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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 

THUỶ SẢN VIỆT NAM     

 

Số: 40/CV-VASEP 

V/v bổ sung quy định về chuyển mục đích sử dụng 

sang tiêu thụ nội địa từ thuỷ sản có nguồn gốc 

nhập khẩu để SXXK, GCXK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2022 

 

Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Long - Q. Cục trưởng Cục Thú y 

Tiếp nối công văn số 24/CV-VASEP ngày 29/4/2022 của VASEP v/v góp ý dự thảo Thông 

tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm 

động vật thủy sản và cuộc họp ngày 7/6/2022 về thẩm định dự thảo Thông tư nói trên, liên quan 

đến đề xuất về bổ sung quy định kiểm dịch đối với hàng thủy sản chuyển mục đích sử dụng sang 

tiêu thụ nội địa có nguồn gốc nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu (SXXK) hoặc gia công xuất khẩu 

(GCXK), Hiệp hội VASEP và cộng đồng DN thành viên, trên tinh thần xây dựng, xin tiếp tục 

kiến nghị nội dung trên và cung cấp thêm các dữ kiện, cơ sở cụ thể như sau: 

1. Đáp ứng nhu cầu thực tiễn của người dân và DN: Đây là nhu cầu thực tiễn của doanh 

nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đảm bảo quyền kinh doanh bình thường và 

không vi phạm pháp luật trong khi quy định pháp lý của ngành hướng dẫn thực hiện nội 

dung này đang chưa có. 

2. Bổ sung khoảng trống về pháp lý trong quy định kiểm dịch: Việc chưa có quy định để 

người dân & DN chuyển đổi mục đích sử dụng cho hàng NK đang tạo ra một khoảng trống 

trong quy định của pháp luật. Trong bối cảnh Bộ NNPTNT đang sửa đổi quy định về kiểm 

dịch nhập khẩu thủy sản, đề nghị ban soạn thảo do Cục Thú y chủ trì xem xét thấu đáo và 

sửa đổi để bổ sung kịp thời khoảng trống về quy định pháp lý nói trên.  

3. Đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý Nhà nước về kiểm dịch: Quy định về chuyển 

mục đích sử dụng là một hành lang pháp lý cần thiết phục vụ cho quản lý nhà nước cũng 

như thực tiễn của cuộc sống, doanh nghiệp.  

Việc bổ sung quy định này cho hàng thủy sản nhập khẩu hoàn toàn góp phần đáp ứng yêu 

cầu về kiểm soát và quản lý Nhà nước hiện hành trong công tác kiểm tra thủy sản có nguồn 

gốc nhập khẩu. Việc chuyển sang loại hình nào, thì DN cần phải thực hiện đầy đủ quy trình 

khai báo, chịu kiểm tra theo quy định hiện hành của loại hình đó. Khi đó, cơ quan có thẩm 

quyền (Cơ quan Thú y) có đủ công cụ kiểm soát để đảm bảo các lô hàng thủy sản được 

chuyển loại hình nhập khẩu không gây mất an toàn thực phẩm và không có bằng chứng 

nào khẳng định là «tạo ra sự cạnh tranh không công bằng» với các lô hàng NK khác do đã 

được kiểm tra theo đúng quy định để xác nhận lô hàng đảm bảo về an toàn thực phẩm. 

4. Tương đồng với các quy định pháp lý hiện hành trong các lĩnh vực tương tự khác: 

Các quy định pháp lý trong lĩnh vực hải quan vẫn cho phép DN chuyển loại hình đối với 

hàng NK. Theo Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 và Thông tư 39/2018/TT-

BTC ngày 20/4/2018 về thủ tục hải quan và kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, các 

hàng hóa nhập khẩu không chịu thuế vẫn được phép chuyển mục đích sử dụng, miễn là 

người khai hải quan phải khai lại tờ khai hải quan mới và phải tuân thủ đúng chính sách 

quản lý hàng hóa XNK, chính sách thuế đối với hàng hóa đó theo loại hình NK mới, cụ thể 

như sau: 
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a. Trích Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 

25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP: 
“5. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập 

khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường hoặc miễn thuế hoặc áp dụng 

thuế suất, mức thuế tuyệt đối theo hạn ngạch thuế quan và đã được giải phóng hàng hoặc thông quan 

nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế; áp dụng thuế 

suất, mức thuế tuyệt đối theo hạn ngạch thuế quan; hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu 

để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa tạm nhập - tái xuất đã giải phóng hàng hoặc 

thông quan nhưng sau đó thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải 

quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện 

đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.” 

 

b. Trích Khoản 10 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung Khoản 1, Điều 21 

Thông tư 38/2015/TT-BTC: 

“1. Nguyên tắc thực hiện 

a) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng thực hiện 

đúng quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 

Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP; 

b) Việc chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã làm thủ tục xuất khẩu, 

nhập khẩu chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ 

khai hải quan mới; 

c) Hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép XK, NK, khi chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích 

sử dụng cũng phải được cơ quan cấp giấy phép XK, NK đồng ý bằng văn bản đối với hàng hóa theo quy 

định của pháp luật phải có giấy phép khi thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa; 

d) Hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa, người nộp thuế phải kê khai, nộp 

đủ tiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định.” 

 

5. Được sự ủng hộ của nhiều ý kiến đại diện các đơn vị dự họp thẩm định chiều 

7/6/2022: Tại cuộc họp thẩm định Dự thảo Thông tư ngày 7/6/2022, một số ý kiến bao 

gồm cả đại diện Vụ Pháp chế Bộ NNPTNT cũng đồng tình với kiến nghị xuất phát từ 

thực tế này của VASEP và khuyến nghị Cục Thú y xem xét, tiếp thu ý kiến của Hiệp 

hội VASEP để không tạo ra khoảng trống pháp lý trong quy định, hướng dẫn về kiểm 

tra nhập khẩu thủy sản, vừa đáp ứng các yêu cầu Quản lý Nhà nước cũng như nhu cầu 

thực tiễn trong sản xuất, kinh doanh của người dân và DN. 

Với các lý do trên, Hiệp hội VASEP trân trọng đề nghị Quý Cục bổ sung vào Dự thảo các 

quy định-hướng dẫn về chuyển mục đích sử dụng sang tiêu thụ nội địa từ thuỷ sản có nguồn gốc 

nhập khẩu để SXXK, GCXK. 

Trân trọng cảm ơn và kính chào./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Vụ Pháp chế (Bộ NNPTNT); 

- Tổng cục Thuỷ sản; 

- Cục NAFIQAD; 

- Cục CB & PTTT NS; 

- BCH, BKT HH; 

- VPĐD HH tại Hà Nội; 

- Lưu VPHH. 

TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI  

TỔNG THƯ KÝ 

 

 

 

Trương Đình Hòe 

 


