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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 

THỦY SẢN VIỆT NAM 
 

Số:  33 /CV-VASEP 

V/v Góp ý Dự thảo Đề án phát triển ngành 

chế biến thuỷ hải sản 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------oOo------------- 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi: Tổng cục Thuỷ sản 

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) nhận được văn bản số 

1469/BNN-TCTS ngày 12/3/2021 v/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo Đề án phát triển ngành chế 

biến thuỷ hải sản của Bộ NNPTNT. 

Sau khi nghiên cứu Dự thảo, Hiệp hội xin có một số ý kiến như sau: 

Hiệp hội ủng hộ việc cần thiết có một Đề án phát triển ngành chế biến thuỷ hải sản của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành. Vì đây là một lĩnh vực quan trọng trong thúc đẩy sản xuất 

và sinh kế thuỷ hải sản Việt Nam, tạo ra giá trị gia tăng hàng hoá và kim ngạch XK cho đất 

nước. Nhất trí với các nội dung Dự thảo tại «Quan điểm - Định hướng» và «Mục tiêu» vì 

cũng phù hợp với Chiến lược phát triển thuỷ sản đến 2030 mà Thủ tướng Chính phủ mới 

ban hành tại QĐ 339/QĐ-TTg ngày 12/3/2021. 

Chúng tôi cũng đồng ý với 7 nhóm giải pháp đưa ra trong Dự thảo. Tuy nhiên, đứng 

trên góc độ đại diện cho cộng đồng DN chế biến XK thuỷ sản Việt Nam, chúng tôi có một 

số góp ý cụ thể sau: 

- Ngành chế biến thuỷ sản Việt Nam hiện nay gần 100% là sở hữu và vận hành bởi tư 

nhân. Trong bối cảnh hiện nay và 10 năm tới, vấn đề «phát triển nguồn nguyên liệu 

cho chế biến», «phát triển thị trường tiêu thụ» và «hoàn thiện cơ chế chính sách» 

là 3 nội dung trụ cột, ưu tiên hơn cả và tạo điểm nhấn cho Đề án lớn này. Có những 

nội dung này mới tạo nên sự thay đổi, sự phát triển, thúc đẩy các nội dung giải pháp 

khác. Bởi vậy, Hiệp hội đề nghị là cần sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tiên 3 giải pháp này 

ngay trong chính Dự thảo Đề án. Và đặc biệt, Đề án do Thủ tướng Chính phủ ban 

hành để đưa ra các quyết sách-nguồn lực thực hiện mục tiêu, nhưng chúng tôi chưa 

thấy có các DỰ ÁN cho 3 nội dung trọng tâm này. Đề nghị ban soạn thảo rà soát, bổ 

sung Đề án hoặc nội dung trong Đề án để có cơ sở pháp lý & nguồn lực thực hiện 3 

nội dung trên: «nguyên liệu – bao gồm cả nhập khẩu», «tiêu thụ» và «cơ chế chính 

sách». 

- Ban soạn thảo xem xét việc không nên chẻ ra nhiều Dự án, mà cần xem xét mức độ và 

sự liên quan để gộp hoạt động vào trong một Dự án, nhằm dễ dàng hơn cho thực hiện 

về sau. Đề nghị: 

+ Gộp Dự án số 1 và số 2 trong Dự thảo thành một Dự án. Lý do: đều là các nội 

dung thuộc về vấn đề công nghệ (máy móc thiết bị, sản phẩm mới, phụ phẩm,...) 

+ Dự án số 3 (phát triển hệ thống kho lạnh): đề nghị bỏ Dự án này, mà xem xét gộp 

nội dung này vào Dự án liên quan «cơ chế chính sách». Lý do: Phát triển để có các 

kho lạnh lớn, kho lạnh tập trung tại các khu vực quy hoạch (trung tâm nghề cá, cảng 
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biển, biên giới....) là các đầu tư lớn và rất khó để Nhà nước đầu tư-vận hành kho 

lạnh cho các hoạt động kinh tế trong bối cảnh hiện nay và 10 năm tới. Cái cần là 

chính sách & cơ chế (đất đai, tín dụng) để tư nhân đầu tư vào kho lạnh. 

+ Dự án số 4 (thí điểm thúc đẩy phát triển các tập đoàn..ngang tầm thế giới): Hiệp 

hội rất tán thành việc Chính phủ có các quan tâm tới sự phát triển của DN thuỷ sản. 

Tuy nhiên, việc Dự thảo đưa nội dung này thành riêng một Dự án mà nội dung thực 

tế cuối cùng cũng chỉ là cơ chế-chính sách. Bởi vậy, chúng tôi đề nghị bỏ Dự án 

này, va chuyển nội dung này vào Dự án chuyên biệt thuộc cơ chế-chính sách. 

- Về «Tổ chức thực hiện»: Mục 6 về «Các Hội, Hiệp hội và doanh nghiệp thuỷ sản» - 

có duy nhất nội dung phối hợp CQTQ để «tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực 

hiện..», chúng tôi cho rằng dự thảo như này là chưa đầy đủ so với vai trò và thực tiễn 

đối với cả «Hiệp hội» và «doanh nghiệp thuỷ sản». Đề nghị Ban soạn thảo xem xét bổ 

sung thêm các hoạt động mà Hiệp hội và DN có thể phối hợp thực hiện Đề án như: 

góp ý cho quá trình xây dựng, đề xuất cơ chế-chính sách; tham gia cùng các Bộ, địa 

phương triển khai các Dự án. 

Trân trọng cảm ơn và kính chào ./. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ NNPTNT; 

- Chủ tịch HH và các PCT HH; 

-   VPĐD HH tại Hà Nội; 

-   Lưu VP HH. 

TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ  

XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM 

TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI 

 

 

 

Trương Đình Hòe 

 


