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---------- ---------Năm 2012 là một năm đầy sóng gió đối với ng ành thủy sản Việt Nam với nhiều vụ
phá sản, giải thể hoặc lâm vào cảnh khó khăn, nợ xấu tăng nhanh, phải thu hẹp qui mô sản
xuất kinh doanh, sa thải công nhân,… Tuy nhiên với sự phấn đấu, nổ lực không ngừng, các
Doanh nghiệp thủy sản đã đoàn kết cùng nhau ổn định sản xuất, nắm bắt nhanh diễn biến
thị trường để có hướng phát triển hợp lý, góp phần ổn định kim ngạch xuất khẩu thủy sản
Việt Nam đạt trên 6,1 tỷ USD. Mặc dù xuất khẩu thủy sản không đạt đ ược mục tiêu đề ra là
6,5 tỷ USD, nhưng với kết quả xuất khẩu đã đạt được của năm 2012, đó là sự cố gắng rất
lớn của toàn thể Doanh nghiệp.
Trong năm 2013, các Doanh nghi ệp sẽ phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn
thách thức tập trung vào các vấn đề như vốn cho sản xuất kinh doanh, nguồn nguy ên liệu
đảm bảo chất lượng theo yêu cầu, thị trường xuất khẩu,… Ngoài ra, đối với các Doanh
nghiệp xuất khẩu Tôm và Cá Tra còn phải đối mặt với những vụ kiện chống bán phá giá tại
thị trường Hoa Kỳ, đặc biệt là vụ kiện chống trợ cấp của các doanh nghiệp xuất khẩu tôm
với kết quả sơ bộ trung bình là 6%, đây là kết quả hết sức vô lý đã gây nhiều khó khăn và
bất lợi cho các Doanh nghiệp.
Với những khó khăn trước mắt, rất cần sự nỗ lực, hợp tác giữa các Doanh nghiệp v à
Hiệp hội ngày một gắn kết, tạo nên sức mạnh tập thể vượt qua khó khăn thách thức, trong
đó vai trò Hiệp hội là hết sức quan trọng trong việc góp phần đưa ngành thủy sản trở thành
ngành kinh tế mũi nhọn hàng đầu của nền kinh tế Việt Nam. Sự đo àn kết và những thành
tựu của Doanh nghiệp hội vi ên luôn là niềm tự hào của Ban Lãnh đạo và toàn thể nhân viên
Hiệp hội.
Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI NĂM 20 12 – 2013
A. NHỮNG VIỆC LÀM ĐƯỢC
Tại Hội nghị toàn thể năm 2012, Hiệp hội đã xác định công tác trọng tâm cần phải
tập trung thực hiện cho năm 2012 - 2013 là các hoạt động vận động chính sách đối với các
vấn đề về: (1) Nguồn nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu; (2) Phối hợp v ượt các rào cản
thương mại; (3) Quảng bá hình ảnh và phát triển thị trường thủy sản Việt Nam. Bằng những
nổ lực của mình, Hiệp hội đã thực hiện được một số việc như sau:
1/ Những kết quả nổi bật trong năm 201 2:
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a/ Đã tham gia biện luận thành công vụ kiện chống bán phá giá tôm trong gia đoạn
POR6 với kết quả đạt được mức thuế suất rất thấp, đặc biệt trong kết quả s ơ bộ POR7 các bị
đơn bắt buộc và tự nguyện điều bằng 0, đây l à điều đáng mừng cho các Doanh nghiệp tôm
Việt Nam khi lần đầu tiên các doanh nghiệp đều có thuế suất bằng 0. Phối hợp chặt chẽ với
các Doanh nghiệp và Chính phủ trong vụ kiện chống trợ cấp cho mặt h àng tôm đông lạnh
tại thị trường Mỹ.
b/ Đã phối hợp chặt chẽ với các c ơ quan Nhà nước, đặc biệt là Bộ NN&PTNT, Tổng
cục Thủy sản, Bộ Công th ương,…tổ chức Hội viên tham gia tích cực vào hoạt động xây
dựng và góp ý các quy định của Nhà nước trong các lĩnh vực thuế, thủ tục h ành chính, và
luật bảo vệ môi trường… Đặc biệt vừa qua VASEP đ ã tổ chức nhiều cuộc họp lấy ý kiến
doanh nghiệp về các nội dung cần sửa đổi trong thông tư thay thế thông tư 55, liên tục cập
nhật ý kiến doanh nghiệp qua email v à đã có bản kiến nghị gửi NAFIQAD ng ày 17/5/2013.
c/ Tổ chức thành công các hoạt động có phạm vi cộng đồng toàn ngành (như: Hội
nghị tổng kết chương trình hỗ trợ hội viên của VASEP thích ứng với cuộc khủng hoảng
kinh tế 2012, Hội nghị các DN cá tra góp ý dự thảo QĐ kiểm soát chất l ượng cá tra, basa
xuất khẩu, Hội nghị tổng kết xuất khẩu tôm năm 2012, Hội nghị Doanh nghiệp các ng ành
hàng góp ý dự thảo thông tư thay thế thông tư 55,…), hoạt động của các Câu lạc bộ Ghẹ,
Câu lạc bộ các Doanh nghiệp có sản phẩm ti êu thụ nội địa đã đi vào quỹ đạo. Thông qua
các hoạt động này mối quan hệ hội viên thay đổi dần, ngày càng đoàn kết và hỗ trợ nhau
cùng phát triển.
d/ Đoàn công tác VASEP ph ối hợp với đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đến các
tỉnh ĐBSCL khảo sát tình hình nuôi cá tra, tìm hi ều nguồn nguyên liệu cung ứng cho chế
biến xuất khẩu.
e/ Thành lập Ban sửa đổi điều lệ gồm các th ành viên trong Ban Chấp hành, Ban sửa
đổi điều lệ có trách nhiệ m nghiên cứu thảo luận các nội dung cần bổ sung, sửa đổi trong
điều lệ để phù hợp với tình hình hoạt động của Hiệp hội và sự phát triển ngày càng lớn
mạnh của Hội viên.
f/ Thành lập Ban thường trực Ủy ban Cá nước ngọt.
