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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 
THỦY SẢN VIỆT NAM 

����� 
Số: 33/2019/CV-VASEP 

V/v Báo cáo-kiến nghị Lãnh đạo Bộ NNPTNT 

một số khó khăn-bất cập cần sửa đổi, tháo gỡ 

trong lĩnh vực “môi trường”, “lao động” và 

“thuế-phí” 

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

-------------oOo------------- 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2019 

 

 

Kính gửi:  Thứ trưởng Phùng Đức Tiến 

 
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cùng các doanh nghiệp 

(DN) thành viên chân thành cảm ơn Lãnh đạo Bộ và đ/c Thứ trưởng đã luôn hỗ trợ VASEP 
và các DN thủy sản tháo gỡ các vướng mắc, bất cập trong công tác cải cách TTHC và cải 
thiện môi trường kinh doanh theo các Nghị quyết liên quan của Chính phủ thời gian qua. 

Tiếp nối báo cáo của Hiệp hội ngày 16/2/2019 với Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại 
Tp. Hồ Chí Minh (Hội nghị “Triển khai Kế hoạch XKTS 2019”), Hiệp hội xin tổng hợp & 
báo cáo với Thứ trưởng các khó khăn, bất cập liên quan đến 03 lĩnh vực “môi trường”, “lao 
động” và “thuế-phí” đang tạo thêm sức ép, khó khăn và giảm năng lực cạnh tranh của cộng 
đồng DN thủy sản: 

I. Về lĩnh vực môi trường: 
      I.1) Nội dung khó khăn-vướng mắc: Quy định về chỉ tiêu Phospho, Amoni, tổng Nitơ 
trong nước thải sau khi xử lý tại nhà máy chế biến thủy sản (QCVN 11:2015) đang ở mức 
thấp so với khả năng của thực tế; đa số các nhà máy với đầu tư công nghệ mới & hệ thống 
xử lý nước thải đầy đủ cũng rất khó để đạt. Nên kết quả thanh-kiểm tra hàng năm của 
ngành môi trường luôn có tỷ lệ lớn các DN không đạt, bị phạt vi phạm hành chính môi 
trường và đặc biệt là rủi ro cao nếu khách hàng quốc tế biết rằng các nhà máy vi phạm quy 
định môi trường của Việt Nam. Đây là vấn đề vướng mắc lớn của toàn ngành chế biến thủy 
sản trong 3 năm qua. 

I.2) Quá trình đã trao đổi & kiến nghị với Bộ TNMT: 

VASEP đã có nhiều công văn cũng như họp đối thoại với Bộ TNMT kiến nghị sửa đổi 
các quy định này trong 3 năm qua: 

- Công văn số 152/2017/CV-VASEP ngày 5/10/2017 góp ý dự thảo QCVN 
11:2017/BTNMT (sửa đổi QCVN 11:2015); 

- Ngày 23/10/2017 tại Tp. Hồ Chí Minh, VASEP tổ chức hội thảo khoa học“QCVN 

nước thải chế biến thủy sản - nỗ lực tuân thủ của các nhà máy và các khó khăn, bất 

cập” với tham dự của các nhà khoa học môi trường, Bộ TNMT, Bộ NNPTNT và 
cộng đồng DN thủy sản;  

- Công văn số 178/2017/CV-VASEP ngày 20/11/2017 gửi Bộ TNMT báo cáo kết quả 
hội thảo “QCVN nước thải chế biến thủy sản - nỗ lực tuân thủ của các nhà máy và 

các khó khăn, bất cập” do VASEP tổ chức 23/10/2017 kèm kiến nghị; 
- Công văn số 18/2018/CV-VASEP ngày 26/01/2018 gửi Thủ tướng Chính phủ và 

Lãnh đạo Bộ TNMT, Bộ NNPTNT kiến nghị tháo gỡ vướng mắc, bất cập của DN 
trong lĩnh vực xử lý nước thải và bảo vệ môi trường; 

- Tại cuộc họp ngày 14/1/2018 giữa Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường với đại diện Lãnh 
đạo VASEP và các DN CBTS sau khi VASEP báo cáo vướng mắc trên, Bộ trưởng 
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Nguyễn Xuân Cường đã ủng hộ việc phối hợp cùng Lãnh đạo Bộ TNMT giải quyết-
tháo gỡ. 

