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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 
THỦY SẢN VIỆT NAM 

 

Số: 185/2017/CV-VASEP 

V/v góp ý dự thảo TT thay thế TT 26/2016/TT-

BNNPTNT và quy định về H/C cho hàng TS 

XK sang EU 

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

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2017 

 

Kính gửi: - Thứ trưởng Vũ Văn Tám 
- Tổng cục Thủy sản 
- Cục Thú y 
- Cục Quản lý Chất lượng NL Thủy sản 

Theo kế hoạch hành động của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam 

(VASEP) cho chương trình Doanh nghiệp hải sản cam kết chống khai thác IUU thực hiện 

cam kết chung tay với Bộ NN&PTNT trong chống khai thác IUU, khắc phục cảnh báo “thẻ 

vàng” của EU, Hiệp hội đã tổ chức Hội thảo “Nhập khẩu nguyên liệu thủy sản để sản xuất 
xuất khẩu - Hiện trạng và Giải pháp” sáng ngày 30/11/2017 tại Tp. Hồ Chí Minh nhằm 

tổng hợp, phân tích tác động và đóng góp ý kiến kịp thời cho các thủ tục XNK cho hàng 

thủy sản XK sang thị trường EU, trong đó có Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 

26/2016/TT-BNNPTNT về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản của Bộ 

NNPTNT (sau đây gọi tắt là Dự thảo).  

Hội thảo có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước: Tổng cục Hải 

quan, Cục Thú y, Cục QL Chất lượng Nông Lâm thủy sản, Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công 

Thương), Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (Bộ KH-ĐT), Cục A86; đại diện 

của đối tác nhập khẩu (Cty ITOCHU, Nhật Bản) và đại diện của gần 60 doanh nghiệp hải 

sản. 

Trên cơ sở kết quả đạt được của Hội thảo, Hiệp hội xin tổng hợp các phân tích, bình 

luận và góp ý, kiến nghịcụ thể cho Dự thảo (phiên bản 2), các nội dung quan trọng của thực 

hiện IUU và bao gồm cả quy định về Giấy Chứng nhận an toàn thực phẩm (H/C) cho hàng 

thủy sản XK sang thị trường EU, cụ thể như sau: 

A) DỰ THẢO THÔNG TƯ THAY THẾ THÔNG TƯ 26/2016/ TT-BNNPTNT:  
I) Dự thảo yêu cầu  phải có bản sao Giấy chứng nhận đánh bắt (C/C) trong 

hồ sơ đăng ký, khai báo kiểm dịch đối với thủy sản đánh bắt nhập khẩu 
để XK sang EU 

 Tại điểm đ, mục 3 Điều 4 của Dự thảo đã nêu: 

“Điều 4:Hồ sơ đăng ký, khai báo kiểm dịch 

“đ) Bản sao có xác nhận của DN Giấy chứng nhận của thuyền trưởng “captain’s statement” 

hoặc bản gốc Giấy xác nhận của người bán có ghi rõ tên tàu đánh bắt, số đăng ký của tàu, quốc gia 

treo cờ, phương pháp đánh bắt, thời gian đánh bắt, khu vực đánh bắt (trường hợp tại thời điểm nộp 

hồ sơ khai báo mà chưa có bản gốc Giấy xác nhận của người bán thì gửi bản sao nhưng bản gốc 

phải được nộp trước khi kiểm tra hàng hóa) đối với sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu có 

nguồn gốc khai thác không xuất khẩu sang EU; Bản sao có xác nhận của DN giấy chứng nhận đánh 

bắt (catch certificate) do cơ quan thẩm quyền của nước có tàu khai thác cấp theo mẫu số… , giấy 
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khai báo chuyển tải (trong trường hợp hàng được chuyển tải) đối với sản phẩm động vật thủy sản 

nhập khẩu có nguồn gốc khai thác xuất khẩu sang EU” 

 Việc Dự thảo yêu cầu phải có bản sao Giấy chứng nhận đánh bắt (catch certificate 

(C/C)) do cơ quan thẩm quyền của nước có tàu khai thác cấp trong hồ sơ đăng ký, khai báo 

kiểm dịch khi NK lô hàng là điều không phù hợp với quy định pháp lý, thông lệ quốc tế 

cũng như phần lớn không thể thực hiện trong thực tiễn, cụ thể là: 

1) Cơ sở Pháp lý: 

1.1) Trong Luật Thủy sản 2017 đã được Quốc hội thông qua, tại Điều 61 có quy định: 

“Điều 61. Xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác 

1. Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xác nhận nguyên liệu, chứng nhận sản phẩm thủy sản 

có nguồn gốc từ khai thác tại vùng biển Việt Nam không vi phạm quy định khai thác bất hợp pháp cho 

tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu. 