2/ Công tác xây dựng quan hệ Hội viên
Từ tháng 6/2012 – 6/2013 Hiệp hội đã kết nạp thêm 17 Hội viên mới, trong năm
2012 do tình hình khó khăn, một số Doanh nghiệp phá sản, giải thể, một số khác xin không
tiếp tục làm hội viên. Tính đến tháng 6/2013 tổng số Hội viên Hiệp hội là 283 Hội viên,
trong đó 201 Hội viên Chính thức (71%), 77 hội viên liên kết (27.2%), 3 Hội viên danh dự
và 2 Hội viên là Hiệp hội thủy sản nước ngoài.
Trong năm 2012 – 2013, VASEP đã tổ chức nhiều cuộc họp, hội nghị có nội dung
mang tính thiết thực, giúp doanh nghiệp kịp thời cập nhật thông tin v à giải quyết các vấn đề
nảy sinh trong quá trình phát triển xuất khẩu như: Cuộc họp các DN cá tra tham gia vụ kiện
(5/9/2012 và 19/9/2012, 31/1/2013), Hội nghị tổng kết xuất khẩu tôm 2012 (28/12/2012),
Hội nghị các doanh nghiệp t ôm tham gia vụ kiện chống trợ cấp (8/1/2013), Họp các DN
góp dự thảo QĐ kiểm soát chất l ượng cá tra xuất khẩu (25/2/2013) , Cuộc họp các DN góp ý
dự thảo thông tư thay thế thông tư 55 ( 9 – 10/5/2013)…. Ngoài ra còn nhiều cuộc họp
mang tính chất ngành hàng do VASEP tổ chức và phối hợp cùng các đơn vị khác.
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Hiệp hội tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ với hội vi ên thông qua việc liên
tục lấy ý kiến hội viên, những bức xúc và khó khăn, hỗ trợ hội viên giải quyết những khó
khăn kịp thời trong quá trình hoạt động sản xuất như góp ý dự thảo qui hoạch tổng thể phát
triển thủy sản Việt Nam đến 2020, tầm nh ìn 2030; Hàm lượng Ethoxyquin; góp ý dự thảo
QCVN đối với thực phẩm; QCVN đối với n ước thải công nghiệp; Kiến nghị không áp dụng
truy thu đối với thuế BVMT; Góp ý dự thảo thông tư 04/2012 và 107/2012 c ủa Bộ Tài
chính; Góp ý dự thảo thông tư qui định kiểm dịch thủy sản, SPTS thay thế thông t ư
06/2010,….
Thông qua việc cùng tham gia các hoạt động của các Ủy ban ng ành hàng và VASEP,
quan hệ của các hội viên ngày càng được cải thiện và thắt chặt hơn, cùng nhau đoàn kết hỗ
trợ lẫn nhau, phối hợp với nhau th ành qui mô ngày càng lớn, tăng sức mạnh cộng đồng
doanh nghiệp thủy sản Việt Nam trên thị trường thế giới.
Hiệp hội tiếp tục nhận được sự hỗ trợ chính phủ Đan mạ ch thông qua Chương tr ình
FSPS II về đề án xây dựng và nâng cao năng lực quản lý Hiệp hội.
3/ Công tác vận động và thực hiện chính sách
Hiệp hội tích cực phối hợp với các doanh nghiệp v à địa phương trong việc triển khai
thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước. Văn phòng Hiệp hội bố trí bộ phận
chính sách thường xuyên cập nhật các văn bản quản lý mới của Nh à nước và các kênh
thông tin của mình (chủ yếu qua email) chủ động gửi đến doanh nghiệp hội vi ên sớm nhất,
đầy đủ và kịp thời nhất, đồng thời h ướng dẫn hội viên thực hiện tốt các quy định của Chính
phủ, Bộ NN&PTNT và các Bộ ngành khác.
Ngoài ra, Bộ phận chính sách cũng th ường xuyên tổ chức thu thập ý kiến hội vi ên
(thông qua email) về những khó khăn, vướng mắc và nguyện vọng của doanh nghiệp tron g
việc thực hiện các văn bản quản lý Nh à nước về sản xuất xuất khẩu (thí dụ nh ư: thông tin
sản phẩm thủy sản XK ch ưa thống nhất chính xác tên latinh loài và mã HS s ản phẩm; Lấy
ý kiến phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2013 theo kết luận 23-KL/TW;
Lấy ý kiến DN về dự thảo qui định có bảo l ãnh Ngân hàng mới được hưởng ân hạn thuế khi
NKNL cho CBXK; Thông tư 159/2012/TT -BTC sửa đổi, bổ sung thông tư 152/2011/TTBTC; Thông tư 04/2012/TT -BTC; Thông tư 107/2012/TT -BTC; Dự thảo Thông tư Quy
định kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản (sửa đổi TT 06/2010/TT -BNNPTNT); Thông
tư 28/2012/TT-BCT; Thông tư 194/2010/TT -BTC quy định về thời gian nộp hồ s ơ hoàn
thuế, dự thảo thông tư thay thế thông tư 55,…).
