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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 
THỦY SẢN VIỆT NAM 

����� 
Số: 63/2019/CV-VASEP 

V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung 

Thông tư 36/2018/TT-BNNPTNT về kiểm dịch 

thủy sản 

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

-------------oOo------------- 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng6 năm 2019 

 

Kính gửi: Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 

Phúc đáp công văn số 1083/TY-KD ngày 18/6/2019 của Quý Cục về việc góp ý dự 
thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2018/TT-BNNPTNT về kiểm dịch động vật, 
sản phẩm thủy sản (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Hiệp hội đã gửi dự thảo xin ý kiến đóng 
góp từ các DN Hội viên. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến từ một số DN Hội viên đến hôm nay, 
Hiệp hội xin có một số góp ý như sau: 

I. Nhận xét chung: 

Dự thảo cần bổ sung thêm thủ tục kiểm dịch thú y cho phù hợp với thực tế hiện nay – 
đó là trường hợp: tàu đánh bắt cập mạn tàu vận chuyển ngoài biển để sang hàng từ tàu 
đánh bắt sang tàu vận chuyển, sau đó tàu vận chuyển giao hàng tại cảng Việt Nam.  

Lý do: Trường hợp này cả tàu đánh bắt và tàu vận chuyển đều không vào cảng trung 
chuyển để sang hàng. Hiện tại, khi phát sinh trường hợp này thì Cơ quan Thú y sẽ không 
chấp nhận khai báo kiểm dịch do không có hướng dẫn trường hợp này trong Thông tư 
36/2018/TT-BNNPTNT.  

II. Phụ lục 1 “Mẫu Giấy khai báo sản phẩm động vật thủy sản NK gián tiếp từ 
tàu đánh bắt của nước ngoài chuyển tải về các cảng nước ngoài về Việt 
Nam” 

1. Về hướng dẫn cách khai báo các hạng mục trong mẫu Giấy khai báo: 

Nên có hướng dẫn cách ghi các hạng mục trong mẫu Giấy khai báo cho từng trường 
hợp chuyển tải về Việt Nam bằng tàu vận chuyển (carrier) or bằng container để các Cơ 
quan Thú y và các DN thống nhất cách hiểu, cách khai, đồng thời không gây thêm các thủ 
tục hành chính khác trong quá trình thực thi. 

Lý do: Một số hạng mục trong mẫu khai báo còn gây khó khăn cho người khai, không 
rõ cần khai như thế nào, cần nộp thêm tài liệu gì kèm theo: 

Ví dụ mục “Điều kiện lưu giữ sản phẩm”: cần ghi “Đông lạnh/ướp đá” hay ghi “nhiệt 
độ bảo quản -180C/-250C”. Nếu ghi “nhiệt độ bảo quản -180C/-250C” thì DN có cần phải 
nộp thêm các tài liệu, giấy tờ gì khác nữa không? 

Theo ý kiến của các DN đề nghị, tại mục này chỉ nên quy định là ghi “Đông lạnh/ướp 
đá” là đủ vì nếu yêu cầu DN phải nộp thêm các tài liệu khác để chứng minh cho mục này 
thì sẽ gia tăng thêm gánh nặng về thủ tục hành chính khác cho DN (DN phải làm thêm 
các thủ tục khác để xin được cấp/chứng thực/sao chép các tài liệu đáp ứng quy định tại 
mục này). 
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2. Về bổ sung thông tin trong trường hợp chuyển tải sang container tại cảng trung 
chuyển: 

Đề nghị bổ sung thêm vào Mẫu Giấy khai báo thông tin về số container của lô hàng 
thủy sản được NK. 

Lý do: Hiện nay, hình thức hải sản khai thác được nhập khẩu gián tiếp qua cảng trung 
gian về Việt Nam là bao gồm một trong 2 hình thức sau: 

-   Hải sản khai thác được chuyển tải sang container tại cảng trung chuyển sau đó 
được vận chuyển về cảng Việt Nam. 

-  Hải sản khai thác được chuyển tải sang tàu vận chuyển (carrier) tại cảng trung 
chuyển, hoặc một số trường hợp là ngoài biển, sau đó được vận chuyển về cảng Việt 
Nam. 

Trên mẫu khai báo hiện chưa thể hiện chỗ nào để khai trong trường hợp thủy sản NK 
được vận chuyển về VN bằng container (mẫu chỉ có yêu cầu khai báo thông tin về tàu 
vận chuyển (carrier), chưa có thông tin về số container), nên phải bổ sung thêm yêu cầu 
khai báo về số container và có hướng dẫn khai báo riêng trong trường hợp NK gián tiếp 
bằng tàu vận chuyển hay bằng container để các bên có liên quan (DN và các cơ quan 
quản lý Nhà nước) hiểu và thực hiện đúng. 

Đề nghị Quý Cục xem xét các ý kiến góp ý nêu trên để bổ sung sửa đổi hợp lý cho Dự 
thảo Thông tư nhằm tạo thuận lợi cho các DN, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện, 
không tạo ra các rào cản không đáng có, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả cho việc thực 
hiện Thông tư trong thực tế.  

Trân trọng cảm ơn và kính chào./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Tổng cục Thủy sản; 
- Vụ Pháp chế (Bộ NNPTNT); 
- VCCI; 
- Chủ tịch HH và các PCT HH; 
- Ban Điều hành IUU VASEP; 
- CLB cá Ngừ VASEP; 
-   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 

 

 

 