2. Nguyên liệu thủy sản nhập khẩu được cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu chứng 

nhận có nguồn gốc từ khai thác không vi phạm quy định khai thác thủy sản bất hợp pháp khi có yêu 

cầu của tổ chức, cá nhân nhập khẩu.  

 3. Sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ nguyên liệu thủy sản nhập khẩu được cơ 

quan có thẩm quyền của Việt Nam xác nhận khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân xuất khẩu trên 

cơ sở nguyên liệu sản xuất sản phẩm thủy sản đó được cơ quan có thẩm quyền của nước xuất 

khẩu chứng nhận có nguồn gốc không vi phạm quy định khai thác thủy sản bất hợp pháp. 

 Như vậy, theo Luật Thủy sản chỉ quy định việc xác nhận nguyên liệu thủy sản, chứng 

nhận sản phẩm thủy sản khi có yêu cầu chứ không bắt buộc với tất cả các thị trường xuất 

khẩu. 

1.2) Theo Quy định của Hội đồng (EC) số 1005/2008 ngày 29/8/2008, tại Điều 14 

có quy định như sau: 

“Article 14 Indirect importation of fishery products 

1.  In order to import fishery products constituting one single consignment, transported in 

the same form to the Community from a third country other than the flag State, the importer shall 

submit to the authorities of the Member States of importation: 

(a) the catch certificate(s) validated by the flag State; and 

(b) documented evidence that the fishery products did not undergo operations other than 

unloading, reloading or any operation designed to preserve them in good and genuine 

condition, and remained under the surveillance of the competent authorities in that third 

country. 

Documented evidence shall be provided by means of: 

(i) where appropriate, the single transport document issued to cover the passage from the 

territory of the flag State through that third country; or 

(ii) a document issued by the competent authorities of that third country: 

- giving an exact description of the fishery products, the dates of unloading and reloading 

of the products and, where applicable, the names of the ships, or the other means of 

transport used, and 

- indicating the conditions under which the fishery products remained in that third country. 

Where the species concerned are subject to a regional fisheries management organisation 

catch documentation scheme which has been recognised under Article 13, the documents 

referred to above may be replaced by the re-export certificate of that catch documentation 



3 

 

scheme, provided that the third country has fulfilled its notification requirements 

accordingly.” 

 Theo đó, đối với sản phẩm thủy sản nhập khẩu gián tiếp (nghĩa là lô hàng nhập vào 

EU, xuất khẩu từ nước thứ 3 nhưng được đánh bắt từ quốc gia treo cờ khác (Vd Đài Loan, 

Hàn Quốc..), Quy định 1005/2008 quy định rằng: 

 Điểm 1- Nếu sản phẩm thủy sản đó chưa qua một công đọan chế biến nào tại VN trước khi 

xuất vào EU thì nhà nhập khẩu EU phải nộp hai hồ sơ: 

 - Catch certififate do quốc gia treo cờ cấp (nghĩa là C/C của Đài Loan, HQuốc cấp) 

 - Hồ sơ do cơ quan thầm quyền nước thứ 3 (Việt Nam-NAFIQAD) cấp để chứng minh tính 

nguyên vẹn của hàng hóa từ lúc nhập vào VN cho đến khi xuất đi EU) 

 Điểm 2: Nếu sản phẩm thủy sản đó đã qua chế biến tại nước thứ 3 (Việt Nam) trước khi xuất 

vào EU thì nhà nhập khẩu EU phải nộp hai hồ sơ sau: 

 - Giấy xác nhận do Cơ quan thẩm quyền nước thứ 3 (Việt Nam-NAFIQAD) xác nhận lô hàng 

thủy sản nhập khẩu vào EU đó có nguồn gốc từ nguyên liệu thủy sản nhập khẩu 

 - EU catch cetrifcate do quốc gia treo cờ cấp (phải nộp bản gốc nếu lô hàng nhập khẩu vào 

EU đó sử dụng tòan bộ lô nguyên liệu của C/C này, nộp bản copy từ bản gốc nếu lô hành nhập khẩu 

vào EU đó chỉ sử dụng một phần lô nguyên liệu của C/C đó). 

