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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 
THỦY SẢN VIỆT NAM 

Số: 21/2019/CV-VASEP 
V/v tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018 

và dự kiến KH hoạt động năm 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 3 năm 2019 

 

 

Kính gửi: Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính 

 Phúc công văn số 17/HĐTV ngày 31/1/2019 của Quý Hội đồng về việc tổng kết, đánh 
giá việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2019, Hiệp hội Chế 
biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin gửi kèm theo Báo cáo Tổng kết kết quả 
hoạt động về Cải cách Thủ tục Hành chính (CCTTHC) năm 2018 và dự kiến kế hoạch Hoạt 
động năm 2019 của Hiệp hội (chi tiết xin xem Phụ lục gắn kèm). 

Mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Quý Hội đồng trong công việc mà VASEP thực 
hiện theo kế hoạch của Hội đồng hoặc nhiệm vụ của Hiệp hội. 

Trân trọng cảm ơn và kínhchào./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Chủ tịch & các PCT HH; 
- VPĐD tại Hà Nội; 
- Lưu VPHH . 

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

TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI 
 
 
 
 

Trương Đình Hòe 
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PHỤ LỤC 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH THỦ TỤC  
HÀNH CHÍNH NĂM 2018 & KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  

TRỌNG TÂM NĂM 2019 CỦA HIỆP HỘI VASEP 

-------------- o0o------------- 

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018: 

I) Nhận xét chung: 

1. Trong năm 2018,Hiệp hội đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động CCTTHC theo 4 lĩnh 
vựctác động đến doanh nghiệp thủy sản, gồm: “An toàn thực phẩm - Chất lượng”, “Thuế-
phí-Hải quan”, “Môi trường-xử lý nước-chất thải”, “Lao động-Tiền lương-BHXH”. Nhiều 
khó khăn, vướng mắc của các DN đã được tổng hợp để phản ánh tới Chính phủ, Hội đồng 
TV CCTTHC, các Bộ, Ngành - được các DN hội viên ghi nhận và đánh giá cao. Khoảng 
90% tổng số các văn bản phát hành của Hiệp hội liên quan đến các việc góp ý-kiến nghị-
phản biện và đề xuất các quy định pháp lý và thủ tục hành chính. 

2. Trong năm 2018, các cơ quan Bộ, Ngành cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn trong 
việc lắng nghe, hợp tác cùng tháo gỡ khó khăn – vướng mắc cho cộng đồng DN – điển 
hình như Bộ Tài chính, Bộ NNPTNT. Nhiều vấn đề liên quan đến các Bộ Ngành đã được 
quan tâm giải quyết hoặc đã giải quyết một phần. Tuy nhiên, vẫn còn một số kiến nghị còn 
lại đang trong tình trạng đã xem xét và chờ giải quyết. 

II) Các kết quả cụ thể: 

Năm 2018, Hiệp hội đã đề xuất kiến nghị với các CQNN tổng cộng17 vấn đề nổi cộm liên 
quan đến các Bộ-Ngành sau: Bộ NNPTNT, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ TN-MT, Bộ LĐ-TB-
XH, trong đó 11 vấn đề đã đượcgiải quyết-tháo gỡ, chi tiết cụ thể như sau: 

1. VỚI BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT: 
a. Đánh giá – nhận định: trong năm 2018, Bộ NNPTNT đã có nhiều động thái tích cực đáng 

kể trong ghi nhận-hợp tác-lắng nghe&giải quyết các vướng mắc của DN và Hiệp hội: 
� Lãnh đạo Bộ NNPTNT và các đơn vị của Bộ (TCTS, NAFIQAD, Cục Thú y) đã lắng 

nghe và tiếp thu, chỉ đạo đa số các kiến nghị của Hiệp hội.  
� Có sự trao đổi tích cực giữa các cơ quan, đơn vị của Bộ NNPTNT với VASEP về các 

vấn đề được VASEP kiến nghị (NAFIQAD, TCTS, Vụ KHCNMT,...) 
� Vẫn còn chậm trong giải quyết một số vấn đề (đề xuất xếp loại DN ưu tiên miễn giảm 

kiểm dịch, đăng ký danh sách hàng XK vào Trung Quốc,...) nhưng đã ít hơn so với các 
năm trước. 
 

b. Các hoạt động chính và kết quả: 

 Hiệp hội đã có 5 vấn đề kiến nghị với Bộ NNPTNT, trong đó 4 vấn đề đã được giải 
quyết hoặc giải quyết một phần cụ thể như sau:  
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Các kiến nghị đã được quan tâm- giải quyết Các kiến nghị đã được giải quyết một 
phần 

