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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 

THỦY SẢN VIỆT NAM 
 

Số: 156/2018/CV-VASEP 

V/v góp ý dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng11 năm 2018 

 

 

Kính gửi: 

  

Tổng cục Thủy sản 

Phúc đề nghị của Tổng cục Thủy sản về việc góp ý Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Hiệp hội Chế 

biến và XK Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã tổng hợp và có các góp ý như sau: 

I. GÓP Ý CHUNG 

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

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

định & thủ tục hành chính với một số các thủ tục hành chính vẫn đang quy định nộp/nhận và 

quản lý hồ sơ giấy. Trong khi đây đang là chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ & Bộ NNPTNT 

nhằm hướng tới việc tham gia hoàn toàn và đầy đủ vào Cổng thông tin một cửa Quốc gia và 

Cổng thông tin một cửa ASEAN, cũng là để đồng bộ với nhiều hoạt động quản lý liên quan, 

đáp ứng yêu cầu mới của quản lý & hội nhập. 

Góp ý/Đề xuất: Dự thảoxem xét bổ sung các quy định về việc áp dụng (hoặc lộ trình) điện tử 

hóa/xây dựng cơ sở dữ liệu online cho ngành thủy sảnm, hướng đến việc  tham gia Cổng 

thông tin một cửa Quốc gia và Cổng thông tin một cửa ASEAN trong tương lai.  

2. Về việc cập nhật thông tin trên hệ thống thông tin: 

Góp ý/Đề xuất:Dự thảo cần bổ sung nội dung quy định việc Bộ NNPTNT cập nhật trên hệ 

thống điện tử các thông tin &danh sách về:  

- Loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm. 

- Danh sách tàu khai thác của Việt Nam 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,…. 

- Danh sách tàu khai thác khai thác bất hợp pháp 

Lý do: nhằm giúp các DN/ cơ sở sản xuất có được thông tin ngay từ đầu để có quyết định phù 

hợp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

II. GÓP Ý CHI TIẾT 

1. Khoản 2 Điều 70 của Dự thảo: 

"2. Tổ chức, cá nhân có tàu vận chuyển thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản có nguồn gốc từ khai 

thác để nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam, trước 

khi cập cảng 72 giờphải thông báo với cơ quan có thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn theo Mẫu số 18.KT Phụ lục IV Nghị định này." 

Góp ý/Đề xuất:đề nghị sửa đổi lại như sau: 

"2. Tổ chức, cá nhân có tàu vận chuyển thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản có nguồn gốc từ khai 

thác để nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam, trước 
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khi cập cảng ít nhất 72 giờphải thông báo với cơ quan có thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn theo Mẫu số 18.KT Phụ lục IV Nghị định này." 

Lý do: Không nên quy định thời hạn gửi thông báo là một thời điểm cố định vì không khả thi 

(nhất là đối với hành trình tàu trên biển khó có thể xác định chính xác giờ tàu cập cảng) mà 

nên quy định mở là một ngưỡng thời gian chấp nhận. 

2. Mục aKhoản 4 Điều 70 của Dự thảo: 

"a) Cơ quan có thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quyền kiểm 

tra tàu nước ngoài ngay sau khi tàu cập cảng (áp dụng đối với trường hợp Việt Nam là cảng 

đầu tiên tàu cập cảng) hoặc khi có yêu cầu của quốc gia tàu mà mang cờ, quốc gia ven 

biển có liên quan."  

Đề xuất:đề nghị sửa đổi lại như sau: 

"a) Cơ quan có thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quyền kiểm 

tra tàu nước ngoài ngay sau khi tàu cập cảng (áp dụng đối với trường hợp Việt Nam là cảng 

đầu tiên tàu cập cảng) hoặc khi có yêu cầu của quốc gia mà tàu mang cờ, quốc gia ven 

biển có liên quan."  

Lý do: sai lỗi chính tả 

Hiệp hội trân trọng báo cáo và kính đề nghị Tổng cục Thủy sản xem xét và sớm hoàn 

thiện dự thảo Nghị định để Bộ trình Chính phủ sớm ban hành Nghị định Quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.  

Trân trọng cảm ơn và kính chào./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- 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 

 


