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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XK THỦY 

SẢN VIỆT NAM 
 

Số: 171/2018/CV-VASEP 

V/v góp ý Dự thảo TT QĐ đánh giá tuân 

thủ của DN trong QL hoạt động XNK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------oOo------------- 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2018 

                             Kính gửi:- Tổng cục Hải quan 

                                                 - Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam 

Phúc đề nghị của Tổng cục Hải Quan tại công văn số 7039/TCHQ-QLRR 

ngày 28/11/2018 về việc góp ý cho Dự thảo “Thông tư quy định tiêu chí đánh 

giá tuân thủ và tổ chức đánh giá tuân thủ pháp luật của DN trong quản lý hoạt 

động XK, NK, quá cảnh hàng hóa” (sau đây gọi tắt là Dự thảo), trên cơ sở tổng 

hợp ý kiến từ các DN Hội viên, VASEP xin có ý kiến góp ý như sau: 

1. Về đánh giá tuân thủ pháp luật của DN hoạt động xuất nhập 

khẩu: 

Xét theo Điều 6 “Tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật của DN hoạt động 

XNK” thì các Danh mục thuộc Mục IV, V và  VI của Phụ lục 2 của Dự thảo 

“Danh mục hành vi vi phạm, lỗi áp dụng trong đánh giá tuân thủ đối với DN 

hoạt động XK, NK, quá cảnh hàng hóa” chưa phản ánh đúng bản chất việc tuân 

thủ pháp luật của DN XNK thủy sản, vô hình chung khiến hầu hết các DN thủy 

sản đều chỉ đạt mức DN tuân thủ mức 4 (mức các DN được cơ quan hải quan 

đánh giá không tuân thủ pháp luật về Hải quan) do những đặc thù của ngành như 

sau: 

a. Hủy tờ khai hải quan: Hoạt động mua/bán hàng thủy hải sản không thể 

tránh khỏi những rủi ro như: hàng hóa hư hỏng trong quá trình vận chuyển, 

hoãn thời gian giao hàng, hủy đơn hàng, do đóng hàng/ghép hàng bị rớt, quy 

cách bao bì khác nhau, việc sửa chữa tờ khai không thể tiến hành tại cảng... 

Ngoài ra, còn nhiều yếu tố khách quan khác có thể gây sai sót như: Hải quan 

địa phương có cách hiểu văn bản khác nhau, pháp luật quy định không rõ gây 

ra nhiều cách hiểu khác nhau giữa HQ và DN... do đó bắt buộc DN phải hủy 

tờ khai hải quan.  

b. Khai bổ sung hồ sơ hải quan thuộc trường hợp không bị xử phạt vi 

phạm hành chính: 

- Đặc thù của ngành thủy hải sản là hoạt động NK các loại hàng xô/xá 

thường xuyên, mua nguyên tàu... nên số lượng, chủng loại rất nhiều. Do đó, 

hàng thủy sản đông lạnh luôn có sự sai lệch giữa thực nhận và Hồ sơ ban đầu 

do các nguyên nhân sau: 
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 Sai lệch về số lượng do hàng xô, hàng xá, sai lệch do quá trình vận 

chuyển, bảo quản đông lạnh làm mất nước... (xảy ra cả với hàng NK từ tàu 

hoặc container). 

 Sai lệch về chủng loại do hàng đánh bắt trực tiếp nhiều loại trộn lẫn 

mà chỉ khi nào nhập về tới nhà máy, tiến hành phân loài, phân size thì mới 

xác định được chính xác loài và số lượng thực nhận của từng loài, từng size 

(xảy ra đối với NK cá tàu và nhập Container) dẫn đến số lượng dòng hàng 

khai báo có thể thay đổi. 

 Sai lệch về trị giá thực trả của lô hàng so với Invoice ban đầu do 

đơn giá khác nhau theo từng size, từng loài nên chỉ cần số lượng thực nhận 

từng loài thay đổi sẽ dẫn đến thay đổi về trị giá lô hàng, điều này dẫn đến 

trị giá tính thuế có thể thay đổi. 