 Như vậy, theo Điều 14 của Quy định 1005/2008,  EU không qui định là DN phải nộp 

C/C vào thời điểm nhập hàng vào Việt Nam, mà chỉ qui định nhà nhập khẩu EU phải nộp 

C/C cho EU khi nhập hàng vào EU. 

1.3) Nghị quyết 19/2017/NQ-CP của Chính phủ: 

Theo Khoản 6, Mục III Nghị quyết 19/2017/NQ-CP của Chính phủ quy định về 

trách nhiệm của Bộ NN&PTNT trong đó có yêu cầu về sửa đổi, bổ sung Thông tư 

26/2016/TT-BNNPTNT như sau: “Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định về xếp loại 
DN và sản phẩm trong quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với thủy sản nhập khẩu tại 

Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016 theo nguyên tắc quản lý rủi 

ro, phân luồng ưu tiên” 

2. Cơ sở thông lệ quốc tế: 

 Qua tham khảo về công tác quản lý đối với sản phẩm thủy sản nhập khẩu của một số 

nước lân cận, thì tại Thái Lan đang áp dụng:  

- Thái Lan áp dụng  các biện pháp quốc gia có cảng (Port State Measures - PSM) cho 

các sản phẩm thủy sản nhập khẩu từ các tàu cá và tàu chuyên chở nước ngoài. Ngay khi Thái 

Lan gia nhập Hiệp định các biện pháp quốc gia có cảng (PSMA) của FAO từ tháng 5/2016, 

Thái Lan đã áp dụng đầy đủ PSM. Tuy nhiên, mức độ kiểm tra sẽ khác nhau đối với các sản 

phẩm từ các quốc gia ven biển khác và các nước láng giềng. 

- Thứ hai, đối với giấy chứng nhận khai thác của EU (C/C), Thái Lan đã cố gắng thiết 

lập Biên bản ghi nhớ giữa các quốc gia có tàu cá cập cảng Thái Lan để nộp C/C trong khi 

cập cảng Thái Lan. Tuy nhiên, để có được C/C cho EU ngay khi cập cảng nhiều khi không 

thể có được đối với một số quốc gia, vì vậy Thái Lan đã quy định thỏa thuận để nộp chứng 

từ tương đương khác trong khi cập cảng. Các cơ sở chế biến phải nộp C/C trước khi nộp Tờ 

khai chế biến XK cho DoF. 

- Cuối cùng, quy định IUU của EU yêu cầu quốc gia tàu treo cờ xuất khẩu hải sản sang 

EU phải xác nhận nguồn gốc và tính hợp pháp của thủy sản khai thác bằng việc sử dụng 
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C/C. Tuy nhiên, Thái Lan đã thiết lập hệ thống chứng nhận khai thác của Thái đối với tất cả 

các tàu treo cờ Thái Lan. Hệ thống này nhằm mục đích có một hệ thống truy xuất đầy đủ cho 

các sản phẩm hải sản trong toàn bộ chuỗi cung ứng từ đánh bắt đến chế biến và xuất khẩu 

thành phẩm. 

3. Cơ sở thực tiễn: 

 Hiện nay, quy trình cấp C/C của các nước gồm các bước như sau: 

  (1) Tàu đánh bắt/Tàu chuyên chở cá=> (2) Cập cảng bốc hàng=> (3) Cảng bốc hàng 

xác nhận lượng hàng thực tế lên cảng => (4) Chủ tàu/chủ hàng lấy xác nhận của cảng mang 

về trình cho CQTQ nước treo cờ => (5) CQTQ nước treo cờ xác minh/thẩm tra thông tin, 

khối lượng..=> (6) Cấp C/C cho chủ tàu/chủ hàng. 

 Với qui trình này, thời gian để chủ tàu/chủ hàng có thể cung cấp C/C cho người mua 

là ít nhất 1 tháng kể từ ngày nhập khẩu. Có thể tính chi tiết thời gian cần phải có để cấp 1 

C/C như sau: Khâu bốc hàng tại cảng (2) và xin xác nhận của cảng về lượng hàng thực tế 

(3): ví dụ 1 con tàu 3.000 tấn cá đông lạnh cập cảng Việt Nam với năng suất bốc hàng bình 

quân 200 tấn/ngày (nhiều cảng ko đạt được năng suất này thì thời gian còn kéo dài hơn) + 

thêm thời gian làm thủ tục xuất nhập cảnh, xin xác nhận của cảng thì mất ít nhất 20 ngày. 

