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Kính gửi: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) 

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ về việc trả lời 

công văn số 11/CV-VASEP ngày 28/02/2022 của Hiệp hội về việc có văn bản 

hướng dẫn việc ghi nhãn hàng hóa với thủy sản nhập khẩu dạng hàng xá hoặc 

block trần không có bao bì, sau khi nghiên cứu, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng (TĐC) có ý kiến như sau: 

Căn cứ các điều khoản thi hành Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 

09/12/2021 của Chính phủ về nhãn hàng hóa thì Nghị định số 111/2021/NĐ-CP 

không bãi bỏ các quy định tại Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN ngày 26/6/2019 

của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số điều Nghị định số 

43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. 

Do đó, đối với hàng thủy sản nhập khẩu dạng rời, block trần không có bao 

bì vẫn áp dụng ghi nhãn hàng hóa theo Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN.  

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng gửi Hiệp 

hội nghiên cứu, phổ biến cho các doanh nghiệp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Lê Xuân Định (để báo cáo); 

- Lưu: VT, QLCL. 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
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