- Nhiều trường hợp chỉ được xác định sau khi nhận hàng cho nên bắt buộc 

phải khai bổ sung về chủng loại, số lượng, trị giá....cho phù hợp với thực tế. 

Cả 3 tiêu chí: số lượng, dòng hàng khai báo, trị giá đều dính vào mục khai bổ 

sung.  

- Hàng hóa thủy sản XK phụ thuộc hoàn toàn vào lịch tàu của các hãng tàu. 

Do đó, tàu bị trễ lịch trình, thay đổi tên tàu, cảng xếp hàng... bắt buộc DN 

phải khai bổ sung các thông tin thay đổi theo mới có thể làm thủ tục XK tại 

cảng.Nếu cơ quan Hải quan đánh lỗi này thì DN buộc phải nhập hàng theo số 

lượng trên chứng từ, gây thiệt hại cho DN.Còn nếu DN nhập đúng thực tế thì 

sẽ có sai lệch so với số lượng trên chứng từ, khi đó DN phải khai điều 

chỉnh nên sẽ bị phạt. 

Đề nghị: Trường hợp hủy tờ khai và khai bổ sung hồ sơ hải quan thuộc 

trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính không đưa vào mục VI, Phụ 

lục 2 của Dự thảo. Việc khai bổ sung/hủy tờ khai là việc xảy ra hàng ngày đối 

với DN thủy sản và là những hành vi mà pháp luật  Hải quan hiện đang cho phép 

tại Điểm 5, Điểm 6, Mục VI, Phụ lục 2 và quy định rất cụ thể tại Khoản 9 và 

Khoản 11 của Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC 

sửa đổi, bổ sung Điều 20, Điều 22 của Thông tư 38/2015/TT-BTC. 

c. Chậm nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành nhưng không bị xử 

phạt vi phạm hành chính: 

  Việc chậm trễ có kết quả kiểm tra trách nhiệm thuộc cơ quan kiểm tra 

chuyên ngành nằm ngoài khả năng của DN. Theo Mục VI, Phụ lục 2 của Dự 

thảo thì DN này sẽ bị xếp vào lỗi không tuân thủ pháp luật Hải quan. 

Đề nghị: Cơ quan Hải quan thống nhất với cơ quan chuyên ngành thuộc Bộ 

NN&PTNT gửi kết quả kiểm tra ATTP/kiểm dịch điện tử cho cơ quan Hải quan 

hoặc không đưa nội dung này vào Mục VI, Phụ lục 2 của Dự thảo. 

d. Trường hợp đã từng từ chối nhận hàng hóa NK sau khi đã 

đăng ký tờ khai hải quan:  
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Trong nhiều trường hợp, chủ hàng buộc phải từ chối nhận hàng do chất 

lượng hàng hóa không đúng như thỏa thuận/hàng hóa nhầm/mạo danh... Đây là 

những trường hợp không mong muốn và bất khả kháng của DN.  

Đề nghị: Dự thảo cho phép trong từng trường hợp cụ thể, nếu DN đưa ra 

được nguyên nhân thuyết phục và có thể cung cấp được bằng chứng thì DN 

được coi là đáp ứng được tiêu chí tuân thủ pháp luật về Hải quan, không bị xếp 

vào mức 4là mức DN không tuân thủ pháp luật về Hải quan. 

e. Trường hợp với các lô nguyên liệu hàng thủy sản xô/xá hoặc 

block trần NK:  

Hiện nay, các DN hải sản đang gặp vướng mắc về yêu cầu với nguyên liệu 

thủy sản NK dạng hàng xá hoặc block trần để chế biến kinh doanh thực phẩm 

tiêu thụ trong nước thì phải có có bao bì & ghi nhãn đến từng đơn vị sản phẩm 

theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP. Tuy nhiên, yêu cầu này là một 

yêu cầu bất khả thi do các mặt hàng này hoàn toàn không có bao bì để dán nhãn 

do: 

- 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. 