Căn cứ trên những ý kiến của Hội viên, Văn phòng Hiệp hội đã phát hành các công
văn kiến nghị với các bộ, ngành hữu quan (như: Kiến nghị thời hạn nộp thuế 275 ng ày đối
với hàng hóa NK là nguyên liệu SK XK phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng; Kiến nghị
tháo gỡ khó khăn về thủ tục kiểm dịch hàng thủy sản đông lạnh nhập khẩu để rút ngắn v à
giảm bớt chi phí lưu hàng tại Cảng; Kiến nghị bỏ qui định ân hạn nộp thuế NK khi có bảo
lãnh của tổ chức tín dụng trong Dự thảo sửa đổi luật quản lý thuế; Kiến nghị gia hạn thời
gian áp dụng QĐ 857/QĐ-NHNN; Kiến nghị không áp dụng truy thu thuế đối với bao b ì PE
bao gói hàng xuất khẩu; Kiến nghị sửa quy định tại mục b2, khoản 2, Điều 132 của Thông
tư 194/2012/TT-BTC; Kiến nghị không thu thuế BVMT đối với bao b ì PE bao gói hàng XK
và hoàn thuế cho các khoản thuế BVMT bao PE đã tạm nộp; Kiến nghị sửa đổi các QCVN
tháo gỡ khó khăn cho DNCBTS trong việc thực hiện về quản lý môi tr ường; Kiến nghị bỏ
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quy định kiểm tra vi sinh và kim loại nặng đối với gia vị NK để gia công h àng XK hoặc
SXXK;…)
Ngoài ra, Hiệp hội còn phối hợp chặt chẽ với các Bộ Ngành từ trung ương đến địa
phương trong công tác hỗ trợ Doanh nghiệp phản ảnh những vướng mắc kịp thời như có báo cáo
về tình hình nuôi trồng, chế biến thủy sản tại các cuộc họp giao ban h àng tháng với Tổng cục
Thủy sản, có báo cáo về tình hình xuất khẩu thủy sản và diễn biến thị trường tại cuộc họp giao
ban trực tuyến hàng tháng với Bộ Công thương; Phối hợp với Cục Chế biến Thương mại Nông
Lâm Thủy sản và Nghề Muối trong các hoạt động quảng bá hình ảnh thủy sản Việt Nam và hoạt
động XTTM tại nước ngoài, Phối hợp với Cục XTTM tổ chức Hội nghị giao th ương giữa DN
thủy sản Việt Nam và đoàn phóng viên Nhật bản tại hội chợ Vietfish 2013… Đặc biệt, đầu năm
2013 VASEP đã tích cực phối hợp với Cục Quản lý cạnh tranh v à các cơ quan Bộ ngành liên
quan trong việc kháng kiện vụ kiện chống trợ cấp đối với mặt tôm tại thị tr ường Hoa Kỳ.
B/ CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THƯỜNG XUYÊN
Ngoài các hoạt động thực hiện theo công tác trọng tâm của năm 2012 – 2013, Hiệp hội
đã duy trì các hoạt động thường xuyên để phục vụ hội viên:
1/ Xúc tiến thương mại, phát triển thị trường
Trong cuối năm 2012, Bộ Công th ương đã phê duyệt cho VASEP chủ trì thực hiện 1 đề
án Hội chợ nước ngoài là Dubai (tháng 11/2012) v ới kinh phí được duyệt trên 1,3 tỷ đồng,
đầu năm 2013 Bộ Công th ương tiếp tục phê duyệt thêm 2 đề án Hội chợ nước ngoài theo
chương trình XTTMQG là Hội chợ Boston (tháng 3/2013) v à Brussels (tháng 4/2013) v ới
tổng kính phí là 4,8 tỷ đồng.
Ngoài 3 đề án Hội chợ theo chương trình XTTM Quốc gia, VASEP đã chủ động tổ
chức tham gia 3 Hội chợ khác tại Nhật (tháng 7/2012), H àn Quốc (11/2012) và Trung Quốc
(tháng 11/2012). Trong đó, ngoài Nhật là thị trường truyền thống của Thủy sản Việt Nam,
thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc là hai thị trường tiềm năng thu hút đ ược sự quan tâm
của nhiều Doanh nghiệp.
Hiệp hội cũng đã tạo điều kiện để các Đoàn Doanh nghiệp nước ngoài đến gặp gỡ và
làm việc cùng các Doanh nghiệp Việt Nam: Tiếp đoàn Doanh nghiệp Canada (12/11/2012);
Tiếp công ty nhập khẩu Thủy sản Norpac – Mỹ (7/1/2013),… giúp các D oanh nghiệp có
thể trao đổi thông tin và tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển xuất khẩu. Ngoài ra, VASEP
còn cử cán bộ tham gia đoàn công tác khảo sát thị trường Hàn Quốc của Bộ NN & PTNT
(4/2013), tham gia các khóa t ập huấn của CBI.
Tại Hội chợ Brussels được tổ chức vào tháng 4/2013, VASEP s ẽ phối hợp cùng Tổng
cục Thủy sản và WWF tổ chức Hội thảo cá tra nằm trong khuôn khổ của Hội chợ Brussels.
VASEP đã tổ chức thành công hội chợ Vietfish 2012 vào ngày 26 – 28/6/2012, hội chợ
đã diễn ra thành công thu hút được 180 đơn vị tham gia triển lãm với 308 gian hàng. Hội
chợ Vietfish 2013 sẽ được tổ chức từ ngày 25 – 27/6/2013.
2/ Tranh chấp thương mại và rào cản kỹ thuật:
Trong năm 2012 – 2013, các Doanh nghiệp xuất khẩu tôm vào Hoa kỳ đã tiến hành thủ
tục tham gia xem xét hành chính lần thứ 7 (POR7) và thứ 8 (POR8). Vừa qua với kết quả
cuối cùng của POR6 các Doanh nghiệp có mức thuế suất rất thấp, th êm vào kết quả sơ bộ
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POR7 có 2 bị đơn bắt buộc và các bị đơn tự nguyện đều có thuế suất bằng 0. Điều n ày tạo
thêm hy vọng cho các Doanh nghiệp v ào kết quả cuối cùng của POR7 sẽ bằng 0. Tuy
nhiên, điều đáng lo ngại là đầu năm 2013 Bộ thương mại Hoa kỳ (DOC) đã công bố khởi
xướng vụ kiện chống trợ cấp đối với tôm đông lạnh của Việt Nam, Bộ Thương mại Hoa Kỳ
cũng đã công bố kết quả sơ bộ của vụ kiện chống trợ cấp với mức thuế hết sức vô lý l à hơn
6%, gây nhiều bức xúc và khó khăn cho các DN.
