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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 

THUỶ SẢN VIỆT NAM     

 

Số:  97 /CV-VASEP 

V/v: tháo gỡ khó khăn bất cập cho DN trong việc 

EU yêu cầu cấp 2 H/C cho lô hàng XK đi EU 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2022 

 

 

Kính gửi: Ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng 

Cục Quản lý Chất lượng NLS và Thủy sản, Bộ NN&PTNT 

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cùng các DN hội viên chân 

thành cảm ơn Ông và Quý Cục đã luôn hỗ trợ và đồng hành cùng các DN thủy sản trong thực 

hiện tốt các quy định về quản lý, đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) và tháo gỡ các vướng mắc, 

bất cập trong quá trình thực thi.  

Trong thời gian qua, Hiệp hội VASEP đã nhận được phản ánh của một số DN hội viên 

(Công ty TNHH Đồ hộp Việt Cường, Công ty BASEAFOOD,...) về việc các Cơ quan có Thẩm 

quyền về ATTP của các nước EU yêu cầu phải có 2 Chứng thư Vệ sinh (Health Certificate – 

H/C) đối với các lô hàng thủy sản chuyển tải qua EU hoặc lô hàng thủy sản phối trộn (trong đó 

có nhuyễn thể hai mảnh vỏ phối trộn cùng các thủy sản khác) NK vào EU (chi tiết xin xem tại 

công văn số 086.22 ngày 3/11/2022 và 089.22 ngày 15/11/2022 của Công ty BASEAFOOD cũng 

như Email của Cơ quan ATTP của Hà Lan và hướng dẫn NK của EU gửi kèm).   

Tuy nhiên, các quy định hiện hành của Bộ NNPTNT (Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT 

ngày 12/11/2013 quy định về kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản XK và các Thông tư bổ sung, 

sửa đổi Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT) vẫn chưa cho phép việc cấp 2 H/C cho cùng một lô 

hàng. Điều này khiến các lô hàng thủy sản phải chuyển tải qua EU hay lô hàng thủy sản phối trộn 

NK vào EU đang bị tắc nghẽn, phát sinh rất nhiều chi phí lưu kho, lưu bãi cho DN cũng như gây 

thiệt hại về thương hiệu, uy tín của DN đối với các khách hàng. 

Để giúp các công ty thủy sản sớm giải phóng lô hàng đang bị giữ tại cảng cũng như tạo tiền 

đề tránh gây ra các bất cập tương tự trong tương lai, Hiệp hội VASEP trân trọng đề nghị Quý Cục 

xem xét: 

1. Bổ sung quy định cho phép việc cấp 2 H/C cho cùng một lô hàng khi DN hoặc Cơ quan 

có Thẩm quyền nước NK có yêu cầu vào Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 

48/2013/TT-BNNPTNT. 

2. Trong thời gian chờ Thông tư này được ban hành, đề nghị Quý Cục xem xét cho phép 

cấp 2 H/C cho các lô hàng trong các trường hợp nói trên để giúp DN sớm được giải 

phóng lô hàng, tránh phát sinh thêm chi phí. 

Hiệp hội VASEP rất mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời của Ông và Quý Cục. 

Trân trọng cảm ơn và kính chào./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam; 

- 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 

 


