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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 

THUỶ SẢN VIỆT NAM     

 
Số: 11/CV-VASEP 

V/v có văn bản hướng việc ghi nhãn hàng hoá với 

thuỷ sản nhập khẩu dạng hàng xá hoặc block trần 

không có bao bì 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2022 
 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ 

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) và cộng đồng các 

doanh nghiệp (DN) thủy sản thành viên trân trọng cám ơn Quý Bộ đã luôn hỗ trợ cho cộng 

đồng DN thủy sản phát triển sản xuất kinh doanh và tháo gỡ các vướng mắc, cải thiện môi 

trường kinh doanh trong các năm qua. 

Vừa qua, Hiệp hội VASEP đã nhận được phản ánh của một số DN hội viên về bất cập 

mới phát sinh sau khi Nghị định 111/2021/NĐ-CP của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định 

111) ngày 9/12/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 

14/4/2017 (sau đây gọi tắt là Nghị định 43) của Chính phủ về nhãn hàng hóa được ban hành. 

Theo Khoản 1 Điều 1 của Nghị định 111 sửa đổi Mục e Khoản 2 Điều 1 của Nghị định 43, đối 

tượng miễn áp dụng Nghị định 111 và Nghị định 43 bao gồm hàng hóa là nguyên liệu thủy 

sản nhập khẩu dưới dạng hàng không có bao bì và bán trực tiếp cho người tiêu dùng: 

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

2. Những loại hàng hóa sau đây không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này: 

… 

e) Hàng hóa là nhiên liệu, nguyên liệu (nông sản, thủy sản, khoáng sản), phế liệu 

(trong sản xuất, kinh doanh), vật liệu xây dựng không có bao bì và được bán trực tiếp cho 

người tiêu dùng;”; 

Hiện nay, các loại hình nhập khẩu đối với thủy sản đông lạnh trên hệ thống khai báo 

Hải quan gồm có: 

- Nhập kinh doanh tiêu dùng (loại hình NK khai báo trên hệ thống Hải quan là A11): 

nhập về đem bán trực tiếp cho người tiêu dùng VN. 

- Nhập kinh doanh sản xuất (loại hình NK khai báo trên hệ thống Hải quan là A12): 

nhập về làm nguyên liệu sản xuất tiếp ra sản phẩm khác rồi bán sản phẩm đó cho người tiêu 

dùng VN. 

- Nhập sản xuất xuất khẩu (loại hình NK khai báo trên hệ thống Hải quan là E31), 

nhập gia công xuất khẩu (loại hình NK khai báo trên hệ thống Hải quan là E62): nhập về 

làm nguyên liệu sản xuất tiếp ra sản phẩm khác rồi xuất khẩu sản phẩm đó ra nước ngoài. 

Như vậy, Khoản 1 Điều 1 của Nghị định 111 sửa đổi Mục e Khoản 2 Điều 1 của Nghị 

định 43 chỉ đề cập đến trường hợp nhập kinh doanh tiêu dùng (A11) thì mới không thuộc 

phạm vi điều chỉnh của Nghị định 111 (bán trực tiếp cho người tiêu dùng), còn các trường 

hợp NK loại hình A12, E31 hay E62 thì được hiểu đều phải áp dụng Nghị định 111. Tổng 

cục Hải quan cũng có văn bản số 408/TCHQ-GSQL ngày 10/2/2022 hướng dẫn về ghi nhãn 

hàng hóa theo Nghị định 111, theo đó cũng khẳng định “hàng hóa NK là nguyên liệu để sản 

xuất, xuất khẩu thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định”. 
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Hiệp hội xin được trình bày một vấn đề như sau: 

Trước đây, Hiệp hội đã có công văn số 113/2018/CV-VASEP ngày 13/8/2018 gửi Bộ 

NNPTNT; công văn số 114/2018/CV-VASEP ngày 14/8/2018 gửi Bộ KHCN và Tổng cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC); công văn số 115/2018/CV-VASEP ngày 14/8/2018 

gửi Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ về kiến nghị 

giải quyết vướng mắc đối với yêu cầu có bao bì và ghi nhãn cho nguyên liệu thủy sản NK 

dạng hàng xá hoặc block trần, do các mặt hàng này theo thông lệ quốc tế và đặc thù của 

sản phẩm là không thể có bao bì nên không thể ghi nhãn theo đúng quy cách như quy 

định với các hàng thành phẩm lưu thông khác.  

Ngày 26/9/2019 Bộ KHCN ban hành Thông tư 05/2019/TT-BKHCN quy định chi 

tiết một số điều của Nghị định 43 đã quy định hàng thủy sản chứa trong container, hầm tàu 

có dạng rời, không có bao bì “không cần dãn nhãn, ghi nhãn, nhưng phải có hồ sơ, tài liệu 

kèm theo thể hiện đầy đủ các nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt theo quy định tại Nghị định 

số 43/2017/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan”.  

Hiệp hội nhận thấy Nghị định 111 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 43 nhưng 

không có nội dung sửa đổi liên quan đến bao bì thương phẩm (Khoản 5 Điều 3 Nghị định 

43) nên quy định về hướng dẫn ghi nhãn cho bao bì thương phẩm đối với hàng hóa dạng rời, 

hoặc đóng khối (block) trần không có bao bì chứa trong container, hầm tàu tại Khoản 2 

Điều 3 tại Thông tư 05/2019/TT-BKHCN vẫn còn hiệu lực. 

Để thống nhất cách hiểu và công tác thực thi của các Cơ quan Thú y và Hải quan địa 

phương trong quá trình XNK được thuận lợi, Hiệp hội trân trọng kính đề nghị Quý Bộ có 

văn bản hướng dẫn cụ thể về ghi nhãn đối với hàng thủy sản NK dạng rời, block trần không 

có bao bì vẫn được áp dụng theo Thông tư 05/2019/TT-BKHCN sau khi Nghị định 111 có 

hiệu lực. 

Trân trọng cảm ơn và kính chào./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Hội đồng TVCCTTHC; 

- Bộ NNPTNT;  

- TC Hải quan; Cục Thú y;  

- VCCI; 

- Chủ tịch HH và các PCT HH; 

- VPĐD HH tại Hà Nội; 

- Lưu VP HH. 

TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI  

TỔNG THƯ KÝ  

 

 
 

 

Trương Đình Hòe 

  

 


