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Ngày 02/4/2018, Hiệp hội VASEP đã có công văn số 58/2018/CV-VASEP gửi tới Bộ Nông 

nghiệp và PTNT v/v báo cáo & kiến nghị các nội dung vướng mắc tại Thông tư 02/2018/TT-

BNNPTNT. Tại mục “6” trong bảng tổng hợp các bất cập - vướng mắc, Hiệp hội đã báo cáo 

vướng mắc & đề xuất phương án giải quyết việc cấp giấy ICCAT phục vụ XK cá ngừ, cá kiếm 

vào các thị trường yêu cầu. Cụ thể: 

  - ICCAT (Ủy ban quốc tế về bảo tồn cá ngừ đại tây dương) áp dụng cho các lô hàng cá 

ngừ, cá kiếm XK vào các thị trường yêu cầu có chứng nhận ICCAT. 

- Nhiều năm qua, việc đề nghị cấp giấy ICCAT vẫn thưc hiện bình thường do các Chi cục 

thủy sản địa phương xác nhận. Tuy nhiên, hiện nay Thông tư 02/2018/TT-BNNPTNT (TT02) 

không có nội dung giao đơn vị nào thực hiện, nên các lô hàng này của DN đã gặp vướng mắc, bế 

tắc không XK được do không có CQTQ nào của Việt Nam thực hiện khi không có quy định hoặc 

được giao của cấp có thẩm quyền. 

Tại Hội nghị “Tăng cường công tác bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản từ khai 
thác” tổ chức ngày 05/4/2018 tại Nha Trang do Lãnh đạo Bộ NNPTNT chủ trì, Hiệp hội VASEP 

đã có báo cáo về nội dung và vướng mắc này. Theo đó, Lãnh đạo Bộ đã có ý kiến chỉ đạo tại Hội 

nghị: (1) Giao cho Cục NAFIQAD sẽ là cơ quan thực hiện công việc này; (2) trong thời gian 

giao thoa và chờ hướng dẫn của Bộ khi cục NAFIQAD chuẩn bị các thủ tục, thì các Chi cục 

Thủy sản tiếp tục chứng nhận và cấp giấy ICCAT cho doanh nghiệp khi có đề nghị. 

Một vài Chi cục Thủy sản đã thực hiện giải quyết việc này trong 2 tháng qua sau khi Hội 

nghị kết thúc. Tuy nhiên, do đến nay chưa có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể nào của Bộ 

NNPTNT nên các doanh nghiệp hải sản vẫn đang tiếp tục gặp vướng mắc không xin được giấy 

ICCAT ở Chi cục Thủy sản cho các lô hàng XK cá ngừ, cá kiếm vào các thị trường yêu cầu. 

Để tháo gỡ vướng mắc cho các DN hải sản và không ảnh hưởng đến các hợp đồng xuất 

khẩu của DN do thiếu giấy ICCAT, Hiệp hội VASEP xin báo cáo Thứ trưởng và kính đề nghị 
Thứ trưởng xem xét chỉ đạo sớm có văn bản hướng dẫn cho nội dung này theo tinh thần báo cáo-

đề xuất của Hiệp hội tại CV 58/2018/CV-VASEP kể trên. 

  Trân trọng cảm ơn và kính chào./. 
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