
1 

 

HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 
THỦY SẢN VIỆT NAM 

����� 

Số: 187/2017/CV-VASEP 

V/v góp ý Dự thảo Nghi định thay thế Nghị 
định 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn một số điều 

của Luật ATTP 

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

------------oOo------------ 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 nãm 2017 

 

  

Kính gửi: Bộ Y tế 

   Phúc đáp Công văn số  6657/BYT-ATTP ngày 21/11/2017 của Quý Bộ về việc góp 

ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 quy định chi tiết 

thi hành hành một số điều của Luật ATTP (sau đây gọi tắt là Dự thảo), trên cơ sở tổng kết 

các góp ý của các Hội viên và ý kiến của Hiệp hội đóng góp cho dự thảo tại cuộc họp góp 

ý của Quý Bộ ngày 27/11/2017, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam 

(VASEP) xin có một số ý kiến góp ý như sau: 

  I. NHẬN XÉT CHUNG: 

- Hiệp hội VASEP đánh giá cao các nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và thay đổi  

tích cực phương thức quản lý Nhà nước về ATTP của Bộ Y tế và Ban Soạn thảo đã đưa ra 

trong Dự thảo mới đúng theo tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong 

cuộc họp ngày 13/5/2017 và ngày 8/9/2017 nhằm tạo điều kiện tối đa cho DN phát triển 

đồng thời góp phần đơn giản hóa và minh bạch các thủ tục hành chính, tăng cường hiệu 

quả của công tác quản lý Nhà nước về ATTP, nâng cao ý thức trách nhiệm của DN. 

- Như chúng tôi đã có ý kiến trước đây, việc cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố 

sản phẩm là chưa phù hợp với Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật, tuy nhiên, nếu 

trong Dự thảo chỉ quy định cấp cho một số ít sản phẩm thuộc nhóm có nguy cơ cao thì 

cũng có thể cân nhắc. Tuy nhiên, đề nghị Bộ Y tế cần sớm đẩy mạnh việc ban hành các 

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia.        

- Để sớm giúp tháo gỡ các khó khăn của DN do các bất cập hiện hành của Nghị định 

38/2012/NĐ-CP, giúp giảm chi phí, nâng cao năng lực cho DN sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm trên toàn quốc, đề nghị Bộ Y tế đẩy nhanh quá trình xây dựng và ban hành Nghị 
định mới để Nghị định này được ban hành ngay trong tháng 12/2017. 

  II. CÁC GÓP Ý CHI TIẾT: 
Điều khoản của 

Dự thảo 
Vấn đề vướng mắc / khó khăn sẽ 

gặp phải khi áp dụng 
Đề xuất 

Ðiều 3 “Giải thích 

từ ngữ” 

Định nghĩa về “Thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe” tại Khoản 1 quá rộng, dễ 

dẫn đến sự hiểu nhầm tất cả các thực 

phẩm có bổ sung vitamin và khoáng 

chất ở dạng bột hoặc lỏng hay các 

dạng chế biến khác đều xếp vào 

nhóm này (ví dụ như nước mắm bổ 

sung thêm sắt, muối bổ sung i-ốt,…) 

Đề nghị Dự thảo sử dụng định 

nghĩa mới nhất về “Thực phẩm 

bảo vệ sức khỏe” đã được công 

nhận trong Đồng Thuận ASEAN, 

và được Bộ Y Tế công nhận trong 

Quyết định 4288/QĐ-BYT ngày 

8/8/2016 ban hành tài liệu Hướng 
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Điều khoản của 
Dự thảo 

Vấn đề vướng mắc / khó khăn sẽ 
gặp phải khi áp dụng 

Đề xuất 

dẫn Thực hành sản xuất tốt 

TPBVSK do Thứ trưởng Nguyễn 

Thanh Long ký nhằm tránh việc 

hiểu nhầm lẫn như đã nêu. 

Ðiều 3 “Giải thích 

từ ngữ” 

 

 

 

Định nghĩa “Thực phẩm dinh dưỡng 

y học”tại Khoản 2 được ghép từ 3 

loại: “thực phẩm dinh dưỡng y học” 

và “thực phẩm dùng cho chế độ ăn 

đặc biệt” tại thông tư 43/2014/TT-

BYT và “thực phẩm dinh dưỡng 

công thức dùng cho trẻ nhỏ” tại 

QCVN 11-1:2012/BYT và QCVN 

11-3:2012/BYT.  

