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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 
THỦY SẢN VIỆT NAM 

����� 
Số: 52/2018/CV-VASEP 

V/v cấp giấy chứng nhận tái xuất ICCAT cho SP 

cá ngừ, cá kiếm 

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

------------oOo------------ 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2018 

 

 

Kính gửi: Ông Vũ Văn Tám – Thứ trưởng Bộ NN & PTNT 
 

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cùng các DN thủy sản 
hội viên chân thành cảm ơn Ông và Bộ Nông nghiệp PTNT đã luôn hỗ trợ VASEP và các DN 
thủy sản tháo gỡ các vướng mắc, bất cập trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh thời gian 
qua. 

Ngày 19/3/2018, Hiệp hội nhận được văn bản của Công ty TNHH Hải Vương phản ánh 
về vướng mắc trong việc không xin được Giấy chứng nhận tái xuất thủy sản có nguồn gốc 
nhập khẩu cho các lô sản phẩm cá cờ kiếm (Swordfish) và cá ngừ mắt to (Bigeye Tuna) theo 
quy định của Ủy ban Quốc tế về Bảo tồn Cá ngừ Đại Tây Dương (ICCAT) theo mẫu ICCAT 
SWORDFISH RE-EXPORT CERTIFICATE và ICCAT RE-EXPORT CERTIFICATE (chi 
tiết xin xem tài liệu gửi kèm). Đây là điều kiện bắt buộc để xuất khẩu các dòng hàng này vào 
đa số thị trường lớn hiện nay. 

Theo đó, trước đây hai Giấy chứng nhận này được các Chi cục Thủy sản địa phương 
xác nhận bình thường. Tuy nhiên, sau khi Bộ NNPTNT ban hành Thông tư 50/2015/TT-
BNNPTNT ngày 30/3/2015 quy định chứng nhận và xác nhận thủy sản khai thác và sau đó 
được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 02/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/1/2018 thì cả các Chi 
cục Thủy sản địa phương và hệ thống của Cục NAFIQAD đều từ chối xác nhận các Giấy 
Chứng nhận này với lý do không được Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT và Thông tư 
02/2018/TT-BNNPTNT giao thẩm quyền thực thi. 

Hiện tại, toàn bộ các lô hàng cá cờ kiếm và cá ngừ mắt to chế biến từ nguyên liệu nhập 
khẩu của Công ty TNHH Hải Vương đều không thể xuất khẩu được do không xin được các 
Giấy chứng nhận nói trên dẫn đến ảnh hưởng việc giao hàng cho đối tác của Công ty, phát 
sinh chi phí lưu kho cũng như tác động xấu đến uy tín, thương hiệu của Công ty trên thị 
trường xuất khẩu. 

Nhằm tháo gỡ vướng mắc nói trên, tạo điều kiện cho hoạt động chế biến và xuất khẩu 
của Công ty TNHH Hải Vương nói riêng và các Công ty chế biến và xuất khẩu hải sản nói 
chung được diễn ra bình thường, giúp các DN yên tâm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
kính đề nghị Thứ trưởng xem xét và chỉ đạo kịp thời để: 

1. Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cho các doanh nghiệp về thủ tục xin cấp Giấy chứng 
nhận và cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận tái xuất ICCAT cho các sản phẩm cá 
ngừ và cá kiếm chế biến từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu cũng như đăng ký con dấu, chữ ký 
của người có thẩm quyền với các cơ quan, tổ chức liên quan ở nước ngoài. 
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2. Trong thời gian chưa có văn bản xác định thẩm quyền của cơ quan chịu trách nhiệm 
xác nhận các Giấy chứng nhận này và đăng ký con dấu, chữ ký của người có thẩm quyền thì 
tạm thời phân công cho các Chi cục Thủy sản địa phương tiếp tục chịu trách nhiệm xác nhận 
cho các Giấy chứng nhận nói trên để không ảnh hưởng đến việc chế biến và xuất khẩu của các 
DN.  

Thông tin phản hồi xin 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; 
- Tổng cục Thủy sản; 
- Cục NAFIQAD; 
- Cty Hải Vương & DN hải sản; 
- Chủ tịch HH, các PCT HH; 
- VPĐD HH tại Hà Nội; 
- Lưu VPHH. 

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

TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI 

 
 

 

Trương Đình Hòe 

 


