được xác nhận của thủy sản từ lượng thủy sản khai thác được 

của tàu. Do không có thông tin tại “Khối lượng xác nhận” nên cột “Khối lượng nguyên liệu 

còn lại” cũng không có thông tin. 
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Đề nghị: Bỏ ba cột nói trên khỏi bảng tại mục 5 Mẫu số 01 Phụ lục IV, cụ thể như sau: 

Stt Tên loài thủy sản 
Khối lượng 
bốc dỡ qua 
cảng (kg) 

Ghi Chú  

1    

2    

    

C) GÓP Ý VÊ CÁC BẤT CẬP LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG XÁC NHẬN, 
CHỨNG NHẬN THỦY SẢN KHAI THÁC: 
1. Bất cập về lô hàng thủy sản có khối lượng trên CC chênh lệch so với Giấy chứng 

nhận kiểm dịch 

Khi DN mua hàng xá/xô nhập nguyên tàu thì thường xảy ra trường hợp khối lượng 

nguyên liệu thủy sản thực tế sau khi cân giữa DN và người bán (thường chỉ có sau 1 – 2 tuần 

sau khi làm thủ tục kiểm dịch) có chênh lệch so với khối lượng thủy sản được ghi trên Giấy 

chứng nhận kiểm dịch (do khối lượng ghi trên Giấy chứng nhận kiểm dịch chỉ là khối lượng 

tạm tính ban đầu). Vấn đề này dẫn đến số lượng trên Giấy chứng nhận kiểm dịch và vệ sinh 

an toàn thực phẩm do Cơ quan Thú y cấp và số lượng trên CC có thể không giống nhau. 

 Từ trước tới nay, khối lượng nguyên liệu thủy sản trên Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy 
sản khai thác (C/C) hàng nhập khẩu và khối lượng trên Giấy chứng nhận kiểm dịch do cơ 

quan Thú y cấp khi nhập khẩu có sự chênh lệch thì nhiều khi lô hàng XK được chế biến từ lô 

nguyên liệu đó lại không được NAFIQAD cho phép cấp Giấy H/C để XK hoặc mất rất nhiều 

thời gian để chứng minh, xác minh, giải trình, cụ thể là:  

- Trường hợp 1: khối lượng nguyên liệu thủy sản NK trên Giấy chứng nhận nguồn 
gốc thủy sản khai thác nhỏ hơn khối lượng của lô nguyên liệu đó ghi trên Giấy  chứng 

nhận kiểm dịch của cơ quan Thú y (ví dụ: Khối lượng trên Giấy (CC) hàng nhập khẩu là 
100 tấn cá ngừ Skipjack; Khối lượng trên Giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan Thú Y 

hàng nhập khẩu là 110 tấn cá ngừ Skipjack) thì Cơ quan có thẩm quyền cấp H/C (các 

trung tâm NAFIQAD) đều không chấp nhận cấp H/C cho tất cả các lô hàng chế biến từ lô 

nguyên liệu này. Do đó, DN sẽ không xuất sản phẩm đi thị trường EU được, gây thiệt hại 

về sản xuất, kinh doanh cho DN cũng như khiến DN bị mất khách hàng, mất uy tín, 

thương hiệu trên thị trường. 

- Trường hợp 2: khối lượng nguyên liệu thủy sản NK trên Giấy chứng nhận nguồn 
gốc thủy sản khai thác bằng hoặc lớn hơn khối lượng của lô nguyên liệu đó ghi trên Giấy  

chứng nhận kiểm dịch của cơ quan Thú y (ví dụ: Khối lượng trên Giấy (CC) hàng nhập 
khẩu là 110 tấn cá ngừ Skipjack; Khối lượng trên Giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ 

quan Thú Y hàng nhập khẩu là 100 tấn cá ngừ Skipjack) thì Cơ quan có thẩm quyền cấp 

HC (các trung tâm NAFIQAD) mới chấp nhận cấp HC cho các lô hàng chế biến từ lô 

nguyên liệu này.  

Đề nghị:Tổng cục Thủy sản trao đổi với Cục NAFIQAD để Cục NAFIQAD chấp nhận số 

lượng được chứng nhận trên CC hàng nhập khẩu nếu số lượng trên giấy chứng nhận kiểm 

dịch và vệ sinh an toàn thực phẩmdo Cơ quan Thú Y cấp cao hơn CC. 

2. Bất cập về công tác xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác tại cảng: 

Hiện tại, nhiều DN đang gặp khó khăn khi xin xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác 

tại cảng do: 
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- Có Cảng không xác nhận nguyên liệu cho tàu vãng lai cập bến, chỉ xác nhận tàu của 

tỉnh họ. 

- Có Cảng không xác nhận nguyên liệu cho các tàu thiếu “Biên bản kiểm tra tàu cá rời 

cảng” (Mẫu số 02Phụ lục III của Dự thảo), cụ thể:  

Việc kiểm tra này đã được áp dụng từ đầu năm theo quyết định số 27/QĐ-BNN-

TCTS  ngày 05/01/2018 và đối tượng kiểm tra là 100% tàu cá nhưng thực tế trong các tháng 

qua cũng có các tàu xuất bến khai thác nhưng không khai báo với Cảng kiểm tra nên họ không 

được Cảng cấp“Biên bản kiểm tra tàu cá rời cảng”, tuy nhiên tàu cá vẫn qua được trạm biên 

phòng cửa biển đi khai thác, và khi tàu về cập Cảng thì sẽ không được Cảng xác nhận “Biên 

bản kiểm tra tàu cá cập cảng”(Mẫu số 01 Phụ lục III) vì chủ tàu không có xác nhận “Biên bản 

kiểm tra tàu cá rời cảng” của Cảng đi để nộp cho Cảng đến -> kết quả là Ban quản lý Cảng 

không xác nhận nguyên liệu của các tàu này (dù các hồ sơ khác được cung cấp đầy đủ). 

Đề nghị: Tổng cục Thủy sản trao đổi với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng để các trạm biên 

phòng tại các cửa biển kiểm tra triệt để hơn, không cho đi biển đối với các tàu khai thác 

không được cấp giấy rời cảng này , bắt buộc tàu phải quay lại cho Cảng kiểm tra và cấp giấy, 

từ đó giúp công tác quản lý tàu cá được chặt chẽ hơn, các Cảng cá có thể kiểm tra giám sát 

được tất cả các tàu cá rời bến hay cập bến, đồng thời DN cũng thuận lợi hơn cho việc thu 

mua và xác nhận nguyên liệu. 

 Hiệp hội trân trọng báo cáo và kính đề nghị Quý Tổng cục quan tâm, chỉ đạo để xem 

xét, đưa vào sửa đổi, điều chỉnh lại Dự thảo nói trên nhằm tuân thủ đúng các quy định của 

pháp luật và đáp ứng các yêu cầu của EU nhưng không tạo thêm gánh nặng về thủ tục hành 

chính hay tạo ra các vướng mắc, ách tắc cho cộng đồng DN, góp phần nâng cao năng lực 

cạnh tranh cho các DN XK thủy sản của Việt Nam và uy tín của thủy sản Việt Nam trên thị 
trường EU và quốc tế.  

Trân trọng cảm ơn và kính chào./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cục NAFIQAD; 

- Chủ tịch HH và các PCT HH; 

- Ban Điều hành IUU VASEP; 

- CLB cá Ngừ VASEP; 

-   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 

 

 

Trương Đình Hòe 

 