Định nghĩa này chưa hợp lý vì: 

- Tạo nên mâu thuẫn giữa các văn 

bản pháp lý (mã HS cho sản 

phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, 

thực phẩm dùng cho chế độ ăn 

đặc biệt và thực phẩm dinh 

dưỡng y học là khác nhau) 

- Không phù hợp về mặt khoa học 

- Không phù hợp với thông lệ quốc 

tế coi “thực phẩm dành cho mục 

đích y tế đặc biệt” là “thực phẩm 

dinh dưỡng y học” chứ không 

gồm 2 loại kia. 

Cần tách riêng 3 nhóm đúng như 

trong thông tư 43/2014/TT-BYT 

và QCVN 11-1:2012/BYT và 

QCVN 11-3:2012/BYT  để: 

- Các doanh nghiệp không phải 

thay đổi nhãn sản phẩm một 

cách không phù hợp vì sẽ phải 

in thêm dòng chữ “thực phẩm 

dinh dưỡng y học”, “sử dụng 

cho người bệnh dưới sự giám 

sát của nhân viên y tế” cho sữa 

trẻ em… 

- Kkhông gây nhầm lẫn cho 

người tiêu dùng. 

- Không gây nhầm lẫn cho Hải 

quan về mã HS của biểu thuế 

XNK do 3 nhóm này đều có 

mã HS riêng 

Điều 37, 40: 

“Trách nhiệm 

quản lý ATTP của 

Bộ Y tế, UBND” 

Phụ lục 2: “Danh 

mục các sản phẩm 

thuộc BYT quản 

lý” 

Theo Điều 37, Bộ Y tế chỉ quản lý 

ATTP trong suốt quá trình sản xuất, 

chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất 

khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với 

thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Và theo 

điều 40: UBND sẽ quản lý thực 

phẩm chức năng (trừ thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe). Nhưng theo Phụ lục 2: 

thực phẩm chức năng lại thuộc nhóm 

sản phẩm quản lý của BYT.  

Đề nghị Dự thảo cần xác định rõ 

cơ quan quản lý ATTP đối với 

nhóm ngành thực phẩm chức năng 

 

Ðiều 3 “Giải thích 

từ ngữ 

Khoản 5 

“5. Mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu 

Vì định nghĩa “Mặt hàng xuất 

khẩu, nhập khẩu” sẽ ảnh hưởng 
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Điều khoản của 
Dự thảo 

Vấn đề vướng mắc / khó khăn sẽ 
gặp phải khi áp dụng 

Đề xuất 

là các sản phẩm thực phẩm có cùng 

tên, nhãn hiệu hàng hóa, cơ sở sản 

xuất hàng hóa, chất liệu bao bì.” 

Vấn đề: Định nghĩa chưa làm rõ 

được các yếu tố sau: 

- Nhãn hiệu hàng hóa: nhãn hiệu là 

ý là nhãn hay thương hiệu hàng 

hóa, brand hay label? 

- Cơ sở sản xuất hàng hóa: nếu 

cùng một nhà cung cấp nhưng có 

nhiều nơi sản xuất khác nhau cho 

cùng một sản phẩm thì có phải 

xem là mặt hàng khác nhau? 

- Chất liệu bao bì: nếu cùng một 

sản phẩm bên trong, chất lượng y 

chang nhau nhưng bao bì khác 

nhau thì được xem là hai mặt 

hàng khác nhau. Như vậy bản tự 

công bố/giấy TNCB của Doanh 

Nghiệp có thể gộp chung được 1 

bộ hay phải là 2 bộ công bố khác 

nhau? 

đến các hồ sơ nộp cho Cơ quan 

quản lý Nhà nước/Hải quan khi 

Kiểm tra Nhà nước về ATTP sản 

phẩm nhập khẩu nên cần có hướng 

dẫn cụ thể hơn các trường hợp có 

thể xảy ra đối với các yếu tố trong 

định nghĩa.  

 

Điều 4 “Các sản 

phẩm thuộc đối 

tượng tự công bố 

sản phẩm” 

 

Khoản 2 về miễn tự công bố: 

“2.  Nguyên liệu  thực phẩm,  phụ 

gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến 

thực phẩm, bao bì chứa đựng thực 

phẩm  (sau đây gọi chung là sản 

phẩm) sản xuất, nhập khẩu để phục 

vụ cho việc sản xuất của tổ chức, cá 

nhân được miễn tự công bố sản 

phẩm.” 