Sau khi Nhật Bản công bố quyết định kiểm tra 100% các lô tôm nhập khẩu từ Việt
Nam với hàm lượng Ethoxyquin là 0,01%. VASEP đã có lần lượt 7 công văn gửi đến Bộ
trưởng Bộ NN&PTNT và Tổng cục Thủy sản đề nghị có ý kiến với c ơ quan thẩm quyền
Nhật Bản về vấn đề này. Tuy nhiên đến nay, vấn đề về Ethoxyquin vẫn ch ưa được cải
thiện, thị trường Nhật Bản rơi xuống vị trí thứ 2 trong nhóm các Doanh nghiệp nhập khẩu
hàng đầu mặt hàng tôm của Việt Nam. Đầu năm 2013 Nhật Bản đ ã kiểm tra phát hiện và
trả về 6 lô tôm nhập khẩu từ Indonesia đối với d ư lượng chất BKC (chất xử lý môi tr ường
ao nuôi) điều này đặt ra yêu cầu các Doanh nghiệp cần tiếp tụ c quan tâm và tăng cường
kiểm tra chặt chẽ hơn nữa khi tiếp nhận nguyên liệu cho chế biến.
Các Câu lạc bộ Ghẹ, Cậu lạc bộ nội địa đ ã từng bước đi vào hoạt động ổn định và
có báo cáo thường xuyên, thông qua hoạt động của các Câu lạc bộ n ày giúp các Doanh
nghiệp ngày một gần nhau hơn, đoàn kết và chia sẻ thông tin để cùng nhau phát triển sản
xuất kinh doanh.
3/ Cung cấp thông tin thương mại cho Hội viên
Hiệp hội duy trì thường xuyên việc cung cấp các thông tin cập nh ật cho Hội viên về
tình hình giá cả, thị trường, xuất khẩu, thiết bị công nghệ, các mặt h àng mới, các văn bản
thông qua Bản tin tuần Thương mại Thủy sản, Tạp chí Thương mại Thủy sản và cổng thông
tin điện tử www.vasep.com.vn.
Tạp chí Vietfish bằng tiếng anh đ ã góp phần quan trọng giới thiệu thủy sản Việt Nam
và các Doanh nghiệp Hội viên ra thị trường thế giới, trở thành công cụ đối ngoại quan trọng
của Hiệp hội.
Bản tin tuần TMTS được phát hành thứ Sáu hàng tuần và được gửi đến các DN Hội
viên, các CQ Nhà nước, Tham tán Thương mại qua 3 hình thức: gửi file điện tử qua email,
post trên portal www.vasep.com.vn, và gửi Bản in đến Doanh nghiệp. Bản tin điện tử
VASEPNews (tiếng anh, 2 tuần/số) là ấn phẩm chuyển ngữ song song của Bản tin tuần
TMTS, được cập nhật và cung cấp đều đặn cho Lãnh đạo Hiệp hội, các doanh nghiệp, c ơ
quan, tổ chức và cá nhân ở Việt Nam và thế giới.
Đáp ứng nhu cầu của DN, các nh à quản lý, các chuyên gia, khách hàng, các văn ph òng
đại diện nước ngoài, ĐSQ & tham tán TM Vi ệt Nam tại các nước và bạn đọc về các diễn
biến & phân tích cập nhật về t ình hình XNK thủy sản của Việt Nam, xu h ướng tiêu thụ và
nhu cầu của các thị trường NK chính, sản xuất v à XK của các nước cạnh tranh, trong năm
2012, VASEP đã tiếp tục phát hành cuốn “Báo cáo Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam” trong 4
quý. Báo cáo cung cấp các thông tin, dữ liệu đa chiều, phân tích v à dự báo giúp các DN và
các Cơ quan định hướng cho hoạt động kinh doanh, sản xuất thủy sản.
Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hiệp hội, VP Hiệp hội đã xây dựng
và phát hành cuốn “Sách ảnh VASEP 15 năm”. Sách ảnh đã ghi lại một cách cô đọng,
khách quan về sự ra đời, trưởng thành và những hoạt động, đóng góp tiêu biểu của Hiệp hội
trong suốt thời gian qua.
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4/ Công tác đào tạo cho Doanh nghiệp:
Trong năm 2012, VASEP đã tổ chức thực hiện thành công 47 khóa đào tạo dành cho
các cán bộ , nhân viên doanh nghiệp thủy sản thu hút hơn 1.471 lượt học viên tham gia với
27 chủ đề: HACCP trong nhà máy thủy sản; Tiếp cận thị trường EU; Tiêu chuẩn về BAP và
GlobalGAP cho trại nuôi thủy sản; Kiểm soát động vật gây hại trong nh à máy thủy sản; Đổi
mới quản lý nâng cao chất l ượng cạnh tranh của DNTS; Đảm bảo chất l ượng kết quả kiểm
nghiệm,…
Các nội dung chương trình đào tạo luôn tập trung vào nhu cầu của các Doanh nghiệp.
Bên cạnh các chuyên gia Việt Nam, bộ phận đào tạo VASEP thường xuyên hợp tác cùng
các chuyên gia nước ngoài với trình độ chuyên môn cao nhằm đảm bảo kết quả đào tạo đạt
được chất lượng cao và áp dụng được vào thực tiễn hoạt động của Doanh nghiệp thủy sản
Việt Nam.