Đó là chỉ tính cho trường hợp 1 con tàu chỉ bán cho 1 chủ hàng, trường hợp 1 tàu vào bán 

cho nhiều chủ hàng ở nhiều cảng khác nhau, thì thời gian này sẽ tốn thêm nhiều lần. Thời 

gian để chủ tàu/chủ hàng chuyển hso có xác nhận của cảng về cho Cơ quan có thẩm quyền 

của nước treo cờ xác nhận (4) ít nhất cũng 3-5 ngày.Thời gian để Cơ quan có thẩm quyền 

xác minh số liệu và cấp C/C(5) ít nhất cũng 5 ngày. 

 Như vậy, yêu cầu DN phải nộp C/C trong hồ sơ kiểm dịch thủy sản là hoàn toàn 

không phù hợp với thực tế. 

 

II) Yêu cầu DN phải có cung cấp Giấy chứng nhận của thuyền trưởng hoặc Giấy 
xác nhận của người bán trong hồ sơ đăng ký, khai báo kiểm dịch đối với thủy sản đánh 
bắt nhập khẩu không để XK sang EU 

Kiến nghị: Đề nghị sửa đổi Điểm đ, Khoản 3 Điều 4 như sau (bỏ chữ gạch ngang): 

“đ) Bản sao có xác nhận của doanh nghiệp Giấy chứng nhận của thuyền trưởng 

“captain’s statement” hoặc bản gốc Giấy xác nhận của người bán có ghi rõ tên tàu đánh 

bắt, số đăng ký của tàu, quốc gia treo cờ, phương pháp đánh bắt, thời gian đánh bắt, khu 

vực đánh bắt (trường hợp tại thời điểm nộp hồ sơ khai báo mà chưa có bản gốc Giấy xác 

nhận của người bán thì gửi bản sao nhưng bản gốc phải được nộp trước khi kiểm tra hàng 

hóa cấp giấy chứng nhận kiểm dịch) đối với sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu có 

nguồn gốc khai thác không xuất khẩu sang EU…” 

Lý do: để thủ tục thông quan hàng hoá được thuận lợi, phù hợp, không mất thời gian 

chờ đợi Giấy xác nhận của người bán hoặc Giấy chứng nhận của thuyền trưởng. Trong thời 

gian này cơ quan thú y vẫn tiến hành kiểm tra hàng hoá như bình thường tránh gây ách tách 

hàng hoá do phải chờ đợi chứng từ từ khách hàng. 
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B) VỀ QUI ĐỊNH ĐỐI VỚI GIẤY CHỨNG NHẬN ATTP (HEALTH CERTIFICATE - 

H/C) CỦA LÔ NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU YÊU CẦU TRÊN ĐÓ PHẢI CÓ CÂU “MEET 

EU REQUIREMENTS” 

I) Văn bản thông báo của Bộ NN&PTNT năm 2009:  

 Thời gian qua, cục NAFIQAD căn cứ vào Thông báo số 90/BNN-QLCL ngày 

21/12/2009 của Bộ NN&PTNT trong đó yêu cầu các nước khi xuất khẩu nguyên liệu vào 

Việt Nam để chế biến xuất đi EU phải đáp ứng đồng thời hai đều kiện liên quan đến 

VSATTP như sau: 

1. Cơ sở sản xuất (bao gồm cả tàu cá) phải có tên trong danh sách đựơc EU công nhận 

hoặc được cơ quan thẩm quyền của nứơc xuất khẩu kiểm tra và công nhận đáp ứng 

yêu cầu tương dương với qui định EU về VSATTP. 

2. Từng lô hàng nhập vào VN (không áp dụng đối với tàu cá) cung cấp H/C theo mẫu 

của VN yêu cầu, trên mẫu H/C này có ghi chú cho phần chứng nhận lô hàng phải 

”meet EU requirements”. 

 

II) Bất cập, khó khăn: 
1. Thông báo số 90/BNN-QLCL là văn bản dưới luật và chưa phải văn bản quy phạm 

pháp luật (theo Luật ban hành VB QPPL hiện hành), cũng chưa nêu rõ dựa vào qui 

định nào của EU để đưa ra yêu cầu với các nước như vậy. Tuy nhiên, quy định hành 

chính này vẫn đang được áp dụng trong hoạt động kiểm soát hàng thủy sản XK đi EU 

có nguồn gốc từ nhập khẩu. 