Vấn đề: Nếu một tổ chức nhập khẩu 

các sản phẩm nêu trên và bán lại cho 

tổ chức/cá nhân khác sản xuất thì tổ 

chức nhập khẩu đó có được miễn tự 

công bố? 

Dự thảo cần bổ sung quy định cho 

trường hợp này 

Ðiều 7. “Hồ sơ, 

trình tự, thủ tục 

đăng ký bản công 

bố sản phẩm” 

Khoản 1, điểm đ: 

“đ) Giấy chứng nhận  đạt yêu cầu  

Thực hành sản xuất tốt  (GMP)  đối 

với thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp 

dụng theo lộ trình quy định tại  

Khoản 3  Điều 28 Nghị định này” 

Vấn đề: DN có thể có các chứng 

nhận khác cao hơn GMP nhưng chưa 

Đề nghị Dự thảo bổ sung thêm 

một số hệ thống quản lý ATTP 

khác như HACCP, BRC, FSSC 

22000, IFS, BAP hoặc tương 

đương. 
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Điều khoản của 
Dự thảo 

Vấn đề vướng mắc / khó khăn sẽ 
gặp phải khi áp dụng 

Đề xuất 

được Dự thảo công nhận  

Điều 13 “Các 

trường hợp miễn 

kiểm tra nhà nước 

về an toàn thực 

phẩm đối với thực 

phẩm nhập khẩu” 

Khoản 3 “3. Sản phẩm nhập khẩu 

của đối tượng được ưu đãi, miễn 

trừ” 

Vấn đề: Quy định chưa rõ ràng  

Dự thảo cần làm rõ sản phẩm được 

ưu đãi miễn trừ trong trường hợp 

nào (Ưu đãi miễn trừ ngoại 

giao,…?) 

Điều 13 “Các 

trường hợp miễn 

kiểm tra nhà nước 

về an toàn thực 

phẩm đối với thực 

phẩm nhập khẩu” 

Khoản 7 “7. Sản phẩm nhập khẩu 

chỉ để sản xuất, gia công nội bộ 

trong cơ sở.” 

Vấn đề: Nội dung này chưa thực sự 

rõ ràng và dễ hiểu, có thể khiến cho 

việc thực thi Nghị định mới không 

đúng theo tinh thần nêu tại mục 3 

của Nghị quyết số 103/NQ-CP  

“3. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi 

cho hoạt động sản xuất, gia công 

thực phẩm xuất khẩu, Chính phủ 

thống nhất cho phép doanh nghiệp 

được miễn kiểm tra Nhà nước về 

ATTP, công bố hợp quy và công bố 

sự phù hợp quy định ATTP, miễn ghi 

nhãn tiếng Việt Nam đối với thực 

phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ 

gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến 

thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, 

chứa đựng thực phẩm nhập khẩu vào 

Việt Nam chỉ dùng để sản xuất, gia 

công hàng xuất khẩu, không tiêu thụ 

tại thị trường trong nước. Trong thời 

gian chưa sửa đổi các quy định pháp 

luật liên quan, thực hiện theo quyết 

nghị của Chính phủ.” 

Cần quy định chi tiết và rõ ràng 

hơn Khoản 7 Điều 13 về các 

trường hợp được miễn kiểm tra 

nhà nước về an toàn thực phẩm 

NK đúng theo tinh thần của Nghị 
quyết số 103/NQ-CP để tránh gây 

hiểu lầm, thực thi sai. Do đó đề 

nghị bổ sung: 

“7. Sản phẩm nhập khẩu chỉ để 

sản xuất, gia công nội bộ trong cơ 

sở, các sản phẩm thực phẩm, 

nguyên liệu thực phẩm, phụ gia 

thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến 

thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao 

gói, chứa đựng thực phẩm nhập 

khẩu vào Việt Nam chỉ dùng để 

sản xuất, gia công hàng xuất khẩu, 

không tiêu thụ tại thị trường trong 

nước.” 

 

Điều 18 “Trình tự, 

thủ tục kiểm tra 

thực phẩm nhập 

khẩu” 

Khoản 1: Đối với trường hợp kiểm 

tra giảm: 

“b. Cơ quan hải quan có trách 

nhiệm chọn ngẫu nhiên tối đa 5% 

trên tổng số lô hàng nhập khẩu trong 

vòng 01 (một) năm gửi cơ quan kiểm 

tra nhà nước (cơ quan kiểm tra nhà 

nước là các cơ quan quản lý nhà 

nước cấp tỉnh do Bộ quản lý chuyên 

ngành chỉ định) để kiểm tra hồ sơ. 