C/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CH ƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM
1/ Chương trình nguồn nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu
a/ VASEP vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ giữa Doanh nghiệp v à người nuôi thông
qua việc thường xuyên trao đổi thông tin và hỗ trợ lẫn nhau giữa Hiệp hội VASEP v à các
Hiệp hội, Sở NN&PTNT các tỉnh. VASEP luôn giữ mối li ên hệ với MTSA trong việc quản
lý chất lượng tôm nuôi, phối hợp với Sở NN&PTNT Ki ên Giang trong việc quản lý nguồn
lợi ghẹ xanh tại Kiên Giang.
b/ Phối hợp cùng Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT tiến h ành khảo sát vùng nuôi
nguyên liệu và tình hình cung ứng nguyên liệu tại các tỉnh ĐBSCL. VASEP đ ã có báo cáo
và những kiến nghị gửi Bộ NN&PTNT nhằm có những hỗ trợ kịp thời cho ng ười nuôi và
doanh nghiệp.
c/ Hiệp hội luôn cập nhật thông tin giá cả, t ình hình xuất khẩu, các qui định, văn bản
Nhà nước ban hành gửi đến hội viên, dự báo thị trường nguyên liệu để Doanh nghiệp và
người nuôi chủ động hơn trong việc phối hợp theo hướng có lợi cho đôi bên.
d/ Trong năm 2012, VASEP đ ã nhiều lần tiến hành lấy ý kiến Doanh nghiệp v à tập
hợp thành bản kiến nghị giảm thuế nhập khẩu thủy sản d ùng làm nguyên liệu trong chế biến
và xuất khẩu thủy sản gửi Bộ NN & PTNT c ùng các cơ quan, Bộ ngành khác nhằm giảm
được chi phí nguyên liệu đầu vào, ổn định được hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh
nghiệp. Đồng thời thu hút nhiều nguồn nguy ên liệu gia công từ nước ngoài.
2/ Chương trình phối hợp vượt rào cản thương mại
a/ Hiệp hội đã phối hợp cùng các công ty, Hiệp hội nước ngoài, nhất là Hiệp hội Thủy
sản Hoa Kỳ (NFI) trong việc vận động chính sách v à hỗ trợ Doanh nghiệp thủy sản Việt
Nam vượt qua những rào cản về thương mại và kỹ thuật. Đặc biệt trong vụ kiện chống bán
phá giá tôm và cá tra, mới đây nhất là vụ kiện chống trợ cấp đối với mặt h àng tôm, VASEP
đã tích cực nỗ lực liên kết với các cơ quan Nhà nước từ trung ương đến địa phương nhằm
hỗ trợ Doanh nghiệp kịp thời khá ng kiện để có được kết quả tốt nhất.
b/ Trong năm qua Hiệp hội đã liên tục có công văn kiến nghị Bộ NN&PTNT kịp thời
can thiệp và đề nghị Nhật Bản điều chỉnh qui định h àm lượng Ethoxyquin trong tôm là
1ppm theo điều lệ quốc tế, mặt khác tranh thủ sự ủng hộ của các nhà nhập khẩu để tác động
đến cơ quan thẩm quyền Nhật Bản.
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c/ Phối hợp với Tổng cục Thủy sản tổ chức các cuộc họp b àn về qui định hàm lượng
nước trong sản phẩm cá tra v à đã đi đến thống nhất mức độ ẩm trong sản phẩm cá tra l à
86% nhằm đảm bảo công bằng trong kinh doanh, tránh gian lận v à giữ được uy tín, chất
lượng cho sản phẩm cá tra Việt Nam.
d/ Ban thường trực Ủy ban Cá nước ngọt được thành lập nhằm quản lý và đưa ra
hướng hoạt động trong thời gian tới cho Ủy ban Cá sau khi Hiệp hội cá tra th ành lập, đồng
thời giám sát tình hình xuất khẩu của Doanh nghiệp cá tra, tránh việc cạnh tranh bán phá giá
giữa các DN Việt Nam.
3/ Chương trình quảng bá hình ảnh và phát triển thị trường thủy sản Việt Nam
a/ Ngoài 3 chương trình hội chợ nhận được sự tài trợ của chương trình XTTMQG,
VASEP đã chủ động trong việc tự đứng ra tổ chức các Hội chợ theo nhu cầu doanh nghiệp
nhằm tìm kiếm và phát triển thị trường tiềm năng cho xuất khẩu thủy sản.
b/ Thường xuyên tham dự các sự kiện, hội chợ n ước ngoài theo lời mời Ban Tổ chức
nhằm khảo sát và tìm hiểu về thị trường xuất khẩu thủy sản, xây dựng các đề án để xin kinh
phí hoặc sẽ tự đứng ra tổ chức các đoàn Doanh nghiệp tham gia hội chợ lần sau nhằm t ìm
kiếm cơ hội phát triển mới.
c/ Dự kiến trong vào tháng 6/2013 nhân dịp hội chợ Vietfish, VASEP phối hợp cùng
Cục CBTM NLTS và nghề Muối mời đoàn phóng viên Úc đến làm việc với các Doanh
nghiệp và tham quan hội chợ Vietfish để giới thiệu về sản phẩm thủy sản Việt Nam, thông
qua hệ thống truyền thông Úc đ ưa sản phẩm thủy sản Việt Nam tiếp cận gần hơn với người
tiêu dùng thế giới.
d/ Hiện nay đời sống người dân Việt Nam ngày càng được nâng cao, do đó nhu cầu
tiêu dùng cũng được cải thiện, đặc biệt ngày càng đòi hỏi các sản phẩm chất lượng, cung
cấp dinh dưỡng cao. Vì vậy, VASEP luôn ủng hộ các Doanh nghiệp thủy sản phát triển thị
trường Nội địa.
e/ Trong khuôn khổ hội chợ Vietfish 2013, VASEP sẽ phối hợp với Cục XTTM tổ
chức hội nghị giao thương giữa DN thủy sản Việt Nam v à nhà nhập khẩu, cơ quan truyền
thông Nhật Bản nhằm giới thiệu hình ảnh thủy sản Việt Nam tới ng ười tiêu dùng Nhật Bản.
