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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 
THỦY SẢN VIỆT NAM 

����� 
Số: 38/2018/CV-VASEP 

V/v kiến nghị Bộ TNMT có văn bản chỉ đạo việc 

thực hiện Nghị định 154/2016 

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: - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, Chủ tịch Hội đồng TVCCTTHC 

 - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

         - Bộ trưởng Bộ Tài chính 

         - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) là một thành viên của Hội 

đồng Tư vấn CCTTHC, cùng các DN hội viên chân thành cảm ơn các Quý cơ quan đã luôn hỗ trợ 

VASEP và các DN thủy sản tháo gỡ các vướng mắc, bất cập trong công tác cải cách thủ tục hành 
chính và cải thiện môi trường kinh doanh theo các Nghị quyết 19 của Chính phủ thời gian qua. 

Liên quan đến việc thực thi Nghị định 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với 

nước thải, sau thời gian gần một năm VASEP báo cáo, kiến nghị giải quyết bất cập nhưng đến nay 

tình hình vẫn không thay đổi và chúng tôi xin phép được báo cáo ngắn gọn như sau: 

Đầu năm 2017, nhiều DN hội viên VASEP đã phản ánh việc các Chi cục Môi trường các 

Tỉnh đang yêu cầu các nhà máy chế biến thủy sản phải đóng phí bảo vệ môi trường (BVMT) theo 

Nghị định 154/2016/NĐ-CP (NĐ154) bao gồm cả 4 chỉ tiêu kim loại nặng (Hg, Pb, As, Cd) là 

các chỉ tiêu không có trong QCVN 11:2015/BTNMT (nước thải cho chế biến thủy sản). VASEP 

đã có văn bản số 78/2017/CV-VASEP ngày 27/6/2017 gửi BộTài nguyên & Môi trường (Bộ 
TNMT) để kiến nghị Bộ có văn bản chỉ đạo việc thực hiện NĐ 154, hướng dẫn để DN chế biến 

thủy sản không phải trả phí cho các chỉ tiêu không có trong QCVN 11:2015/BTNMT. 

Ngày 7/8/2017,Tổng cục Môi trường đã có văn bản số 2106/TCMT-KSON trả lời công 

văn 78/2017/CV-VASEP của VASEP. Theo đó, BộTNMT thông báo đã có công văn số 

1941/BTNMT-TCMT ngày 21/4/2017 báo cáo Thủ tướng Chính  phủ và công  văn số 

2055/BTNMT-TCMT ngày 27/4/2017 gửi BộTài chính về các bất cập của NĐ154 để đề nghị Bộ 

Tài chính hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc trong thực hiện quy định về phí BVMT đối với nước 

thải.  

Ngày 3/7/2017, Văn phòng Chính phủ  đã có văn bản số  6793/VPCP-KTTH thông báo ý 

kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ 

TNMT hướng dẫn triển khai thực hiện NĐ154; tổ chức khảo sát thực tế, đánh giá việc thực hiện 

ND154, trên cơ sở đó tổng hợp vướng mắc, khó khăn phát sinh và đề xuất biện pháp xử lý báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ. 

Ngày 22/8/2017, VASEP tiếp tục có công văn số 117/2017/CV-VASEP gửi Bộ Tài chính 
báo cáo và đề nghị Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn việc thực hiện NĐ154 theo văn bản số 

1941/BTNMT-TCMT của Bộ TNMT và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại công 
văn 6793/VPCP-KTTH. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng theo văn bản 6793/VPCP-KTTH của Văn 

phòng Chính phủ và để trả lời công văn 117/2017/CV-VASEP của VASEP, Bộ Tài chính đã ban 
hành văn bản số 13740/BTC-CST ngày 12/10/2017 ngay sau cuộc họp 3 bên do đại diện lãnh đạo 

Vụ Chính sách Thuế-Bộ Tài chính chủ trì cùng với đại diện của Tổng cục Môi trường-Bộ TNMT 

và VASEP. 
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Theo văn bản 13740/BTC-CST kể trên, Bộ Tài chính hướng dẫn và khẳng định NĐ 154 

không có quy định phải đánh giá, lấy mẫu phân tích đối với tất cả các thông số ô nhiễm, mà chỉ 
quy định mức phí và cách tính đối với các chất ô nhiễm có trong nước thải. Về xác định số phí 
phải nộp thì theo điểm b khoản 1 Điều 12 NĐ 154, Chính phủ đã giao Bộ TNMT quy định việc 
đánh giá, lấy mẫu phân tích nước thải công nghiệp để xác định số phí phải nộp theo quy định của 
NĐ154.  

Tuy nhiên, đến nay Bộ TNMT vẫn chưa có văn bản hướng dẫn các Chi cục Môi trường các 
tỉnh theo điểm b khoản 1 Điều 12 NĐ 154 và đặc biệt là hiện tại (quý 1/2018) nhiều DN thủy sản 

tiếp tục phản ánh là vẫn đang phải đóng phí BVMT cho các chỉ tiêu kim loại nặng nói trên như 
năm 2017. Việc này không chỉ gây phiền phức cho các DN thủy sản mà còn đặc biệt khiến cộng 

đồng DN quan ngại và nghi ngờ vào tính hiệu quả của văn bản, của chỉ đạo và của cải cách. 

Trên góc độ tuân thủ tuyệt đối các quy định phù hợp của pháp luật và chung tay cải thiện 

môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, hợp tác đầy đủ với các Bộ ngành liên quan, 

bao gồm đặc biệt lĩnh vực bảo vệ môi trường, Hiệp hội VASEP trân trọng báo cáo Bộ trưởng-Chủ 

tịch Hội đồng TV CCTTHC cùng các Bộ trưởng và kiến nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi 

trường có văn bản chỉ đạo ngay việc thực hiện đúng NĐ154 mà trong đó không thực hiện việc yêu 

cầu các DN thủy sản phải lấy mẫu-kiểm nghiệm & trả phí BVMT cho các chỉ tiêu ô nhiễm không 

có trong QCVN 11:2015, đặc biệt là 4 chỉ tiêu kim loại nặng (Hg, Pb, As, Cd) theo đúng nội dung 

mà Bộ Tài chính đã có ý kiến tại văn bản 13740/BTC-CST ngày 12/10/2017. 

Hiệp hội trân trọng đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, Chủ tịch Hội đồng TV CCTTHC 

và các Bộ trưởng (Tài chính, NNPTNT) có ý kiến với Bộ TNMT để giải quyết kịp thời bất cập kể 

trên. 

Các thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Chị Trần Hoàng Yến, Tel: 024.37715055 (ext. 206); 

Mobil: 0947.623.129; Email: hoangyen@vasep.com.vn. 

Trân trọng cảm ơn và kính chào ./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP); 

- Chủ tịch & PCT Hiệp hội; 

-   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 

 
 