Cơ quan kiểm tra nhà nước có trách 

nhiệm kiểm tra hồ sơ của lô hàng 

Đề nghị bỏ chữ “trong vòng 01 

(một) năm” 
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Điều khoản của 
Dự thảo 

Vấn đề vướng mắc / khó khăn sẽ 
gặp phải khi áp dụng 

Đề xuất 

theo quy định tại Điểm a Khoản 2 

Điều này.” 

Vấn đề: 

Hải quan là người quyết định lô nào 

phải đi kiểm tra hồ sơ với ngẫu nhiên 

là 5%/tổng số lô hàng nhập trong 

năm, nghĩa là cơ quan HQ có thể đề 

nghị doanh nghiệp  kiểm tra chuyên 

ngành quá khứ trong vòng 01 năm? 

Ví dụ tháng 12/2017,  từ tháng 1-12 / 

2017 DN nhập 100 lô hàng, thời 

điểm tháng 12, HQ đề nghị DN đi 

kiểm tra chuyên ngành 5 lô với hàng 

hóa đã nhập rồi? Cái này thật khó 

xác định. Ví dụ như cả năm DN nhập 

19 lô hàng, nghĩa là năm đó DN 

không phải kiểm tra lần nào? do tính 

5% thì 20 lô hàng tối đa mới phải đi 

kiểm tra 01 lô. Do vậy, DN có quyền 

từ chối kiểm tra chuyên ngành khi 

HQ chưa đủ điều kiện cho quyền hạn 

này? 

Điều 18 “Trình tự, 

thủ tục kiểm tra 

thực phẩm nhập 

khẩu” 

Khoản 3:  

“Trường hợp một lô hàng nhập 

khẩu có nhiều loại thực phẩm thuộc 

thẩm quyền quản lý của nhiều bộ thì 

tổ chức, cá nhân được quyền lựa 

chọn một trong các cơ quan kiểm tra 

do Bộ Y tế, Bộ NNPTNT, Bộ Công 

Thương chỉ định. 

 Cơ quan kiểm tra nhà nước được Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

chỉ định có trách nhiệm kiểm tra và 

cấp thông báo kết quả kiểm tra cho 

lô hàng nhập khẩu nhiều loại thực 

phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của 

từ 2 bộ trở lên, trong đó có thực 

phẩm tươi sống, thực phẩm thuộc 

đối tượng phải kiểm dịch theo quy 

định.” 

Vấn đề: 

Sản phẩm đã được chế biến bao gói 

sẵn không có nguy cơ về dịch bệnh 

nhưng vẫn phải kiểm dịch. 

 

Đề xuất bỏ nhóm sản phẩm đã chế 

biến bao gói sẵn ra khỏi danh mục 

thực phẩm thuộc đối tượng phải 

kiểm dịch động vật, thay vào đó là 

chỉ kiểm tra như các thực phẩm 

thông thường khác vì khi sản 

phẩm đã chín hoàn toàn thì đặc 

tính của sản phẩm khác biệt rất 

nhiều so với động vật còn sống 

hay sản phẩm nguyên liệu tươi 

sống nên rủi ro về dịch bệnh cũng 

không còn nữa, không cần phải 

kiểm dịch. 
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Vì tính chất cấp thiết và quan trọng của Nghị định này đối với việc đảm bảo ATTP 

cho người dân cũng như thúc đẩy việc sản xuất kinh doanh của cộng đồng DN, Hiệp hội 

VASEP và cộng đồng DN chế biến, XK thủy sản trân trọng đề nghị Bộ Y tế và Ban Soạn 

thảo xem xét tiếp thu các ý kiến góp ý và sớm trình Dự thảo Nghị định mới để Chính phủ 

ban hành ngay trong năm 2017. 

Trân trọng cảm ơn và kính chào./. 

 

Nơinhận: 

- Như trên; 

- Bộ NN&PTNT (Cục QLCL) ; 

- Bộ KH-CN (Tổng cục ĐL-CL) ; 

- CIEM, VCCI; 

- Chủ tịch &các PCT VASEP; 

-   VPĐD HH tạiHàNội; 

-   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 
 

 


