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- Tổng cục Thủy sản; 

- Cục Thú y; 

- Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; 

- Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP); 

- Các doanh nghiệp sản xuất, chế biến thủy sản. 

 
 

 

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn, thách thức đối với sản xuất, xuất khẩu 

thủy sản của nước ta do tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và đại dịch 

COVID 19 trên toàn cầu. Nhờ sự nỗ lực, phấn đấu, chủ động thích nghi và sáng 

tạo của toàn ngành, đặc biệt là của cộng đồng doanh nghiệp trong toàn chuỗi sản 

xuất, kinh doanh thủy sản, kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả năm đạt 8,41 tỷ USD 

(chỉ giảm nhẹ 2,3 % so với năm 2019). Chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản 

xuất khẩu được cải thiện, tuy nhiên tỷ lệ thủy sản và sản phẩm thủy sản xuất khẩu 

không đáp ứng quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm vẫn còn ở mức cao 

(0,32%) so với các quốc gia tiên tiến. Nguyên nhân của tình trạng tình trạng nêu 

trên chủ yếu do công tác kiểm soát sản xuất, lưu thông, sử dụng thuốc thú y, hóa 

chất xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản, hóa chất, phụ gia trong sản 

xuất, chế biến thủy sản chưa hiệu quả.  

Để giảm thiểu các vụ việc vi phạm về chất lượng, an toàn thực phẩm thủy 

sản trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn 

vị trực thuộc Bộ, Hiệp hội VASEP, các doanh nghiệp chế biến thủy sản thực hiện 

ngay các giải pháp sau: 

1. Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ 

- Tổng Cục thủy sản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ở địa phương quản lý 

hiệu quả điều kiện nuôi trồng thủy sản đảm bảo ATTP theo quy định hiện hành 

của Luật Thủy sản và các văn bản dưới Luật; Phối hợp với Cục Thú y thường 

xuyên tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh và sử dụng thức ăn, thuốc thú y, 

hóa chất, chất xử lý môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản; cảnh báo, ngăn 

ngừa lạm dụng hóa chất, phụ gia trong khai thác, bảo quản hải sản và xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Cục Thú y chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, cơ quan thú y ở địa phương 

kiểm soát chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc thú y dùng trong nuôi 
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trồng thủy sản; tăng cường giám sát, cảnh báo dịch bệnh trong nuôi trồng thủy 

sản và hướng dẫn cơ sở nuôi thủy sản phòng bệnh, sử dụng thuốc thú y đúng 

cách; cảnh báo, ngăn ngừa lạm dụng thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học 

trong phòng chống dịch bệnh thủy sản và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tăng cường thẩm tra, 

hậu kiểm điều kiện đảm bảo ATTP trong sản xuất, chế biến thủy sản; tăng 

cường giám sát chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thủy sản trước 

khi tiêu thụ, xuất khẩu; hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cấp hệ thống 

kiểm soát chất lượng, ATTP theo HACCP.   

2. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) 

- Thường xuyên cập nhật và phổ biến cho các doanh nghiệp hội viên về 

tình hình lô hàng xuất khẩu bị cảnh báo về hóa chất, phụ gia thực phẩm và 

kháng sinh cấm/vượt mức cho phép.  

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và quán triệt tới tất cả các doanh 

nghiệp hội viên nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản về kiểm soát 

tồn dư hóa chất, kháng sinh trong nguyên liệu và sản phẩm thủy sản; không xuất 

khẩu các lô hàng chưa được kiểm soát, đảm bảo quy định về tồn dư hóa chất, 

phụ gia thực phẩm và kháng sinh theo quy định của nước nhập khẩu. 

3. Các doanh nghiệp chế biến thủy sản 

- Chủ động nghiên cứu, cập nhật đầy đủ các quy định của thị trường nhập 

khẩu về chất lượng, an toàn thực phẩm để tổ chức thực hiện trong quá trình sản 

xuất, chế biến xuất khẩu. Trong đó, lưu ý tập trung kiểm soát mối nguy, sản 

phẩm và yêu cầu của một số thị trường đã được Cục Quản lý chất lượng nông 

lâm sản và thủy sản phổ biến, hướng dẫn thời gian qua. 

- Trong bối cảnh Việt Nam đã ký kết và thực thi một số Hiệp định thương 

mại tự do thế hệ mới (CPTPP, EVFTA, UKVFTA, VN-EAEU FTA…), Hiệp 

định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) mang lại nhiều ưu đãi thuế quan, 

tuy nhiên các doanh nghiệp cần thiết lập và thực hiện hiệu quả hệ thống truy 

xuất nguồn gốc trong toàn bộ quá trình sản xuất từ nguyên liệu đến thành phẩm 

trước khi tiêu thụ ra thị trường; Nghiêm túc tuân thủ các quy tắc về xuất xứ, 

nghĩa vụ thuế theo quy định của thị trường về nhằm tránh vụ việc điều tra về lẩn 

tránh thuế, gian lận về xuất xứ… 

- Thiết lập chủ động kênh thông tin giữa nhà nhập khẩu, doanh nghiệp và 

cơ quan quản lý để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc trong xuất khẩu, đặc 

biệt các vấn đề liên quan đến chất lượng, an toàn thực phẩm. 

- Lãnh đạo doanh nghiệp trực tiếp chỉ đạo đầu tư hoàn thiện các điều kiện 

về nhà xưởng, trang thiết bị, đặc biệt nguồn nhân lực đảm bảo xây dựng hệ 

thống tự kiểm soát trong toàn bộ quá trình sản xuất, chế biến một cách thực chất, 

chất lượng và hiệu quả. 
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Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị, Hiệp hội 

VASEP và các doanh nghiệp triển khai các giải pháp nêu trên ngay sau kỳ nghỉ lễ 

Tết Nguyên đán nhằm hướng tới đạt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu được giao của 

Ngành năm 2021./. 

  

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường(để b/c); 

- Lưu: VT, QLCL. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Phùng Đức Tiến 
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