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Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ 

Phúc đáp công văn số 249/BKHCN-CNN ngày 05/02/2021 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị định 

quy định chính sách khuyến khích các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư 

áp dụng hoặc chuyển đổi công nghệ mới tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện môi trường, 

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin có ý kiến như sau: 

Ngành chế biến thủy sản là một trong các ngành kinh tế quan trọng và có tỷ trọng 

xuất, nhập khẩu lớn của quốc gia, thuộc TOP10 ngành hàng có kim ngạch XK lớn. Đây là 

ngành có quy mô sản xuất rộng lớn trải khắp từ bắc vào nam, từ quy mô sản xuất công 

nghiệp đến quy mô nhỏ hộ gia đình, gắn chặt với phát triển kinh tế nông nghiệp và sinh kế 

của nông-ngư dân trên toàn quốc.  

Trong 10 năm trở lại đây, lĩnh vực chế biến xuất khẩu thủy sản không chỉ đóng vai 

trò là động lực cho toàn ngành, mà còn đóng vai trò quan trọng trong hội nhập, cạnh tranh 

quốc tế. Vì vậy, nhu cầu áp dụng khoa học công học cũng như đầu tư đổi mới công nghệ 

tiên tiến là rất cần thiết đối với các doanh nghiệp chế biến XNK thủy sản để nâng cao chất 

lượng, đa dạng sản phẩm, giảm giá thành và hội nhập sâu rộng hơn. 

Vì vậy, với mục tiêu phát triển bền vững cho ngành thủy sản, Hiệp hội VASEP đánh 

giá cao và ủng hộ việc Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị xây dựng Nghị định quy định 

chính sách khuyến khích các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư áp dụng 

hoặc chuyển đổi công nghệ mới tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện môi trường, trình Chính 

phủ sớm ban hành.  

Trân trọng cảm ơn và kính chào ./. 
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