Ngày 17/4/2018, với sự chủ trì của Thứ trưởng Vũ Văn Tám (Bộ NNPTNT), Thứ 
trưởng Võ Tuấn Nhân (Bộ TNMT) với đại diện các đơn vị chức năng của 2 Bộ, đại diện 
VASEP và một số DN CBTS tại Hà Nội – đã cùng trao đổi, nắm rõ các vướng mắc, bất cập 
của các DN thủy sản khi thực hiện QCVN 11:2015 liên quan đến chỉ tiêu phospho, Amoni. 
Kết quả: Lãnh đạo 2 Bộ đã nhất trí sẽ xem xét lại ngưỡng cho phép của các chỉ tiêu 
Phospho, Amoni, tổng Nitơ đồng thời có lộ trình áp dụng cho QCVN mới trên cơ sở tham 
khảo quy chuẩn của quốc tế và khảo sát thực tế của ngành. 

- Đại diện Bộ TNMT, Bộ NNPTNT và VASEP đã đi khảo sát các nhà máy CBTS 
trong tháng 10/2018 để thu thập dữ liệu liên quan đến các chỉ tiêu nước thải sau xử 
lý. Kết quả: VASEP đã có công văn số 20/2019/CV-VASEP ký ngày 28/2/2019 báo 
cáo kết quả chuyến khảo sát tới Bộ TNMT và Bộ NNPTNT để đề xuất sửa đổi 
QCVN 11: 2015 cho phù hợp. 

- Tại cuộc họp ngày 01/4/2019 của Tổ công tác của Thủ tướng, Bộ trưởng CN VPCP 
Mai Tiến Dũng đã nêu nội dung kiến nghị này là 1/2 vấn đề với lãnh đạo Bộ TNMT. 
Tại cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cũng đã ghi nhận khó khăn của DN thủy 
sản và cam kết sẽ tiếp tục có đánh giá để sửa đổi phù hợp QCVN 11:2015 trong 
tương lai. 

Tuy nhiên, việc sửa đổi QCVN 11:2015 hiện tại chưa được đưa vào kế hoạch ban hành 
QCVN trong năm 2019 của Bộ TNMT và ngưỡng quy định mức Phospho, Amoni, tổng 
Nitơ trong Dự thảo 1 của QCVN mới thay thế QCVN 11:2015 vẫn đang bằng hoặc nghiêm 
ngặt hơn so với ngưỡng quy định trong QCVN 11:2015. 

I.3) Kiến nghị: 
Bộ NNPTNT có ý kiến với Bộ TNMT để Bộ TNMT sớm ban hành QCVN mới thay thế 

QCVN 11:2015, trong đó xem xét: 

- Nâng ngưỡng quy định của chỉ tiêu phospho vào trong dự thảo QCVN 11: 
2017/BTNMT về nước thải CBTS lên mức 40-50 mg/l 

- Giữ nguyên mức giới hạn kiểm soát của Amoni và Nitơ như QCVN 11:2015  

- Quy định rõ lộ trình áp dụng phù hợp cho QCVN mới theo thông lệ quốc tế để các 
DN chủ động đầu tư, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải.  

II. Về lĩnh vực lao động – công đoàn: 
II.1) Nội dung khó khăn, vướng mắc: 

Trong bối cảnh Bộ Luật Lao động năm 2012 đã bộc lộ một số bất cập không tạo thuận 
lợi, gây khó khăn cho cả DN và người lao động; và chi phí của DN cho người lao động gia 
tăng rất lớn, trong đó có việc mở rộng đối tượng và mức thu nhập làm căn cứ đóng BHXH. 