1. Bất cập trong việc kiểm tra “dàn hàng ngang” 
100% lô hàng thủy sản NK (cả về kiểm dịch 
thú y và ATTP) 

2. Bất cập về ghi nhãn hàng hóa thủy sản đông 
lạnh NK đóng xá/ đóng block 

3. Bất cập về ngưng kiểm dịch NK, yêu cầu thêm 
H/C cho lô hàng TS khai thác NK qua cảng 
trung chuyển 

4. Yêu cầu nguyên liệu NK phải có EU code/ 
chứng thư có cụm từ “tương đương với quy 

định của EU” 

1. Đăng ký bổ sung các sản phẩm XK của 
VN và danh sách SP được phép NK vào 
TQ 

 

2. VỚI BỘ Y TẾ: 
a. Đánh giá – nhận định:  

 Bộ Y tế đã có một số chuyển biến tích cực trong hợp tác, lắng nghe, giải quyết các 
vướng mắc của DN và Hiệp hội (như công tác sửa đổi Nghị định 38/2012/NĐ-CP) nhưng vẫn 
còn tồn đọng một số nội dung chưa được kịp thời-triệt để (như quy định sử dụng muối i-ốt 

trong chế biến thực phẩm; ngưỡng MRPL cho chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh cấm trong sản 

phẩm thủy sản tiêu thụ nội địa).  

b. Các hoạt động chính và kết quả:  

 Hiệp hội đã có 3 vấn đề kiến nghị với Bộ Y tế, trong đó 1 vấn đề đã được giải quyết 
hoàn toàn, cụ thể như sau: 

Các kiến nghị đã được quan tâm- giải 
quyết 

Các kiến nghịchưa được giải quyết 

� Thay thế Nghị định 38/2012/NĐ-CP 
về hướng dẫn thi hành 1 số điều của 
Luật ATTP 

� Bất cập về quy định sử dụng muối i-ốt trong chế 
biến thực phẩm 

� Bất cập trong quy định về ngưỡng MRPL của các 
chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh cho hàng TS tiêu thụ 
nội địa 

3. VỚI BỘ TÀI CHÍNH 
a. Đánh giá – nhận định:  

 Bộ Tài chính đã thể hiện thái độ tích cực trong ghi nhận, hợp tác, lắng nghe, giải quyết 
các vướng mắc của DN và Hiệp hội. Một số vướng mắc Hiệp hội báo cáo đã được xem xét giải 
quyết (vấn đề thu phí BVMT với nước thải chế biến thủy sản theo Nghị định 154/2016/NĐ-CP; 

sửa đổi quy định mức phí liên quan đến công tác thú y, chứng nhận ATTP, xác nhận nguồn 
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gốc nguyên liệu hải sản khai thác,...); vẫn còn một vấn đề tồn đọng chưa được giải quyết (Bất 
cập về nộp thuế của phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu, vật tư dư thừa đã NK để GC, SXXK cho 
2 cơ quan Quản lý Nhà nước khác nhau). 

b. Các hoạt động chính và kết quả:  

 Hiệp hội đã có 5 vấn đề kiến nghị với Bộ Tài chính, trong đó 4 vấn đề đã hoặc sắp được 
giải quyết, cụ thể như sau: 

Các kiến nghị đã được quan tâm- giải quyết Các kiến nghịchưa được giải quyết 

� Về mức phí và lệ phí quy định tại một số 
Thông tư của Bộ Tài chính 

� Kiến nghị vướng mắc trong miễn thuế 
XNK cho nguyên liệu, vật tư dư thừa đã 
NK để gia công 

� Bất cập trong quy định không cho phép 
thực hiện kiểm hóa hộ hàng XK 

� Kiến nghị vướng mắc về thu thuế đối với 
phí CIC, DO, vệ sinh container 

� Bất cập về nộp thuế của phế liệu, phế 
phẩm, nguyên liệu, vật tư dư thừa đã NK 
để GC, SXXK cho 2 cơ quan Quản lý Nhà 
nước khác nhau 

 
4. VỚI BỘ LĐ-TB-XH: 

a. Đánh giá – nhận định: 

 Bộ LĐTBXH vẫn chưa giải quyết các vướng mắc bất cập do Hiệp hội kiến nghị trong 
suốt gần 3 năm qua mặc dù Hiệp hội đã có nhiều văn bản gửi tới Bộ và các cơ quan chức năng 
của Bộ. Hiện tại, lồng vào quá trình sửa Bộ Luật Lao động 2012, Ban soạn thảo của Bộ đã có 
hướng tiếp thu chỉ một phần các kiến nghị-đề xuất của Hiệp hội. 

