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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 
THỦY SẢN VIỆT NAM 

Số: 55 /2018/CV-VASEP 

V/v Góp ý Dự thảo Báo cáo KQHĐ 2017 và 

KHHĐ 2018 của Hội đồng TV CCTTHC  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2018 
 

 

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

 Phúc đáp công văn số 109/HĐTV ngày 15/3/2018 của Hội đồng Tư vấn Cải cách 

Thủ tục Hành chính (Hội đồng) về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Báo cáo kết quả hoạt 

động 2017 và kế hoạch hoạt động 2018 của Hội đồng, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu 

Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin có ý kiến góp ý như sau:  

1. Điểm 2 Mục II của Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động 2017 và phương 
hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018: đề nghị Hội đồng xem xét bổ sung thêm 

hoạt động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để giải quyết các vướng mắc trong hai 

lĩnh vực “nóng” với DN thủy sản hiện nay là “Lao động – BHXH” và “Môi trường 

– xử lý nước thải”: 

a. Lĩnh vực về môi trường – xử lý nước thải:  
- Đề xuất các việc giải quyết vướng mắc về quy định chỉ tiêu phospho trong 

QCVN 11-MT:2015 về nước thải chế biến thủy sản; đề xuất khung pháp lý 

để các nhà máy chế biến thủy sản có cơ sở thỏa thuận công bằng về tiêu 

chuẩn xả thải với các Ban quản lý KCN các tỉnh; cũng như quy định xả thải 

từ ao nuôi cá tra mà Sở TN-MT không chấp thuận áp dụng QCVN 02-20 của 

Bộ NNPTNT (cột B), mà phải áp dụng cột A của QCVN 40 của Bộ TNMT. 

- Đề xuất các giải pháp để giải quyết vướng mắc về việc các địa phương đang 

thu phí Bảo vệ môi trường theo Nghị định 154/2016/NĐ-CP cho các chỉ tiêu 

ô nhiễm không có trong QCVN 11-MT:2015 nước thải chế biến thủy sản, 

đặc biệt là 4 chỉ tiêu kim loại nặng (Hg, Pb, Cd, As). 

 

b. Lĩnh vực Lao động - BHXH:  

 Trong bối cảnh các chi phí sản xuất đang càng ngày càng gia tăng, trong đó 

các chi phí cho người lao động đang chiếm một tỷ lệ rất lớn, nhất là khi các quy 

định đang mở rộng đối tượng và mức thu nhập làm căn cứ đóng BHXH, các DN 

đang sử dụng nhiều lao động như thủy sản, dệt may, da giày, điện tử hiện gặp rất 

nhiều khó khăn. Để giải quyết bất cập này, Hiệp hội kính đề nghị Hội đồng xem xét 

bổ sung thêm các hoạt động sau: 

i. Đề xuất Chính phủ xem xét cho áp dụng ngay từ Quý 2/2018 việc giảm tỷ lệ 

đóng BHXH xuống mức như năm 2010 (giảm 4%) và giảm 1% việc đóng 

kinh phí công đoàn thay vì 2% như hiện nay;  

ii. Đề xuất Chính phủ xem xét có các Nghị quyết hoặc Nghị định ngay từ Quý 

2/2018 giải quyết các bất cập-vướng mắc đã được nhận diện về pháp luật lao 

động mà các Hiệp hội ngành hàng đã báo cáo – kiến nghị trong 2 năm qua;  
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iii. Báo cáo Chính phủ xem xét điều chỉnh kế hoạch xây dựng & trình Quốc hội 

thông qua Dự thảo Bộ Luật sửa đổi một số điều của Bộ Luật Lao động 2012 

ngay trong 2018 thay vì kế hoạch 2019 như dự kiến. 

 

2. Mục II Kế hoạch hoạt động của Hội đồng TVCCTTHC năm 2018: Đề nghị Hội 

đồng xem xét các hoạt động của Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban 

IV) trong năm 2018 chỉ nên tập trung vào các vấn đề cải cách thủ tục hành chính (là 

nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng), không nên mở rộng các hoạt động sang các 

Chương trình và Dự án phát triển kinh tế. 

Nhằm đồng hành với Chính phủ trong công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện 

môi trường kinh doanh, với vai trò là một thành viên tích cực của Hội đồng Tư vấn Cải 

cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Hiệp hội VASEP trân trọng báo cáo 

và kính đề nghị Hội đồng quan tâm, xem xét các góp ý, đề xuất nói trên của Hiệp hội để có 

các kế hoạch và giải pháp tháo gỡ kịp thời các vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp, 

tạo điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh cho các DN Việt  Nam, góp phần hỗ trợ và thúc 

đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế trong nước. 

Trân trọng cảm ơn và kính chào./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cục KSTTHC (VPCP); 
- 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 

 