Nội dung quan trọng này đã được Hiệp hội báo cáo nhiều lần với Bộ LĐTBXH từ năm 
2015 đến nay, và các vướng mắc, bất cập chính đã được tập hợp tại công văn số 
22/2018/CV-VASEP ngày 26/1/2018 gửi Bộ LĐTBXH, Bộ NNPTNT và VCCI kiến nghị 
tháo gỡ vướng mắc, bất cập của DNTS về lĩnh vực lao động – BHXH - kinh phí công đoàn. 
Nội dung chi tiết của các kiến nghị tại CV 22/2018/CV-VASEP kèm theo văn bản này. 

Trước đó, nội dung này cũng được VASEP báo cáo với Lãnh đạo Bộ NNPTNT tại cuộc 
họp ngày 14/01/2018 giữa Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường, Thứ trưởng Vũ 
Văn Tám với đại diện Lãnh đạo Hiệp hội VASEP và các DN CBTS. 

Bộ NNPTNT sau đó cũng đã có công văn số 2111/BNN-TCTS ngày 15/3/2018 gửi Bộ 
LĐTBXH đề nghị Bộ LĐTBXH xem xét, xử lý hoặc kiến nghị với cấp có thẩm quyền xử 
lý, giải quyết các kiến nghị nói trên của VASEP. 
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Ngày 29/8/2018, Bộ LĐTBXH đã có VB 3564/LĐTBXH-PC trả lời công văn 
22/2018/CV-VASEPngày 26/1/2018, theo đó: 

- Bộ LĐTBXH đang xúc tiến việc sửa đổi 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 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 LĐTBXH chưa tiếp thu: 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 của Bộ LĐTBXH về kiến nghị giảm tỷ lệ 
đóng BHXH & tỷ lệ đóng kinh phí công đoàn 2% quỹ lương. 

II.2) Kiến nghị: 
Bộ NNPTNT có ý kiến với Bộ LĐ-TB-XH để Bộ LĐ-TB-XH xem xét tiếp thu &thúc 

đẩy việc sửa đổi Luật LĐ, giải quyết tháo gỡ phù hợp cho cộng đồng DN, gia tăng lợi thế 
năng lực cạnh tranh: 

- Sửa đổi các bất cập-vướng mắc trong Bộ Luật LĐ theo báo cáo-kiến nghị đã có của 
Hiệp hội (CV 22/2018) trong năm 2019; 

- Giải quyết-tháo gỡ ngay từ Quý 2/2019 các bất cập-vướng mắc không nằm trong quy 
định của Luật LĐ mà thuộc thẩm quyền của Chính phủ hoặc các Cơ quan QLNN như 
Bộ LĐTBXH, Cơ quan BHXH Việt Nam. 

- Xem xét đề xuất phương án giảm 4% tỷ lệ đóng BHXH (trở về mức đóng BHXH 
năm 2010) và giảm 1% kinh phí công đoàn trong khi chờ sửa đổi các Luật liên 
quan. 

III. Về lĩnh vực Thuế - phí:  
III.1) Nội dung khó khăn, vướng mắc: 

Vướng mắc về áp dụng ưu đãi thuế TNDN theo thông tư 96/2015/TT-BTC 
Theo phản ánh của một số DN CBTS, các DN đang gặp phải bất cập trong việc các cơ 

quan QLNN ngành thuế đang áp mức ưu đãi thuế suất thuế TNDN (theo Thông tư 
96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính) theo hướng mà đa số hàng thủy sản 
chế biến XK lại bị áp sang là “sơ chế”. Cụ thể: 

Theo Khoản 5 Điều 11 và Khoản 1 Điều 6 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 
của Bộ TC, thu nhập của sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản  để được ưu 
đãi thuế (được hưởng thuế suất chỉ 15%) thì phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: 

- Tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu là nông sản, thủy sản trên chi phí sản xuất hàng hóa, sản 
phẩm (giá thành sản xuất hàng hóa, sản phẩm) từ 30% trở lên. 