Với những nổ lực của Hiệp hội trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam
trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đ ưa ngành thủy sản trở thành một trong những ngành
kinh tế mũi nhọn của đất nước. Trong năm 2012, VASEP đ ã vinh dự nhận được Huân
chương lao động hàng nhì của Chủ tịch nước, Cờ thi đua của Bộ NN&PTNT.
D. NHỮNG HẠN CHẾ VÀ TỒN TẠI
Với các chương trình hành động trọng tâm trong năm 2012 – 2013, được sự ủng hộ từ
các hội viên và các tổ chức khác, Hiệp hội đã nhanh chóng triển khai thực hiện và đạt được
kết quả rất tốt. Tuy nhiên, do trong năm qua, xu ất khẩu thủy sản Việt Nam gặp nhiều khó
khăn, nhiều Doanh nghiệp phá sản, giải thể, n ợ xấu ngân hàng,…tổng kim ngạch xuất khẩu
trong năm 2012 chỉ đạt trên 6,1 tỷ USD, không hoàn thành chỉ tiêu đề ra là 6,5 tỷ USD. Từ
những khó khăn trên cho thấy Hiệp hội cần nhanh chóng giải quyết một số vấn đề sau đây:
a/ Cần tập trung và thể hiện vai trò Hiệp hội hơn nữa trong việc đoàn kết tạo nên sức
mạnh tập thể vượt qua những khó khăn thách thức. Xây dựng tiếng nói VASEP ng ày càng
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có giá trị cao đối với các cơ quan, Bộ ngành, các doanh nghiệp hội viên và các tổ chức xã
hội và kinh tế thế giới.
b/ Do nguồn nhân lực và kinh phí hạn hẹp, chưa tổ chức được nhiều chương trình hỗ
trợ Doanh nghiệp trong vấn đề tái cấu trúc, truy xuất nguồn gốc, xây dựng th ương hiệu,…
nhằm nâng cao công tác quản lý sản xuất v à chất lượng sản phẩm đạt hiệu quả cao.
c/ Chưa thành lập được Văn phòng Đại diện tại Miền Trung ( Đà Nẵng), chưa tuyển
được nhân sự cho Văn phòng này để phục vụ cho các hoạt động của Hiệp hội.
d/ Thiếu các đề án tổng thể và khả thi cho các chương trình XTTM và quảng bá hình
ảnh thủy sản ra nước ngoài đáp ứng hai yêu cầu tăng khả năng cạnh tranh v à phát triển bền
vững.
Phần Thứ II
CÔNG TÁC VÀ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM NĂM 201 3 – 2014
A. NHỮNG THÁCH THỨC NĂM 2013 – 2014
Do những khó khăn của năm 2012 ch ưa được giải quyết triệt để, trong quý I/2013 tổng
kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt gần 1,3 tỷ USD giảm 4,8% so với cùng kỳ
2012. Điều này cho thấy các Doanh nghiệp thủy sản vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó
khăn thách thức ngày càng to lớn trên nhiều phương diện. Trong đó, những thách thức chủ
yếu tập trung vào các vấn đề sau:
1/ Nguyên liệu không ổn định:
Do những biến động của thị trường và kết quả dự báo nguồn nguy ên liệu cung cấp cho
chế biến thủy sản luôn thiếu tính chính xác cao, dẫn đến sự mất cân đối giữa cán cân cung
và cầu, thiên tai và dịch bệnh cũng là nguyên nhân gây ra sự thiếu hụt nguyên liệu:
- Dịch bệnh trên tôm và sự phụ thuộc vào nguồn vốn đầu tư nuôi cá tra là nguyên
nhân gây ra sự mất ổn định về sản lượng 2 loài thủy sản chính này.
- Do ảnh hưởng của thời tiết xấu, nhiều t àu thuyền chưa được trang bị những thiết bị
đánh bắt hiện đại vì vậy sản lượng khai thác các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao nh ư cá
ngừ, mực, bạch tuộc vẫn thấp, sản l ượng tập trung vào các loài cá có giá trị thấp, cá tạp,..
Ngoài ra, do điều kiện bảo quản sau thu hoạch ch ưa tốt cũng là nguyên nhân dẫn đến giảm
sản lượng thủy sản đánh bắt xa bờ.
- Trong năm qua, do tôm nuôi b ị nhiễm Ethoxyquin có trong thức ăn v à hiện nay chưa
được kiểm soát tốt. Vì vậy, mặc dù ngoài thị trường có nhiều nguồn tôm nguy ên liệu cung
cấp cho các nhà máy, nhưng các Doanh nghi ệp lại rất dè dặt khi thu mua các nguồn tôm
này, dẫn đến việc thừa tôm ngo ài thị trường nhưng thiếu tôm nguyên liệu chế biến trong
nhà máy.
2/ Nhu cầu nhập khẩu thủy sản tại các thị tr ường Chính giảm do ảnh h ưởng tình
hình suy thoái kinh tế:
- Tình hình suy thoái kinh tế ở khu vực Châu Âu ch ưa có dấu hiệu phục hồi mà còn có
phần ngày càng nặng hơn, thị trường lao động xấu đi, thất nghiệp gia tăng, ng ười dân phải
thu hẹp chi tiêu, vì vậy nhu cầu tiêu thụ thủy sản giảm, giá bán thấp, khả năng thanh toán
của các nhà nhập khẩu chậm.
- Xuất khẩu thủy sản sang thị tr ường Nhật trong quý I/2013 cũng g iảm 7,6% so với
cùng kỳ năm 2012.
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3/ Chi phí đầu vào tăng cao ảnh hưởng đến sức cạnh tranh cho thủy sản xuất
khẩu.
