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Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã nhận được công
văn số 2177/BNN-TY ngày 12/4/2022 của Quý Bộ về việc tham gia ý kiến đối với Dự
thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch
động vật, sản phẩm động vật thủy sản (sau đây gọi tắt là Dự thảo). Hiệp hội và các
doanh nghiệp thành viên đánh giá cao nội dung của Dự thảo đã xem xét các ý kiến góp ý
của Hiệp hội tại văn bản số 127/CV-VASEP ngày 29/11/2021 về việc bãi bỏ quy định
thực hiện kiểm dịch đối với sản phẩm thủy sản chế biến đông lạnh dùng làm thực phẩm
nhập khẩu về để sản xuất xuất khẩu (SXXK), gia công xuất khẩu (GCXK), không tiêu
thụ trong nước.
Sau khi tổng hợp các góp ý từ các Doanh nghiệp thành viên, Hiệp hội xin có một số ý
kiến ban đầu góp ý cho Dự thảo như sau:
1. Xin kiến nghị Bộ NN&PTNT ban hành một Thông tư mới thay thế cho Thông
Tư 26/2016 cùng với các Thông Tư sửa đổi bổ sung liên quan thay vì ban hành
Thông tư sửa đổi.
Do Thông Tư 26/2016 ban hành từ năm 2016 đến nay đã hơn 6 năm và đã có nhiều
nội dung được sửa đổi bổ sung bằng Thông Tư 36/2018 và Thông Tư 11/2019 cho nên
việc ban hành một Thông Tư tiếp tục sửa đổi và bổ sung sẽ không hiệu quả khi tra cứu,
thực thi cũng như xử lý vi phạm xảy ra.
Theo như dự thảo, chúng tôi nhận thấy số lượng các nội dung sửa đổi cũng khá lớn
nhất là hệ thống phụ lục có nhiều cập nhật cho phù hợp với tình hình mới. Việc tích hợp
các nội dung trong dự thảo mới vào Thông tư 26/2016 và các nội dung sửa đổi ở Thông
tư 36/2018 và Thông tư 11/2019 để ban hành một Thông tư mới sẽ tạo thành một văn
bản pháp luật hoàn chỉnh và thống nhất cho các Quy định liên quan đến kiểm dịch thủy
sản.
2. Xin kiến nghị không bãi bỏ Thông tư 11/2019/TT-BNNPTNT như nội dung
Điều 2 trong dự thảo:
Thực tế nội dung Thông Tư 11/2019 chỉ sửa đổi một điểm về cung cấp hồ sơ trong
thủ tục kiểm dịch cho phù hợp với thực tế đối với các lô hàng nhập khẩu gián tiếp qua

cảng trung chuyển và quy định này cần được duy trì để phù hợp với loại hình này trong
thủ tục kiểm dịch, thay vì bãi bỏ và áp dụng trở lại quy định tại Thông tư 36/2018.
3. Xin kiến nghị bổ sung quy định kiểm dịch đối với hàng thủy sản chuyển mục
đích sử dụng sang tiêu thụ nội địa có nguồn gốc nhập khẩu để SXXK, GCXK:
Trong thực tế có một số trường hợp sau khi nhập khẩu sản phẩm động vật thủy sản
mục đích ban đầu làm nguyên liệu để SXXK, GCXK (nên theo Dự thảo, lô hàng này sẽ
được miễn kiểm dịch khi nhập khẩu). Nhưng sau đó do có khách hàng trong nước muốn
mua toàn bộ hoặc một phần lô thủy sản nhập khẩu nêu trên để tiêu thụ nội địa hoặc sản
xuất hàng phục vụ mục đích tiêu thụ nội địa.
4. Xin kiến nghị bổ sung Danh mục các hồ sơ cần thiết đối với nguyên liệu thủy sản
khai thác nhập khẩu theo các quy định về IUU:
Do các hồ sơ lô hàng thủy sản nhập khẩu có nhiều loại khác nhau đối với từng loại
hình nhập khẩu (loại hình NK từ các cơ sở chế biến ở nước ngoài, loại hình NK trực tiếp
từ các tàu cập cảng Việt Nam, loại hình NK gián tiếp từ các tàu đánh bắt,...), nên để rõ
ràng, minh bạch thông tin và thuận tiện cho việc thực thi của các bên theo các quy định
về IUU, cần bổ sung vào Dự thảo Danh mục hồ sơ theo loại hình NK khác nhau.