- Sản phẩm, hàng hóa từ chế biến nông sản, thủy sản không thuộc diện chịu thuế tiêu 
thụ đặc biệt, trừ trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề xuất của Bộ 
Tài chính. 
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Khi thanh tra, kiểm tra các DN chế biến thủy sản, các cơ quan QLNNngành thuế sẽ 
kiểm tra thu nhập đó thuộc hoạt động chế biến hay hoạt động sơ chế trong khi tại Thông tư 
96/2015/TT-BTC không quy định nội dung này.  

Hiện nay hoạt động chế biến của DN gồm 3 dạng: Chế biến từ sản phẩm tươi sống để 
XK, chế biến từ sản phẩm tươi sống thành sản phẩm chín, chế biến từ nguyên liệu có 
pha trộn gia vị phụ liệu để ra hàng GTGT. Nhưng đa phần các DN thủy sản đang chế biến 
các sản phẩm nói trên đều không được công nhận là “chế biến” mà chỉ là ‘sơ chế” khiến tỷ 
lệ phải nộp thuế là 20% - không đúng với bản chất chế biến của ngành. 

Đối với các SP hàng gia công, giá trị nguyên liệu (là của đối tác thuê gia công) cũng 
không được các cơ quan Quản lý Nhà nước tính vào giá thành sản xuất hàng hóa của DN 
nên sản phẩm cũng không đáp ứng được yêu cầu của Thông tư 96/2015/TT-BTC để được 
hưởng ưu đãi thuế. 

Bất cập này đã được các DN hội viên VASEP báo cáo tại Hội nghị “Triển khai kế 
hoạch xuất khẩu thủy sản năm 2019”do Hiệp hội tổ chức ngày 16/2/2019 tại Tp. HCM. 
Tại cuộc họp ngày 1/4/2019 của Tổ Công tác của Thủ tướng, Bộ trưởng CN VPCP Mai 
Tiến Dũng cũng đã nêu vấn đề này với 2 Bộ (Tài chính & NNPTNT). Tại cuộc họp, đại 
diện Bộ Tài chính cho biết các định nghĩa và phân loại về sản phẩm sơ chế và chế biến 
trong lĩnh vực chế biến thủy sản nói riêng và trong lĩnh vực chế biến thực phẩm nói chung 
vẫn còn chưa rõ ràng, đầy đủ cho thực thi. Điều này dẫn tới khi áp thuế TNDNcho các DN, 
Cục thuế các địa phuwong thuế thường áp dụng mức thuế TNDN cao nhất. 

III.2) Kiến nghị: 
- Bộ NNPTNT chỉ đạo việc ban hành văn bản (mang tính pháp quy hoặc hướng dẫn) 
để các mặt hàng/nhóm mặt hàng thủy sản của DN thuộc danh mục là hàng chế biến, 
thay vì hiện nay không có quy định rõ ràng nào nên khi ngành Tài chính xem xét đều 
đưa hết về sơ chế; 

- Bộ NNPTNT có ý kiến với Bộ Tài chính để Bộ Tài chính sớm xem xét có hướng dẫn 
cho phép cả 3 dạng hoạt động chế biến nói trên đều được xem là hoạt động chế biến 
của DN thủy sản và được ưu đãi thuế TNDN theo Thông tư 96/2015/TT-BTC. 

Hiệp hội VASEP và các DN hội viên mong sớm nhận được sự hỗ trợ và chỉ đạo hướng 
dẫn kịp thời của Thứ trưởng để sớm được tháo gỡ các bất cập, vướng mắc nói trên cho DN, 
góp phần cải thiện môi trường kinh doanh& tăng năng lực cạnh tranh của ngành. 

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. 

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

TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI 

 
 
 

Trương Đình Hòe 
 