Các Doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản c òn phải đối mặt với áp lực tăng chi phí đầu vào
cho sản xuất như: giá nguyên liệu, điện, nước, nhân công, bao bì, phí vận chuyển, thức ăn
thủy sản,… Bên cạnh đó, việc tăng các loại phí, thuế bảo vệ môi tr ường, phí kiểm soát chất
lượng,… cũng góp phần làm gia tăng chi phí và ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của thủy sản
Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều suy giảm, cạnh tranh thị phần
khá khốc liệt.
4/ Những rào cản được đặt ra từ thị trường nhập khẩu
Trong năm 2012, Cơ quan th ẩm quyền Nhật Bản tuyên bố kiểm tra 100% lô tôm nhập
khẩu từ Việt Nam về giới hạn d ư lượng Ethoxyquin là 0,01ppm. Điều này đã gây ra rất
nhiều khó khăn cho các Doanh nghiệp Việt Nam, đến nay mặc d ù Việt Nam đã có nhiều
buổi làm việc cũng như công hàm gửi đến CQTQ Nhật Bản, nh ưng sự việc vẫn chưa được
giải quyết.
Vụ kiện chống bán phá giá tôm v à cá Tra tại Hoa Kỳ vẫn tiếp diễn v à bước vào đợt
xem xét hành chính lần thứ 8 (đối với vụ kiện tôm) v à lần thứ 9 (đối với vụ kiện cá tra).
Thêm vào đó, đầu năm 2013, DOC công bố kết quả thuế chống phá giá đổi với cá Tra cao
hơn rất nhiều lần so với POR7 v à kết quả sơ bộ vụ kiện chống trợ cấp đối với mặt h àng tôm
Việt Nam trên 6% là hết sức vô lý. Điều này góp phần làm tình hình xuất khẩu thủy sản
ngày càng ảm đạm.
B. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2013 – 2014.
Với những thách thức được xác định cho năm 2013 – 2014, Hiệp hội sẽ tập trung
nguồn lực vào các hoạt động hỗ trợ Doanh nghiệp giải quyết những khó khăn tr ên:
1/ Chương trình công tác vận động chính sách
a/ VASEP sẽ tiếp tục lấy ý kiến Doanh nghiệp về các nội dung cần sửa đổi trong
thông tư 55 của Bộ NN&PTNT về việc kiểm tra VSATTP đối với thủy sản xuất khẩu. Đề
nghị các buổi làm việc trực tiếp và chuẩn bị các kiến nghị liên quan đến nội dung cần sửa
đổi của thông tư 55 gửi đến Bộ NN&PTNT, NAF IQAD nhằm hạn chế những khó khăn cho
doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất v à xuất khẩu thủy sản.
b/ Tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý để giải quyết các vấn đề c òn tồn đọng
và phát sinh mới: Giải quyết tiếp việc chứng nhận nguồn gốc trong thủ tục c hứng nhận chất
lượng khi nhập khẩu nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu, QCVN đối với nước thải - sửa đổi
QCVN 11:2008i; Thuế BVMT đối với nước thải; Qui định kiểm vi sinh v à KLN đối với gia
vị và các phụ gia thuộc thẩm quyền của Bộ NN&PTNT; Vay ngoại tệ; Ki ểm soát dư lượng
các chất kháng sinh cấm trong nuôi ; Vay vốn; Giảm thuế nguy ên liệu NK để SXXK.
c/ Tiếp tục tập hợp ý kiến các Doanh nghiệp để góp ý xây dựng nghị định cá Tra một
cách hoàn chỉnh trước khi nghị định chính thức đ ược ban hành. Kiến nghị Bộ NN& PTNT
và các Tỉnh qui hoạch và quản lý vùng nguyên liệu cá tra, đầu tư cho giống cá bố mẹ có
chất lượng cao, ban hành quy chuẩn cơ sở sản xuất giống.
d/ Kiến nghị Nhà nước hỗ trợ cho các ngư dân đánh bắt xa bờ các điều kiện về thiết
bị đánh bắt, bảo quản tiên tiến, tiếp cận nguồn vốn l ãi suất thấp phục vụ nhu cầu đánh bắt
xa bờ.
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e/ Cập nhật các văn bản, thủ tục li ên quan đến nhập khẩu nguyên liệu và xuất khẩu sản
phẩm thủy sản thông quan các k ênh thông tin Hiệp hội. Tập hợp thông tin, ý kiến của doanh
nghiệp về những vướng mắc, khó khăn khi thực hiện các thủ tục, các văn bản, qui định của
Nhà nước Việt Nam và cả cơ quan thẩm quyền tại các thị trường nhập khẩu, kiến nghị Nh à
nước tháo gỡ vướng mắc, phát triển hoạt động sản xuất v à xuất khẩu.
2/ Chương trình vận động vượt rào cản thương mại
a/ Đẩy mạnh hơn nữa hợp tác với các nhà nhập khẩu nhằm tìm kiếm các giải pháp vận
động các nước nhập khẩu xem xét lại các quy định, ti êu chuẩn về dư lượng kháng sinh một
cách phù hợp với thông lệ quốc tế, hạn chế nhữn g rào cản thương mại trên nguyên tắc lợi
ích cho cả hai bên.
b/ Các doanh nghiệp xuất khẩu cá Tra v à Tôm Việt Nam đang xuất khẩu v ào Mỹ cần
phải đoàn kết với nhau hơn nữa, cần thống nhất trong việc cung cấp các thông tin chung
đến khách hàng tránh ảnh hưởng đến cả ngành. Ngoài ra, đề nghị các doanh nghiệp hợp tác
tích cực với VASEP trong việc thu ê luật sư tư vấn, tránh chậm trễ thông tin ảnh h ưởng đến
tiến độ các công việc liên quan và kết quả vụ kiện.
c/ Các Doanh nghiệp cá tra cần phải chuẩn bị tốt h ơn và sẵn sàng các thông tin để bắt
đầu giai đoạn rà soát hoàng hôn lần thứ 2 trong thời gian tới.
d/ Tập hợp các ý kiến doanh nghiệp về các vấn đề hóa chất kháng sinh cấm đang đ ược
sử dụng trong khâu sản xuất nguy ên liệu, kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước có các biện
pháp ngăn chặn kịp thời nhằm hạn chế vấn đề hóa chất kháng sinh trong tôm ngay từ gốc
(khâu nuôi).
e/ Thường xuyên theo dõi tình hình hóa ch ất kháng sinh để kịp thời báo cáo v à kiến
nghị Bộ NN&PTNT, Tổng cục Thủy sản có các biện pháp kiểm soát hi ệu quả.