2. Hiện tại, một số nước (ví dụ Solomon) chỉ cấp H/C có chứng nhận lô hàng đạt yêu 

cầu EU (nghĩa là ”meet EU requirements) đối với những lô hàng mà nước họ xuất 

trực tiếp đi EU và việc cấp EU H/C này phải làm trên hệ thống TRACE. Đối với 

nước nhập khẩu không phải EU (ví dụ Việt Nam), họ không cấp H/C trên hệ thống 

TRACE nên không thể nào cấp H/C có câu chữ ”meet EU requirements” như DN yêu 

cầu. 

3. Rất nhiều nước xuất khẩu (Ví dụ Nhật Bản, Maldives, Senagal, Đài Loan, Malaysia, 

Hàn Quốc...), họ có form mẫu định sẵn theo qui định của quốc gia họ nên không thể 

chèn thêm câu chữ như VN yêu cầu ”meet EU requirements”. 

4. Một số lô hàng nhập khẩu về Việt Nam bằng container, tuy nhiên do lô hàng đánh bắt 

trên ngư trường, được vận chuyển bằng tàu cá (có quốc tịch Đài Loan, Hàn Quốc…) 

đến cảng ngoại quan (bounded port) ở Thái Lan để dỡ hàng một phần lượng hàng trên 

tàu đóng vào container và xuất về VN. Việc dỡ hàng tại cảng ngoại quan để đóng vào 

container xuất về VN được thực hiện bởi đại lý vận tải (freight forwarder) của chủ 

hàng (là người bán ở Nhật, Singapore…). Việc dỡ hàng và đóng hàng vào container 

được giám sát chặt chẽ của Hải quan của cảng ngọai quan đó. Việc người bán không 

thể lấy H/C cho lô hàng với lý do như sau: 

� Thái Lan không cấp H/C cho chủ thể ở nước khác (vì tàu cá là của Đài Loan, Hàn 

Quốc, chủ hàng thì lại ở Nhật, Singapore..). Hơn nữa đối với cảng ngọai quan, đây 

là nơi được xem như khu vực không thuộc kiểm soát của nội địa Thái Lan mà do 

hải quan ngọai quan kiểm soát, không thể nào yêu cầu cơ quan nào cấp H/C cho 

lô hàng không thuộc quyền quản lý của họ. 

� Đại lý vận tải chỉ dại diện chủ hàng để thực hiện các việc logistic: dỡ hàng, đóng 

hàng và làm thủ tục xuất container về VN. 
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� Chủ hàng (Nhật, Singapore...) thì không thể yêu cầu cơ quan thẩm quyền của 

nước mình cấp H/C cho lô hàng vì lô hàng không cập cảng Nhật, Singapore. 

Theo qui định của Thông tư 26/2016: khi DN nhập khẩu hàng bằng container thì bắt 

buộc phải có H/C cho lô hàng, DN không thể đáp ứng được nên mất các cơ hội kinh doanh. 
 

 
C. GÓP Ý - KIẾN NGHỊ: 
1. Liên quan đến C/C, IUU và dự thảo sửa đổi TT 26/2016: 
1.1. Xem xét việc không yêu cầu DN nộp C/C trong hồ sơ kiểm dịch động vật thủy sản, 

thay vào đó, DN có thể cung cấp giấy chứng nhận của thuyền trưởng “captain’s 

statement” hoặc Giấy xác nhận của người bán (bản sao có xác nhận của DN). DN sẽ 

nộp C/C cho Trung tâm vùng của NAFIQAD khi nộp hồ sơ xin cấp Xác nhận 

(statement) cho lô hàng XK đi EU của mình (tức là nộp C/C vào thời điểm đăng ký 

xuất khẩu lô hàng). 
 

1.2. Xem xét điều chỉnh lại thời hạn của Giấy chứng nhận kiểm dịch VSATTP, hiện tại 

chỉ cho có 2 tháng là không phù hợp, vì nhiều khi DN nhập hàng nhưng chưa sử dụng 

ngay. Đề nghị Ban soạn thảo của Bộ tham khảo các quy định quốc tế hoặc của ngành 

Hải quan để có thời hạn phù hợp. Cộng đồng DN đề nghị thời hạn này ít nhất là 1 năm 

kể từ ngày cấp giấy. 
 