5. Xin kiến nghị giữ nguyên quy định đối tượng Sản phẩm động vật thủy sản đã chế
biến chín được miễn kiểm dịch:
Theo Khoản 12 Điều 1 của Thông tư 36/2018/TT-BNNPTNT đã bổ sung vào Phụ
lục 1 của Thông tư 26/2016 trong phần “Danh mục động vật, sản phẩm động vật thủy
sản miễn kiểm dịch” có quy định “Sản phẩm động vật thủy sản đã chế biến chín, đóng
bao bì kín khí, có nhãn mác theo quy định và sử dụng để ăn ngay” nhưng trong Dự thảo
mới không còn quy định này. Do đó xin kiến nghị đưa lại nội dung này vào trong khoản
6 Điều 1 của Dự thảo thông tư.
6. Xin tiếp tục kiến nghị không áp dụng kiểm dịch đối với hàng nhập khẩu là sản
phẩm thủy sản ở dạng đông lạnh dùng làm thực phẩm và dầu cá:
Bản chất các sản phẩm nêu trên không có nguy cơ lây lan dịch bệnh thủy sản vào
Việt Nam (trừ trường hợp ở quốc gia xuất khẩu đang có dịch bệnh phải áp dụng biện
pháp ngăn chặn khẩn cấp).
Do đó xin kiến nghị đưa nội dung này bổ sung vào khoản 6 Điều 1 của Dự thảo liên
quan đến sửa đổi Mục II phần A và B của phụ lục 1.
7. Xin kiến nghị sửa đổi quy định về phương thức nộp hồ sơ kiểm dịch, cho phép
Doanh Nghiệp được hoàn tất các thủ tục nộp hồ sơ kiểm dịch hoàn toàn trên các
kênh online, không phải nộp hồ sơ giấy để tiết giảm thời gian, chi phí thực hiện cho
DN:
Tại công văn 263/BNN-TY ngày 13/01/2022 của Bộ NNPTNT có nêu “…, không
bắt buộc Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ giấy. Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn cách gửi

hồ sơ như: gửi qua dịch vụ bưu chính công; qua email, fax sau đó gửi bản chính, gửi
qua Cổng thông tin một cửa Quốc gia”. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số Doanh
nghiệp, đến nay các Doanh nghiệp vẫn nộp hồ sơ qua Cổng thông tin một cửa Quốc gia
và sau đó phải nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hồ sơ giấy đến cơ quan kiểm
dịch (vừa phải làm thủ tục online, vừa phải làm thủ tục offline).
Do đó xin kiến nghị sửa đổi quy định này theo nội dung trong Công Văn 263/BNNTY ngày 13/1/2022 cho các khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 1 của Dự thảo; cũng như
các khoản 6, khoản 9, khoản 10 Điều 1 tại Thông tư 36/2018 có liên quan đến nội dung
này.
8. Xin kiến nghị Bộ NN & PTNT có ý kiến với Bộ Y tế để có văn bản hướng dẫn
Nghị định 15/2018/NĐ-CP về việc Tự công bố sản phẩm đối với sản phẩm nhập
khẩu phục vụ tiêu thụ nội địa:
Sản phẩm thủy sản chế biến nhập khẩu đã được đóng gói và kinh doanh nội địa,
không trải qua bất kỳ công đoạn sản xuất nào làm thay đổi bản chất sản phẩm thì việc
phải làm hồ sơ tự công bố lần 2 khi bán ra thị trường nội địa (tự công bố lần 1 ngay khi
nhập khẩu) thực sự là không cần thiết. Tuy nhiên, Nghị định 15/2018/NĐ-CP chưa có
quy định cụ thể cho vấn đề này.
Xin cảm ơn và trân trọng kính chào./.
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