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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 
THỦY SẢN VIỆT NAM 

����� 

Số: 37/2018/CV- VASEP 

V/v góp ý Dự thảo QĐ kiểm soát, chứng nhận an 
toàn dịch bệnh tôm XK sang Hàn Quốc 

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

-------------oOo------------- 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2018 
 

Kính gửi: Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản 
       

Phúc đáp công văn số 419/QLCLC-CL1 ngày 6/3/2018 của Quý Cục yêu cầu góp ý 

cho Dự thảo quyết định về kiểm soát, chứng nhận an toàn dịch bệnh tôm XK sang Hàn 
Quốc (sau đây gọi tắt là Dự thảo),  Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam 

(VASEP) xin có ý kiến góp ý như sau: 

I. GÓP Ý CHO DỰ THẢO: 
1. Điều 1: “Áp dụng chế độ kiểm soát, chứng nhận an toàn dịch bệnh đối với tôm và 

sản phẩm tôm xuất khẩu sang Hàn Quốc dùng làm thực phẩm (trừ tôm đã qua xử lý 
nhiệt, tôm đã được bỏ đầu và bỏ vỏ, tôm sushi hoặc tôm đã được bao bột/tẩm ướp 
gia vị) như sau” 

Kiến nghị: Các quy định về đối tượng miễn trừ kiểm dịch nêu tại Điều 1 còn chưa rõ ràng, 
dễ gây nhầm lẫn cho cả DN và các cơ quan thực thi. Đề nghị: 

- Điều 1 của Dự thảo cần làm rõ mặt hàng tôm PTO (Nobashi, PD,...) có nằm 
trong các trường hợp được miễn trừ kiểm dịch hay không ? 

- Dự thảo bổ sung các hướng dẫn cụ thể về đối tượng phải kiểm dịch theo dạng 

sản phẩm, bổ sung thêm mục định nghĩa cho Dự thảo: sản phẩm luộc/tươi, 
còn đầu/bỏ đầu, còn vỏ/bỏ vỏ, đã qua xử lý nhiệt/chưa qua xử lý nhiệt (ví 
dụ các sản phẩm tôm chỉ được chần sơ qua để tạo màu có được coi là sản 
phẩm đã qua xử lý nhiệt và có được miễn trừ việc kiểm dịch không ?),…. 
Đồng thời quy định rõ: Các sản phẩm không kiểm dịch được thực hiện kiểm 
tra và cấp chứng thư theo Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT. 

 

II. GÓP Ý CHO CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN DỰ THẢO 
1. Công văn số 386/QLCL-CL1 ngày 17/3/2017 của Quý Cục về việc chứng nhận 

an toàn thực phẩm và dịch bệnh lô hàng tôm xuất khẩu vào Hàn Quốc. 

 Công văn số 386/QLCL-CL1 quy định ngoài việc kiểm tra ATTP của Cục 
NAFIQAD thực hiện theo Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT thì việc kiểm tra thu mẫu do 
cơ quan thú ý vùng lấy mẫu ít nhất 3 lần / ao thu hoạch / vụ nuôi hoặc lấy mẫu tại khu vực 
tiếp nhận nguyên liệu do doanh nghiệp đăng ký và chi trả chi phí. Việc này sẽ gây khó 
khăn về thời gian và chi phí cho Doanh nghiệp, chưa nói đến việc lấy mẩu và xác nhận ao 
nuôi của cơ quan thú ý vùng có thể không đáp ứng kịp tiến độ sản xuất và xuất khẩu của 
DN (do thời gian chuyển mẫu và thời gian kiểm mẫu khá dài)? Và trong trường hợp nếu đã 
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được kiểm soát như vậy nhưng lô hàng vẫn bị phát hiện có virus và bị trả về thì cuối cùng, 

DN vẫn phải chịu các tổn thất chứ không phải là các cơ quan kiểm tra. 

Kiến nghị: Đề nghị Quý Cúc có ý kiến tham mưu để Bộ NNPTNT chỉ  đạo việc xây dựng 
và triển khai công tác giám sát dịch bệnh các vùng nuôi một cách có hệ thống để làm cơ sở 
cấp chứng nhận an toàn dịch bệnh các vùng nuôi chứ không phải từ việc lấy mẫu từng ao 
nuôi khi DN thông báo có nhu cầu mua tôm từ các ao này để chế biến XK sang Hàn Quốc; 
qua đó, giúp DN và cơ quan quản lý tránh bị động, tăng cường hiệu quả kiểm soát và tạo 
niềm tin cho người nuôi tôm, các nhà máy chế biến XK và khách hàng quốc tế.  