      -    Nếu căn cứ vào Mục IV, V của Phụ lục 2 của Dự thảo để đánh giá 

mức độ tuân thủ thì DN đang vướng phải trường hợp dán nhãn này sẽ bị phạt 

nặng và liệt ngay vào mức 4 là mức DN không tuân thủ pháp luật về Hải 

quan.   

Đề nghị: Dự thảo xem xét trường hợp đặc thù cho thuỷ sán về khai bổ sung 

và nhãn mác (như đã nêu trên) để cho phép các vi phạm về khai bổ sung và nhãn 

mác của DN thủy sản trong các trường hợp này không bị tính lỗi khi xếp hạng 

tuân thủ của DN. 

2. Một số góp ý khác: 

- Đề nghị Dự thảo bổ sung thêm các tiêu chí kế thừa lịch sử tuân thủ của 

DN trước đây bởi nếu dự thảo không tính đến tiêu chí này sẽ là một thiệt thòi & 

không công bằng vì đã huỷ bỏ toàn bộ kết quả của các DN tốt đã đạt được trước 

đây. 

- Dự thảo cần đưa ra thang điểm đánh giá cho từng tiêu chí và dựa vào 

thang điểm để đưa ra xét DN đạt loại 1,2,3 hay 4 thay vì đưa ra tiêu chí một cách 

chung chung.  
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Lý do:  Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm BRC khi đánh giá, tổ 

chức đánh giá sẽ phân ra các mức lỗi: lỗi nghiêm trọng, lỗi nặng, lỗi nhẹ.  Để 

xếp loại thì có qui định 1 lỗi nghiêm trọng là rớt hạng, còn bao nhiêu lỗi nặng, 

bao nhiêu lỗi nhẹ thì là đạt hạng A, B,C… Tiêu chuẩn MSC có thang điểm cho 

từng mục hạn kiểm tra, và họ có qui định từ điểm nào tới điểm nào là Hạng A, 

Hạng B, hạng C... 

 Trong khi đó, Dự thảo lại đánh giá rất khắt khe vì chỉ cần bị 1 trong 

những lỗi quy định là bị cho là vi phạm chứ không qui định trong số những tiêu 

chí đó thì được phép vi phạm bao nhiêu và lỗi nào cũng bị coi là nghiêm 

trọng.   

- Đề nghị bổ sung thêm vào cuối Khoản b.3 Mục 1, khoản c.4 Mục 2, 

Khoản b.4 Mục 3 và b.4 Mục 4 của Điều 6 về “Số lượng tờ khai được khai bổ 

sung sau khi hệ thống phân luồng làm thay đổi nội dung khai hải quan”quy định 

miễn trừ:“(trừ trường hợp hàng được miễn thuế theo qui định pháp luật)” để 

phù hợp với các quy định miễn thuế khác của pháp luật. 

 Trên đây là một số góp ý và đề nghị của VASEP cho Dự thảo. 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 để Thông tư ra đời đáp ứng mục 

tiêu tạo điều kiện cho DN tuân thủ pháp luật, được hưởng ưu đãi trong quá trình 

thực hiện thủ tục XNK và các chính sách khác về thuế, quản lý chuyên ngành... 

nhưng không tạo thêm gánh nặng về thủ tục hành chính, tạo ra các vướng mắc, 

ách tắc cho cộng đồng DN thủy sản. 

Trân trọng cảm ơn và kính chào./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch HH và các PCT HH; 

-  VPĐD HH tại Hà Nội; 

- Lưu VP HH. 

0TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ  

XK THUỶ SẢN VIỆT NAM 

TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI 

 

                                     

 

Trương Đình Hòe 

 


