HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THỦY SẢN VIỆT NAM
Số: 08/CV-VASEP
V/v góp ý dự thảo Báo cáo KQ hoạt động 2021
& Kế hoạch hoạt động 2022 của HĐTV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 2 năm 2022

Kính gửi: Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính
Phúc công văn số 20/HĐTV ngày 14/2/2022 của Quý Hội đồng về việc tham gia ý kiến
đối với dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động 2021 và kế hoạch hoạt động 2022 của Hội đồng
TVCCTTHC, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin có một số ý
kiến như sau:
1. NHẬN XÉT CHUNG:
Hiệp hội đánh giá cao nội dung văn bản Dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động
năm 2021 và Dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Quý Hội đồng, theo đó:
- Về Dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động năm 2021, phương nhiệm vụ
trọng tâm năm 2022: Dự thảo đã thống kê đầy đủ các hoạt động và kết quả thực
hiện mà Hội đồng và các thành viên cua Hội đồng đã triển khai trong năm 2021.
- Về Dự thảo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng TVCCTTHC năm 2022: Dự thảo
đã nêu tương đối đầy đủ các hoạt động cần triển khai trong năm 2022 cũng như cơ
quan chủ trì/phối hợp trong từng hoạt động và các sản phẩm dự kiến cần có.
Đặc biệt, Hiệp hội đánh giá cao 02 hoạt động cụ thể trong Dự thảo Kế hoạch hoạt động
2022 của Hội đồng liên quan đến Hiệp hội VASEP (hoạt động 5 về Tổ chức Hội nghị đối thoại
với DN thuộc Phần I "Hoạt động chính" và hoạt động 1 về Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải
cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính thuộc Phần II "Hoạt động nghiên cứu, đề xuất
sáng kiến cái cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính”) đã được Ban thư ký soạn thảo
tổng hợp vào Dự thảo. Hiệp hội cam kết sẽ tích cực phối hợp với Đơn vị chủ trì trong việc
triển khai thực hiện các hoạt động này.
2. GÓP Ý BỔ SUNG:
Năm 2022, dự kiến tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, gây tác
động không nhỏ đến nền kinh tế và đời sống, xã hội của Việt Nam. Tuy nhiên, trong dự thảo
Kế hoạch hoạt động 2022 của Hội đồng chưa đề cập nhiều đến các hoạt động thúc đẩy, hỗ trợ
cho người dân và doanh nghiệp trong việc khắc phục và vượt qua các khó khăn của dịch bệnh
Covid-19, chỉ mới có hai hoạt động trong phạm vi hẹp là:
-

Nghiên cứu “Mở rộng áp dụng chỉ số đánh giá năng lực điểm đến du lịch trên quy
mô 25-30 điểm đến trên toàn quốc” để thúc đẩy ngành du lịch hậu Covid-19 (Hoạt
động 3 phần II)
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-

Báo cáo đánh giá hiệu quả của chương trình, các gói hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục
ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 năm 2022 (Hoạt động 2 Phần III)

Trân trọng đề nghị Ban thư ký soạn thảo xem xét bổ sung thêm vào Phần II "Hoạt
động nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cái cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính” các
hoạt động nghiên cứu, đề xuất, sáng kiến các chính sách, chương trình hỗ trợ từ Chính phủ và
các địa phương để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid19 trong nhiều lĩnh vực hơn, trong đó có thuỷ sản, nông nghiệp.
Trân trọng cảm ơn và kính chào./.
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