2. Công văn 381/ QLCL-CL1 ngày 16/3/2017 của Quý Cục thông báo quy định 
kiểm dịch thủy sản mới của Hàn Quốc  

 Theo Phụ lục 1 Công văn 381/ QLCL-CL1 ngày 16/3/2017 của Quý Cục, chế độ gia 

nhiệt bắt buộc đối với sản phẩm tôm hấp để được cấp Chứng thư vệ sinh (HC) cho NK vào 

thị trường Hàn Quốc được quy định rất ngặt nghèo:  

- Các sản phẩm giáp xác hấp phải được xử lý nhiệt ở nhiệt độ 90oC trong ít nhất 20 
phút (hoặc trong bất kỳ thời gian/nhiệt độ tương đương mà đã được chứng minh khử 
IHHNV); 

- Các sản phẩm giáp xác hấp phải được xử lý nhiệt ở nhiệt độ 70oC trong ít nhất 30 
phút (hoặc trong bất kỳ thời gian/nhiệt độ tương đương mà đã được chứng minh khử 
TSV); 

 Với quy định trên thì điều kiện băng chuyền hấp các công ty thủy sản hiện nay 
không đáp ứng được vì thông thường, thiết kế cho băng chuyền hấp chạy chậm nhất chỉ 
được 5 phút 20 giây. Kể cả trong trường hợp băng chuyền có chạy được thì sản phẩm sau 

gia nhiệt cũng bị ảnh hưởng rất lớn về cảm quan (sản phẩm không còn đạt được yêu cầu 

cảm quan về cơ thịt, mùi vị, màu sắc, ...) nên khách hàng không chấp nhận và chi phí sản 

xuất cũng quá cao dẫn đến giá bán sẽ tăng cao nên các công ty khó có thể bán được hàng.  

 Tại cuộc họp giữa đại diện của Quý Cục với đại diện của VASEP và các DN ngày 
14/12/2017 tại Hà Nội, lãnh đạo của Quý Cục cũng đã nhất trí là Với chế độ gia nhiệt quá 

lâu như quy định của phía Hàn Quốc thì sẽ ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cảm quan của 

sản phẩm thủy sản và không khả thi trong thực hiện. Do đó, lãnh đạo Cục NAFIQAD đã đề 

nghị VASEP và các DN thủy sản cùng phối hợp với NAFIQAD làm thử nghiệm các chế độ 

gia nhiệt trên sản phẩm tôm để có bằng chứng chứng minh với Hàn Quốc là các chế độ gia 

nhiệt trong thời gian ngắn hơn vẫn có thể đảm bảo an toàn dịch bệnh. Tuy nhiên, cho đến 
nay các nghiên cứu này vẫn chưa được triển khai.  

Kiến nghị: Đề nghị Quý Cục sớm có kế hoạch cụ thể xúc tiến chương trình nghiên cứu nói 
trên để kịp có kết quả trước ngày quy định kiểm dịch mới của Hàn Quốc bắt đầu có hiệu 
lực. VASEP cùng các DN sẵn sàng tham gia cùng phối hợp với Quý Cục trong nghiên cứu 
này. 
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3. Về việc hướng dẫn DN thực thi quy định kiểm dịch mới của Hàn Quốc: 

Để kịp triển khai đáp ứng quy định kiểm dịch mới của Hàn Quốc, do thời gian tính 
đến khi quy định mới bắt đầu có hiệu lực không còn nhiều, đề nghị Quý Cục sớm tổ chức 
các Hội thảo với các DN chế biến và XK tôm để phổ biến và hướng dẫn cho DN áp dụng 
các quy định mới của Hàn Quốc và Việt Nam có liên quan cũng như các thủ tục chứng 
nhận an toàn thực phẩm và dịch bệnh áp dụng cho sản phẩm tôm XK vào thị trường Hàn 
Quốc. 

Đề nghị Quý Cục và Ban Soạn thảo xem xét các ý kiến góp ý nêu trên để bổ sung 

sửa đổi hợp lý cho Dự thảo và các văn bản liên quan nhằm tạo thuận lợi cho các DN trong 

việc thực hiện, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả cho việc thực hiện các Quy định này trong 

thực tế.  

Trân trọng cảm ơn và kính chào./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch và các PCT HH; 

- VPĐD HH; 

-   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 

 


