
HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 
THỦY SẢN VIỆT NAM 

����� 
Số: 92/2018/CV-VASEP 

V/v kiến nghị áp dụng QCVN 62:2016 cho trại 
nuôi cá tra trong thời gian chưa có QCVN riêng 

cho trại nuôi TS  

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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2018 

 

 

       Kính gửi:  - Bộ Tài nguyên và Môi trường;  

- Bộ Nông nghiệp và PTNT. 
       

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

(DN) thành viên chân thành cảm ơn các Quý Bộ đã luôn hỗ trợ VASEP và các DN thủy sản tháo 

gỡ các vướng mắc, bất cập trong công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh 

doanh theo các Nghị quyết 19 của Chính phủ và kịp thời có những điều chỉnh, hướng dẫn trong 

các quy định về quản lý môi trưởng ngành thủy sản trong thời gian qua. 

Thực hiện nghiêm quy định của Luật Bảo vệ Môi trường 2014, Nghị định 18/2015/NĐ-CP 

ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch BVMT, đánh giá môi trường chiến lược, 

đánh giá tác động môi trường và kế hoạch BVMT, các dự án nuôi cá tra của DN đều tiến hành lập 

báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM), trình cơ quan chức năng các cấp thẩm định và phê 

duyệt nhưng đang gặp vướng mắc do QCVN về nước thải của trại nuôi thủy sản chưa được ban 

hành. Theo kết luận tại cuộc họp ngày 17/4/2018 giữa Bộ TNMT, Bộ NNPTNT với VASEP và 

các DN để giải quyết các kiến nghị của DN về lĩnh vực BVMT, trong năm 2018-2019, Bộ TNMT 

sẽ phối hợp cùng Bộ NNPTNT và VASEP để xây dựng QCVN này. Hiện tại, một số ĐTM của dự 

án nuôi cá tra đang được các Sở TNMT yêu cầu áp dụng QCVN 40:2011/BTNMT để kiểm soát 

nước thải trước khi thải ra môi trường tiếp nhận. Vấn đề này đang tạo nên áp lực lớn về công tác 

xử lý nước thải đối với hoạt động nuôi cá tra của các doanh nghiệp vì theo quy định các đối tượng 

áp dụng của QCVN 40:2011/BTNMT chỉ là các cơ sở sản xuất công nghiệp, các cơ sở sản xuất, 

dịch vụ công nghiệp hoặc nhà máy xử lý nước thải tập trung có đấu nối nước thải của cơ sở công 

nghiệp.  

Nhằm tháo gỡ vướng mắc hiện tại của các DN nuôi cá tra, nhưng vẫn đảm bảo các hoạt 

động nuôi cá tra tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, không gây tác động tiêu cực 

đến môi trường và phù hợp quá trình kiểm soát chất lượng nước thải trong điều kiện hoạt động 

nuôi cá tra của các doanh nghiệp thủy sản, Hiệp hội trân trọng đề nghị Bộ TNMT và Bộ NNPTNT 

có văn bản hướng dẫn cho phép trong thời gian chờ ban hành QCVN nước thải riêng cho trại nuôi 

thủy sản thì các trại nuôi được áp dụng QCVN 62-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải chăn nuôi.   

Trân trọng cảm ơn và kính chào.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Hội đồng TVCCTTHC; 

- Tổng cục Môi trường; 

- Chủ tịch HH và các PCT HH; 

-   VPĐD HH tại Hà Nội; 

-   Lưu VP HH. 
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