1.3. Đề nghị tách hàng mẫu ra khỏi Khoản 3, Điều 4 và Điều 14 của Dự thảo và quy định 

một mục riêng cho hàng mẫu trong đó không yêu cầu H/C và không yêu cầu kiểm hàng 
 

1.4. Đối với hàng xá, hàng nhập bằng carton nhưng dùng để sản xuất xuất khẩu, không tiêu 

thụ trong nước thì không yêu cầu dán nhãn trên thùng. 
 

1.5. Bổ sung vào Dự thảo các quy định theo hướng phân luồng DN theo nguyên tắc quản lý 

rủi ro (phân luồng xanh, vàng, đỏ) để làm căn cứ miễn-giảm kiểm tra, kiểm tra theo tần 

suất, không áp dụng kiểm tra 100% tất cả các lô hàng NK như hiện nay theo đúng tinh 

thần quyết nghị của Nghị quyết 19/2017/NQ-CP của Chính phủ. 
 

1.6. Xem xét việc bổ sung thêm điều khoản cho phép “KHAI ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG” 

cho việc chứng nhận kiểm dịch VSATTP đối với trường hợp nhập khẩu sản phẩm động 

vật thủy sản làm nguyên liệu gia công, chế biến thực phẩm xuất khẩu; sản phẩm động 

vật thủy sản nhập khẩu từ tàu cá nước ngòai. Đây cũng là thủ tục hành chính bình 

thường bên ngành thuế & hải quan cho phép khai điều chỉnh, bổ sung Tờ khai. Lý do: 

- Các lô nhập trực tiếp từ cá tàu gồm nhiều loài trộn lẫn, khi phát hành chứng từ người 

bán chưa xác định được số lượng từng lòai nên số lượng trên chứng từ chỉ là tạm tính. 

DN cân cứ vào chứng từ người bán gửi để đăng ký kiểm dịch với Thú y vùng để làm thủ 

tục nhập hàng. Vào thời điểm Thú ý kiểm hàng chưa thể xác định được số lượng từng 

lòai. Qui định của TT 26 là 2 ngày sau khi kiểm hàng thì cấp giấy chứng nhận. Vào thời 

điểm nhận giấy chứng nhận cũng chưa xác định được số lượng từng lòai cho đến khi 

người bán cho đại diện đến để  cùng DN phân lòai, phân size cỡ. Sau khi có kết quả phân 

size cở thì người bán mới có số liệu để nộp về quốc gia treo cờ (nước ngòai) để xin cấp 

C/C. Chính vì đặc thù như vậy nên số lượng trên giấy chứng nhận của Thú ý khác với số 
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lượng thực nhận và số lượng trên C/C. Vì sự khác biệt này mà NAFI từ chối cấp Giấy xác 

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

và H/C cho lô hàng XK của DN. 

- Các lô hàng nhập khẩu bằng container thì số lượng thực nhận cũng có sự chênh lệch, tuy 

không nhiều nhưng luôn luôn có. Cần phải cho điều chỉnh bổ sung trên chứng nhận kiểm 

dịch VSATTP để phù hợp với hồ sơ nhập hàng của DN. 

 

1.7. Xem xét việc bổ sung nội dung quy định/hướng dẫn cho vấn đề chuyển tải & tạm 

nhập tái xuất: Việt Nam vẫn chưa có quy định rõ ràng nào về việc quản lý chuyển tải 

& tạm nhập tái xuất để xác định tàu IUU nhập hàng vào Việt Nam (có thể nhằm 

chuyển tải sang một thị trường khác như Trung Quốc). Hiện nay, có một lượng không 

nhỏ container thủy sản cập cảng Hải Phòng để chuyển tải qua biên giới Trung Quốc 

nhằm tận dụng cơ chế thương mại biên giới Việt Trung nhằm được hưởng hoàn thuế 

11%. Kiến nghị: Bộ NN&PTNT bổ sung các hướng dẫn quản lý chuyển tải để tránh 

việc các tàu IUU lợi dụng Việt Nam để chuyển hàng sang một nước thứ ba. 

 

Tương tự vậy, cũng kiến nghị Bộ NNPTNT bổ sung nội dung quy định/hướng dẫn 

cho vấn đề “nhập khẩu để tiêu thụ nội địa” và “hàng hóa XNK từ kho ngoại quan”. 