3/ Chương trình quảng bá hình ảnh và xây dựng thương hiệu cho thủy sản Việt
Nam
a/ Phối hợp với Bộ Công thương, đặc biệt là Cục CBTM Nông Lâm Thủy sản v à
Nghề Muối trong công tác xây dựng các đề án quảng bá h ình ảnh thủy sản Việt Nam thông
qua các hoạt động XTTM.
b/ VASEP phối hợp với Doanh nghiệp t hực hiện các phim về chuỗi sản xuất cá tra, từ
nuôi đến chế biến xuất khẩu, mang thông điệp cá tra Việt Nam được kiểm soát chất lượng,
VSATTP tốt, thân thiện với môi trường và trách nhiệm xã hội.
c/ Ban thường trực Ủy ban Cá nước ngọt sẽ phối hợp với Tổng cục Thủy sản – Bộ
NN&PTNT xây dựng qui định sản xuất có điều kiện v à xuất khẩu có đăng ký đối với
Doanh nghiệp cá Tra, trong đó các doanh nghiệp muốn xuất khẩu phải đăng ký với VASEP
nhằm kiểm soát tốt chất lượng và tránh tình trạng gian lận trong kinh doanh cũng nh ư bán
phá giá trong cộng động Doanh nghiệp cá Tra Việt Nam.
d/ Đề nghị và ủng hộ các doanh nghiệp nghiên cứu phát triển thị trường nội địa nhằm
hạn chế những tác động xấu của biến động thị trường nước ngoài, đặc biệt khi kinh tế thế
giới đang mất ổn định.
4/ Công tác tác động các khâu trước chế biến
a/ Tổ chức các hoạt động li ên kết nhằm hỗ trợ lực lượng sản xuất nguyên liệu vận
động chính sách một cách có hiệu quả. Vận động các DN kết hợp với trại ương giống và
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người nuôi đầu tư kỹ thuật và nhân lực có chuyên môn cao trong lĩnh vực lai tạo con giống
nhằm đảm bảo chất lượng giống tốt, sạch bệnh, cho năng suất v à chất lượng cao.
b/ Tiếp tục kiến nghị Nhà nước có chương trình quản lý đồng bộ về chất lượng các
khâu con giống, thức ăn, thuốc thú y trong hoạt động nuôi trồng thủy sản nhằm đảm bảo
yêu cầu VSATTP, ổn định giá th ành nguyên liệu, giúp người nuôi có lãi.
c/ Tổ chức khảo sát tình hình nguyên liệu, thống kê và công bố số liệu một cách chính
xác, nhằm định hướng phát triển nguồn nguy ên liệu thủy sản nuôi hợp lý, cân bằng cán cân
cung cầu.
d/ Phối hợp cùng viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản trong việc nghi ên cứu dịch bệnh
trên tôm và đề xuất giải pháp cho vấn đề n ày.
5/ Các hoạt động khác:
a/ Ổn định hoạt động của các Câu lạc bộ Nội địa v à Câu lạc bộ Ghẹ. Thường xuyên tổ
chức các cuộc họp CLB nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa các th ành viên trong câu lạc bộ,
giúp các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả h ơn.
b/ Nghiên cứu và báo cáo khả thi khả năng mở thêm Văn phòng đại diện tài Đà Nẵng
vào có báo cáo kết luận với Ban Chấp hành việc có nên mở văn phòng đại diện hay không.
Ngoài ra, bên cạnh các hoạt động thường xuyên của các ủy ban Ngành hàng, Văn
phòng sẽ tổ chức thêm các buổi sinh hoạt, hội nghị ủy ban ngành hàng như: Hội nghị sơ kết
giữa năm, hội nghị tổng kết cuối năm giúp doanh nghiệp chia xẻ thông tin, đề xuất các ý
kiến để giải quyết các vấn đề đặc th ù của từng Ủy ban ngành hàng.
***
Năm 2013 – 2014 mở ra nhiều cơ hội và thách thức đối với cộng đồng Doanh nghiệp
chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Để tiếp tục phát triển vững mạnh đạt đ ược mục
tiêu xuất khẩu đề ra trong năm 201 3 là 6,5 tỷ USD và năm 2020 là 10 tỷ USD, Hiệp hội và
mỗi doanh nghiệp cần phải nỗ lực h ơn nữa, tự đổi mới và phối hợp chặt chẽ với nhau, c ùng
hợp tác, hội tụ mọi nguồn lực để tạo ra sức mạnh mới v ượt qua khó khăn và thử thách.
Ban Chấp hành Hiệp hội kêu gọi toàn thể Doanh nghiệp hội viên tăng cường đoàn
kết chung quanh Ban Chấp h ành Hiệp hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chương trình
công tác trọng tâm năm 2013 – 2014, chung sức chung lòng xây dựng VASEP ngày càng
hiện đại, góp phần chủ lực đ ưa ngành thủy sản Việt Nam tiếp tục phát triển đạt đến những
đỉnh cao mới./.

BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI
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