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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 
THUỶ SẢN VIỆT NAM 

Số: 186/2017/CV-VASEP 

V/v góp ý Kế hoạch hành động Quốc gia 

nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ 

khai thác IUU 

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

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng12 năm 2017 
 

 

Kính gửi: Tổng cục Thủy sản 

Phúc đáp đề nghị góp ý Dự thảo Kế hoạch hành động Quốc gia nhằm ngăn chặn, giảm 

thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến 

năm 2025 (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam 

(VASEP) đã lấy ý kiến & tổng hợp góp ý từ cộng đồng DN thủy hải sản hội viên. Trên cơ 

sở ý kiến của các doanh nghiệp, Hiệp hội VASEP có một số ý kiến như sau:  

I) Về nội dung của Tờ trình và Kế hoạch hành động:  

1. Về bối cảnh ra đời và tình hình khai thác IUU trên thế giới của Tờ trình:  

Dự thảo chưa đề cập đến các yêu cầu mới về IUU của Hoa Kỳ đối với một số sản 

phẩm thủy sản nhập khẩu sang Hoa Kỳ. 

2. Về căn cứ pháp lý của Kế hoạch hành động quốc gia:  

- Luật Thủy sản 2017 đã được Quốc Hội thông qua tại tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội 

khóa XIV nhưng trong Dự thảo vẫn nêu Luật Thủy sản 2003 (sẽ hết hiệu lực vào cuối 

năm 2018). Đề nghị sửa lại tên Luật này trong mục Căn cứ pháp lý. 

- Đề nghị bổ sung thêm mục ”Quy định của các thị trường nhập khẩu” sau mục ”Công 

ước quốc tế”: trong đó nêu ra các quy định về IUU của các thị trưởng nhập khẩu thủy 

sản mà Việt Nam cần tuân thủ khi XK sản phẩm ra nước ngoài : Luật của EU, Luật của 

Hoa Kỳ,... 

II) Về Phụ lục 1 ”Tổ chức thực hiện, phân công trách nhiệm và tiến độ thực 
hiện các nhiệm vụ chủ yếu” và Tờ trình – dự thảo “Quyết định…”: 

1. Đề nghị bỏ các nội dung hoạt động về Trình quốc hội thông qua Luật Thủy sản do 

Luật này đã được thông qua T11/2017 rồi. 

2. Xem xét bổ sung kế hoạch đánh giá kết quả hoạt động – do chưa có trong Dự thảo. 

3. Phần báo cáo (mục 1.4. Phụ lục 1): đề nghị xem xét lại thời gian báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ, khi hiện tại Dự thảo đang quy định “hàng năm” là quá dài. Đề nghị thời 

gian này là 6 tháng/1 lần. 

1.4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn thực hiện Kế 

hoạch; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan thực hiện việc theo dõi, giám sát, 

đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch hành động; tổng hợp và xây dựng báo cáo thực 

hiện các nhiệm vụ trình Ban Chỉ đạo quốc gia theo yêu cầu, định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ. 

4. Xét xét lại thời hạn đã cũ ghi trong Phụ lục 1 của Dự thảo (15/8/2017) thành thời hạn 

phù hợp: 

“Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và người đứng đầu chính quyền các cấp tổ chức kiểm 

điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với chính quyền các cấp, sở ngành liên 
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quan để tàu cá và ngư dân thường xuyên vi phạm; báo cáo kết quả Thủ tướng Chính phủ 

trước ngày 15 tháng 8 năm 2017” 

5. Xem xét lại và điều chỉnh các con số kết quả của Nhiệm vụ ghi trong Tờ trình phê 

duyệt và quyết định phê duyệt một cách thuyết phục hơn và có tính mục tiêu/hiệu quả 

hơn – theo hướng phải là 100% hoặc tiệm cận 100% vì chính yêu cầu nghiêm ngặt của 

IUU: 

«4.2.2.2. Nhiệm vụ tập trung thực hiệngiai đoạn 2018-2020 

« đến năm 2020, giảm được tối thiểu 80%số lượt tàu cá hoạt động khai thác sai quy định, 

không báo cáo ở các vùng biển Việt Nam so với năm 2016;” 

“ Đến năm 2020 trên 70% sản lượng khai thác lên bến được kiểm soát và xác nhận nguồn 

gốc tại cảng” 

“ Đến năm 2020 khoảng 70%tàu cá xa bờ được trang bị thiết bị giám sát hành trình” 

Tương tự vậy: 
“4.2.2.3. Nhiệm vụ tập trung thực hiện giai đoạn 2021-2025 

« Tiếp tục kiện toàn và tăng cường năng lực thực thi pháp luật của các lực lượng chức năng 

trên các vùng biển, ở cảng cá, bến cá, chợ cá; với mục tiêu giảm được tối thiểu 70% số lượt 

tàu cá vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở các vùng biển Việt 

Nam so với năm 2020” 

 � nghĩa là đến 2025 thì vẫn còn 30% lượng tàu cá vi phạm?? 

«Tiếp tục tăng cường năng lực kiểm soát, thanh tra tàu cá, xác nhận sản lượng lên bến tại 

các cảng cá, bến cá và truy xuất nguồn gốc một cách đồng bộ; với mục tiêu đến năm 2025 

đạt 95% sản lượng khai thác lên bến được kiểm soát, xác nhận nguồn gốc tại cảng; 

� nghĩa là đến 2025 thì vẫn còn 5% lượng cá chưa được kiểm soát tại cảng. 

6. Bổ sung thêm vào bảng ”Phân công trách nhiệm và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ 

chủ yếu” các hoạt động về hướng dẫn, tuyên truyền, hỗ trợ cho người dân, chủ tàu, 

thuyền trưởng, ngư dân, chủ cơ sở dịch vụ hậu cần khai thác thủy sản, người nuôi và 

chủ trại nuôi tôm, doanh nghiệp chế biến hải sản và tôm nuôi để đáp ứng các các yêu 

cầu về IUU của Hoa Kỳ do Dự thảo mới chỉ quan tâm đến việc tuân thủ các yêu cầu về 

IUU của các công ước quốc tế và của EU, chưa quan tâm đến các yêu cầu của Hoa Kỳ 

trong khi Hoa Kỳ cũng là một trong các thị trường NK thủy sản trọng điểm của Việt 
Nam và các quy định về IUU của Hoa Kỳ sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. 

 Vì tính chất cấp thiết và quan trọng của việc ngăn ngừa các hoạt động IUU, Hiệp hội 

VASEP và cộng đồng doanh nghiệp hải sản xin báo cáo và đề nghị Tổng cục Thủy sản xem 

xét tiếp thu và sớm trình để Chính phủ ban hànhKế hoạch hành động Quốc gia trên. 

Hiệp hội và các DN hải sản chân thành cám ơn và kính chào ./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Vũ Văn Tám; 

-  Chủ tịch & các PCT HH; 
- BĐH IUU VASEP; 
- CLB cá Ngừ VASEP; 

- VPĐD HH; 

- Lưu VPHH. 

TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ 
XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM 

TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI 

 
 

Trương Đình Hòe 

 