b. Các hoạt độngchính và kết quả:  

Stt Vướng mắc, bất cập Tồn tại 

1 Khó khăn,  vướng mắc 
của DN về quy định lao 
động – BHXH – kinh phí 
Công đoàn 

Hiệp hội đã tổng kết các bất cập của DN trong công văn 
22/2018/CV-VASEP ngày 26/1/2018 gửi Bộ LĐTBXH. Ngày 
29/8/2018, Bộ LĐTBXH đã có VB 3564/LĐ TBXH-PC trả lời 
công văn 22/2018/CV-VASEP, theo đó: 

- Bộ LĐTBXH đang xúc tiến việc sửa Luật LĐ để giải quyết 
các vướng mắc, bất cập đã được các DN, Hiệp hội, người dân 
phản ánh, dự kiến Luật LĐ sẽ ban hành vào cuối năm 2019 

- Trong dự thảo Luật LĐ, Bộ LĐTBXH tiếp thu và cam kết sửa 
đổi theo một số kiến nghị của VASEP: thời gian làm thêm giờ, 
quy định khám sức khỏe cho NLĐ, trợ cấp thất nghiệp cho 
NLĐ làm việc từ 12 tháng trở lên, kéo dài thời gian thanh toán 
khi chấm dứt HĐLĐ, không xử lý kỷ luật đối với NLĐ nuôi con 
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Stt Vướng mắc, bất cập Tồn tại 

dưới 12 tháng tuổi, trợ cấp thôi việc cho người nước ngoài... và 
xem xét nghiên cứu một số kiến nghị của VASEP để cân nhắc 
việc điều chỉnh, sửa đổi: tỷ lệ đóng BHXH, quy định thời gian 
nghỉ trong thời gian hành kinh và xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu 
giáo,... 

- Một số kiến nghị Bộ LĐ không tiếp thu và sửa đổi: việc tham 
gia BHXH cho người LĐ làm việc từ 1 – 3 tháng, trần khống 
chế mức đóng BHXH tối đa, lãi phạt chậm đóng BHXH, kiến 
nghị DN không phải đóng BHXH khi NLĐ không làm việc và 
không hưởng lương từ 11 ngày làm việc trở lên, quy định phải 
có thời gian nghỉ ngắn trong nội quy LĐ,... 

- Chưa có phản hồi giải quyết/tháo gỡ nào về kiến nghị giảm tỷ 
lệ đóng BHXH & tỷ lệ đóng kinh phí công đoàn 2% quỹ lương 

5. VỚI BỘ TNMT: 
a. Đánh giá – nhận định:  

 Từ năm 2017 đến nay, Bộ TNMT đã có thái độ tích cực trong ghi nhận, hợp tác, lắng 
nghe ý kiến của Hiệp hội và đã giải quyết được một số vướng mắc (vấn đề phí BVMT theo 
Nghị định 154/2016/NĐ-CP,...) nhưng vẫn còn chậm trễ trong giải quyết trong vấn đề ngưỡng 
cho phép của các chỉ tiêu trong dự thảo QCVN 11 mới.  

b. Các hoạt độngchính và kết quả:  

 Hiệp hội đã có 3 vấn đề kiến nghị với Bộ TNMT, trong đó 2 vấn đề đã hoặc sắp được 
giải quyết, cụ thể như sau: 

Các kiến nghị đã được quan tâm giải quyết 
hoặc sắp được giải quyết 

Các kiến nghịchưa được giải quyết 

� Bất cập trong đóng phí BVMT đối với 
nước thải CBTS (theo Nghị định 
154/2016/NĐ-CP) 

� Bất cập về xử lý nước thải môi trường nước 
nuôi của trại nuôi thủy sản thâm canh 

� Vướng mắc về chỉ tiêu thông số Phospho, 
Amoni, tổng Nitơ trong dự thảo thay thế 
QCVN 11:2015 

B. KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM NĂM 2019: 

Stt Hoạt động Đơn vị phối hợp Các sản phẩm dự 
kiến 

Ghi chú 

I Các hoạt động góp ý, phản biện về chính sách, quy định của pháp luật và TTHC 
(tập trung vào 5 nhóm công việc “nóng” của cộng đồng DNTS: ATTP & chất lượng, thực 

thi các kiến nghị của EU về IUU, thủ tục Hải quan XNK, Lao động – BHXH – Tiền 
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Stt Hoạt động Đơn vị phối hợp Các sản phẩm dự 
kiến 

Ghi chú 

lương – Công đoàn, bảo vệ môi trường) 