 

1.8. Xem xét việc bổ sung quy trình giải quyết và hình thức xử lý khi phát hiện (được các 

nước thông báo) tàu IUU vào Việt Nam (không chỉ cho thủy sản nhập khẩu để XK đi 

EU), đồng thời chỉ định các Cảng cụ thể cho các tàu cá dỡ hàng và có biện pháp quản 

lý các Cảng này. Hiện nay, Việt Nam chưa có các quy định này, nên nếu EU phát hiện 

VN cho tàu bất hợp pháp vào cảng (mặc dù không để XK đi EU) thì điều này vẫn sẽ 

ảnh hưởng tới cố gắng cải thiện IUU chung của Việt Nam. 

 

1.9. Xem xét việc bổ sung các quy định về thủ tục thực thi trong trường hợp nếu lúc đầu 

khi DN mua hàng (hàng thủy sản NK hoặc đánh bắt trong nước) chưa có ý định xuất 

khẩu sang EU, nhưng một thời gian sau đó lại nhu cầu XK qua EU và cần hoàn thiện 

các thủ tục ‘xác nhận” và “chứng nhận” cho lô hàng theo luật định. 

 

1.10. Xem xét việc bổ sung cơ sở dữ liệu quốc gia để quản lý tàu cá, lô hàng và cập nhật, 

công bố danh sách các tàu khai thác IUU để DN biết được và từ chối mua nguyên liệu 

ngay từ đầu. 

 

1.11. Xem xét việc ban hành quy định cụ thể về thời gian thẩm tra tàu. Trong Dự thảo 

thay thế Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT cũng như Dự thảo sửa đổi TT 50/2015/ TT-

BNNPTNT & TT 25/2013/TT - BNNPTNT chưa có quy định về thời gian thẩm tra tàu; 

nếu thời gian thẩm tra tàu kéo dài, nguyên liệu chưa được đưa vào SX sẽ làm tăng chi 

phí kho bãi cho DN 

 

1.12. Kiến nghị Bộ NNPTNT xem xét tham gia vào các Hiệp định quốc tế như Hiệp định 

quản lý đàn cá di cư, Hiệp định các quốc gia có cảng… để nắm các thông tin quốc tế 

nhờ đó có thể quản lý IUU được chặt chẽ hơn. 
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1.13. Đề nghị Cục Thú y xem xét xây dựng một cuốn Sổ tay Hướng dẫn (Handbook) về 

Thủ tục nhập khẩu thủy sản để chế biến xuất khẩu sang thị trường EU, cũng như thiết 

lập một cơ sở dữ liệu về số liệu báo cáo riêng cho dòng hàng thủy sản nhập khẩu để 

chế biến xuất khẩu sang thị trường EU. 

 

2. Liên quan đến quy định về Giấy Chứng nhận ATTP (H/C): 

2.1. Rà soát văn bản Thông báo 90/BNN-QLCL ngày 21/12/2009 của Bộ NN&PTNT và 

xem xét điều chỉnh-bổ sung nội dung thành một quy phạm pháp luật để đảm bảo cơ sở 

thực thi, trong đó có xem xét đến các kiến nghị tại mục (2.2) và (2.3) dưới đây. 

2.2. Đối với những lô nguyên liệu nhập khẩu không có H/C do cơ quan thẩm quyền nước 

XK cấp thì cho phép cơ quan thẩm quyền Việt Nam (Cơ quan Thú y hoặc NAFIQAD) 

tiến hành lấy mẫu kiểm tra, phân tích và cấp chứng nhận để DN được nhập khẩu tận 

dụng các cơ hội kinh doanh. 
2.3. Đối với lô nguyên liệu nhập để sản xuất xuất khẩu đi EU: nếu lô hàng đã đáp ứng qui 

định IUU1005 nhưng chỉ thiếu H/C hoặc H/C không có câu chữ “meet with EU 

regulation” thì cho phép Cơ quan thẩm quyền Việt Nam (Cơ quan Thú y hoặc 

NAFIQAD) tiến hành lấy mẫu kiểm tra, phân tích để chứng nhận cho lô nguyên liệu 

đủ điều kiện để XK sang EU. 

Hiệp hội trân trọng báo cáo và kính đề nghị Thứ trưởng và Lãnh đạo các đơn vị quan 

tâm, chỉ đạo để xem xét, đưa vào sửa đổi, điều chỉnh lại Dự thảo và các văn bản có liên quan 

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; 

- Chủ tịch HH và các PCT HH; 

- BDH IUU 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 HIỆP HỘI 

 

 

Trương Đình Hòe 

 


