
 
 

HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 

THỦY SẢN VIỆT NAM 
 

Số: 76 /2019/CV-VASEP 
V/v tháo gỡ khó khăn bất cập cho DN trong việc 

H/C thay thế của lô hàng XK sang Ba Lan chưa 

được CQTQ Ba Lan chấp nhận 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 năm 2019 
 

 

Kính gửi: Ông Nguyễn Như Tiệp 

Cục trưởng Cục QLCL Nông Lâm sản & Thủy sản 

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cùng các DN hội viên 

chân thành cảm ơn Ông và Quý Cục đã luôn hỗ trợ và đồng hành cùng các DN thủy sản trong 

thực hiện tốt các quy định về quản lý, đảm bảo an toàn thực phẩm và tháo gỡ các vướng mắc, 

bất cập trong quá trình thực thi.  

Trong tuần qua, Hiệp hội VASEP đã nhận đượcvăn bản của Công ty TNHH Một thành 

viên Đồ hộp Hạ Long – Đà Nẵng đề nghị hỗ trợ giải quyết việc 2 lô hàng thủy sản của DN xuất 

khẩu sang Ba Lan chưa được thông quan từ đầu tháng 5/2019 tới nay vì Chứng thư ATVS 

(H/C) của lô hàng đã không được CQTQ của Ba Lan chấp nhận (chi tiết xin xem công văn 

của DN gắn kèm). 

Theo phản ánh, công ty đã nhiều lần liên hệ với đối tác vàCQTQ của Ba Lan nhưng 

không nhận được phản hồi do không có đúng/đủ chức năng để làm việc với CQTQ của Ba Lan. 

Ngày 26/7/2019, công ty cũng đã có công văn báo cáo & kiến nghị hỗ trợ với Quý Cục về bất 

cập nói trên. Hiện lô hàng nói trên vẫn đang bị giữ tại cảng Ba Lan đã hơn 3 tháng và công ty 

đang phải chịu các thiệt hại lớn về uy tín và chi phí (phí lưu kho bãi, lãi vay ngân hàng,...). 

Để giúp công ty Đồ hộp Hạ Long sớm giải phóng lô hàng đang bị giữ tại cảng cũng như 

tạo tiền đề tránh các bất cập tương tự trong tương lai,Hiệp hội VASEP trân trọng đề nghị Quý 

Cục xem xét hỗ trợ có văn bản hoặc các trao đổi với CQTQ Ba Lan để khẳng định tính hợp 

pháp, hợp lý của chứng thư số YB0695/19/CH cấp ngày 21/3/2019 (tức là khẳng định lô hàng 

là gồm 2 container với khối lượng là 38.880 kg) và đề nghị CQTQ Ba Lan sớm làm thủ tục 

thông quan cho lô hàng nói trên. 

Hiệp hội VASEP rất mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời của Ông và Quý 

Cục. 

Trân trọng cảm ơn và kính chào./. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch HH và các PCT HH; 

- Công ty ĐH Hạ Long - ĐN; 

-   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 

 