1 Tập trung các hoạt động góp ý 
kế hoạch, chính sách, TTHC, các 
dự thảo văn bản quy phạm pháp 
luật 

Hội đồng 
TVCCTTHC, các 

DN, các CQ QLNN, 
Viện Nghiên cứu độc 
lập, các chuyên gia, 

đối tác  

Các văn bản góp ý kế 
hoạch, chính sách, 

TTHC, các dự thảo văn 
bản quy phạm pháp 

luật 

 

2 Kiến nghị, đề xuất các giải pháp 
cho các bất cập, vướng mắc do 
DN phản ánh 

Hội đồng 
TVCCTTHC, các 

DN, các CQ QLNN, 
Viện Nghiên cứu độc 
lập, các chuyên gia, 

đối tác 

Các văn bản Kiến nghị, 
đề xuất các giải pháp 

cho các bất cập, vướng 
mắc chung của cộng 

đồng DN 

 

II Tham gia vào các hoạt động của Hội đồng TVCCTTHC và Chính phủ 

1 Tham gia các phiên họp chung 
của Hội đồng TVCCTTHC và 
Chính phủ 

Hội đồng 
TVCCTTHC và các 
cơ quan QLNN có 

liên quan 

Các phiên họp chung 
theo kế hoạch của Hội 
đồng TVCCTTHC và 

Chính phủ 

 

2 Tổ chức các Hội nghị đối thoại 
giữa cộng đồng DNTS với Hội 
đồng TVCCTHC và các cơ quan 
QLNN về khó khăn, vướng mắc 
trong thực hiện quy định, TTHC 
liên quan đến SX, KD, đầu tư 
thương mại 

Hội đồng 
TVCCTTHC, các cơ 
quan QLNN có liên 
quan và cộng đồng 

DN 

Các Hội nghị đối thoại 
theo kế hoạch của Hội 
đồng TVCCTTHC và 
theo nhu cầu của DN 

 

III Hợp tác với các tổ chức có liên quan 

1 Tăng cường hợp tác với các tổ 
chức có liên quan để phối hợp 
trong các hoạt động góp ý chính 
sách, văn bản pháp quy nhằm 
chung tay với Chính phủ cải 
thiện môi trường kinh doanh 

Các tổ chức có liên 
quan như CIEM, 

VCCI cũng như với 
các Hiệp hội ngành 
hàng khác (dệt may, 

da giày, chè, sữa, 
điện tử, 

EUROCHAM, 
AMCHAM, một số 

DN FDI lớn…) 

  

2 Tăng cường quan hệ, trao đỏi 
thông tin với với các cơ quan 
truyền thông trong phản ánh các 

Các cơ quan truyền 
thông 
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Stt Hoạt động Đơn vị phối hợp Các sản phẩm dự 
kiến 

Ghi chú 

bất cập, vướng mắc của DN 

IV Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến về chính sách, văn bản pháp quy 

1 Tham gia Xây dựng dự thảo 
QCVN mới về nước thải cho trại 
nuôi tôm và cá tra quy mô công 
nghiệp 

Bộ TNMT, Bộ 
NNPTNT 

Dự thảo QCVN mới về 
nước thải cho trại nuôi 
tôm và cá tra quy mô 

công nghiệp 

 

2 Tham gia Xây dựng dự thảo 
QCVN sửa đổi về nước thải chế 
biến thủy sản 

Bộ TNMT, Bộ 
NNPTNT 

Dự thảo QCVN sửa đổi 
về nước thải chế biến 

thủy sản 

 

3 Thí điểm xây dựng/nâng cấp hệ 
thống truy xuất nguồn gốc cho 
chuỗi sản xuất tôm và cá tra tại 
ĐBSCL 

Dự án AQUA, các 
chuyên gia tư vấn và 

DN 

Báo cáo và Hội nghị 
phổ biến kinh nghiệm 
xây dựng/nâng cấp hệ 
thống truy xuất nguồn 

gốc TS 

 

V Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật cho cộng đồng DNTS 

1 Tăng cường cung cấp thông tin, 
tuyên truyền về chính sách pháp 
luật cho DN trên portal và Bản 
tin Thương mại Thủy sản của 
VASEP  

 Thông tin về chính 
sách pháp luật trên 

portal VASEP và Bản 
tin Thương mại Thủy 
sản  được cập nhập 

thường xuyên 

 

2 Cập nhật đầy đủ các Văn 
bản/quy định của Nhà nước cũng 
như các VB của VASEP trên cơ 
sở dữ liệu của portal VASEP 

 Cơ sở dữ liệu văn bản 
Việt Nam trên portal 

VASEP được cập nhập 
thường xuyên  
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