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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hướng dẫn tuyên truyền Chỉ thị số
09/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp
khắc phục tình trạng các lô hàng thủy sản
Việt Nam bị nước ngoài cảnh báo, trả về
trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở.

Kính gửi: UBND các xã, phường.
Thực hiện Công văn số 1097/STTTT-TTBCXB ngày 21/6/2018 của Sở
Thông tin và Truyền thông tỉnh về việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền khắc phục
tình trạng các lô hàng thủy sản Việt Nam bị nước ngoài cảnh báo, trả về,
Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn công tác tuyên truyền, thông tin trên
hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở như sau:
1. Nội dung tuyên truyền: Thực hiện theo bài tuyên truyền do phòng Văn
hóa và Thông tin biên tập, cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh truy cập vào địa chỉ
http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/Tai-lieu-tuyen-truyen để tải nội
dung tuyên truyền về về các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tình trạng các lô hàng
thủy sản Việt Nam bị nước ngoài cảnh báo, trả về.
2.Thời gian tuyên truyền: Thực hiện phát thanh tuyên truyền trên hệ thống
Đài Truyền thanh cơ sở về Chỉ thị số 09/CT-TTg. Thời gian phát thanh bắt đầu từ
ngày 15/7/2018 đến ngày 20/7/2018.
3. Báo cáo kết quả: Sau ngày 20/7/2018, cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh
cơ sở báo cáo kết quả tuyên truyền về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp báo
cáo UBND thành phố theo quy định.
Đề nghị UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện./.
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BÀI TUYÊN TRUYỀN
về các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tình trạng
các lô hàng thủy sản Việt Nam bị nước ngoài cảnh báo, trả về.
(kèm theo Công văn số 853 /VHTT-PT ngày 02 tháng 7 năm 2018)
Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố.
Ngành thủy sản của Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc trong 20
năm trở lại đây. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản đã tăng trưởng nhanh với mức tăng
bình quân gân 15%/năm, từ mức thấp 550 triệu USD năm 1995 lên 8,3 tỷ USD năm
2017. Tăng trưởng xuất khẩu thủy sản đã góp phần vào quá trình tăng trưởng của
ngành nông nghiệp nói riêng và nền kinh tế của cả nước nói chung.
Trong thời gian qua, tình hình các lô hàng thủy sản xuất khẩu bị cảnh báo vi
phạm các quy định về an toàn thực phẩm tại các thị trường nhập khẩu mặc dù đã
giảm nhưng vẫn ở mức cao, ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh, uy tín sản phẩm
thủy sản Việt Nam trên thị trường thế giới, làm giảm hiệu quả kinh tế của các
doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản và tác động tiêu cực đến đời sống của
ngư dân và người nuôi trồng thủy sản.
Nguyên nhân xảy ra tình trạng trên có thể kể đến là: (1) Một số hóa chất,
kháng sinh bị cấm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản nhưng vẫn được sử dụng
trong y tế, công nghiệp và chăn nuôi động vật trên cạn. Việc phối hợp để kiểm soát
chưa chặt chẽ, các hộ nuôi thủy sản có thể dễ dàng tiếp cận và lạm dụng trong nuôi
trồng thủy sản, (2) vẫn còn hiện tượng nhập lậu hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y
không rõ nguồn gốc xuất xứ và bị lạm dụng trong nuôi trồng thủy sản, (3) Việc
quản lý, cấp phép cũng như kiểm tra, giám sát lưu thông, mua bán, sử dụng các sản
phẩm thuốc thú y, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản
chưa chặt chẽ, dẫn đến việc các hộ nuôi lạm dụng dẫn đến gây tồn dư trong sản
phẩm, (4) Phần lớn các cơ sở nuôi trồng, cơ sở thu mua thủy sản của Việt Nam nhỏ
lẻ, chưa đáp ứng đầy đủ quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Bên
cạnh đó, vẫn còn một số cơ sở vì lợi ích trước mắt đã sử dụng hóa chất, kháng sinh
để bảo quản thủy sản, (5) Chương trình quản lý chất lượng của các doanh nghiệp
chế biến xuất khẩu thủy sản chưa được thường xuyên rà soát, cập nhật để kiểm soát
hiệu quả vệ sinh, an toàn thực phẩm.
Để xử lý dứt điểm vấn đề các lô hàng thủy sản bị cảnh báo các chỉ tiêu an
toàn thực phẩm đặc biệt là tồn dư hóa chất, kháng sinh vượt mức quy định tại các
thị trường nhập khẩu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập
trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
a) Rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật trong quản lý an toàn
thực phẩm thủy sản xuất khẩu theo hướng tạo điều kiện tối đa cho người dân,
doanh nghiệp và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các thị trường nhập khẩu;
b) Quản lý chặt chẽ việc cấp phép lưu hành thuốc thú y, chất xử lý, cải tạo
môi trường nuôi trồng thủy sản; thường xuyên tổ chức rà soát, loại bỏ các sản phẩm
kém chất lượng, không an toàn ra khỏi Danh mục các sản phẩm được phép lưu
hành;
c) Chỉ đạo đẩy mạnh nghiên cứu, cải tiến công nghệ sản xuất giống thủy sản
để chủ động nguồn giống bảo đảm chất lượng; vận động, hướng dẫn người nuôi,
doanh nghiệp áp dụng biện pháp nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững;
d) Tổ chức phổ biến các quy định pháp luật của Việt Nam và chủ trì, phối
hợp với Bộ Công Thương cập nhật quy định của thị trường nhập khẩu; hướng dẫn,
hỗ trợ các cơ sở nuôi, sơ chế, chế biến thủy sản áp dụng quy trình sản xuất an toàn,
chương trình quản lý chất lượng tiên tiến;
đ) Tổ chức giám sát tồn dư hóa chất độc hại trong thủy sản nuôi để kịp thời
phát hiện, cảnh báo, truy xuất, xử lý tận gốc đối với sản phẩm, cơ sở vi phạm;
e) Phối hợp với Bộ Y tế và Bộ Công Thương tổ chức kiểm soát chặt chẽ hóa
chất, kháng sinh nhập khẩu để sử dụng trong y tế, công nghiệp nhưng bị lạm dụng
trong sản xuất kinh doanh thủy sản; tiếp tục phối hợp với Bộ Công an trong việc tổ
chức điều tra, thu thập thông tin, triệt phá dứt điểm các đường dây nhập, lậu, tàng
trữ, lưu thông, mua bán chất cấm, chất xử lý, cải tạo môi trường, thuốc thú y ngoài
danh mục được phép lưu hành và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm;
g) Chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra (đặc biệt là thanh tra, kiểm tra đột
xuất khi cơ sở có dấu hiệu vi phạm) trong sản xuất, lưu thông, mua bán, sử dụng
thuốc thú y, chất xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản và việc lạm
dụng kháng sinh trong quá trình bảo quản thủy sản; xử lý nghiêm các trường hợp vi
phạm theo quy định của pháp luật;
h) Chủ động, tích cực đẩy mạnh hoạt động đàm phán song phương, đa
phương và ký kết các Hiệp định, thỏa thuận hợp tác, công nhận lẫn nhau với cơ
quan thẩm quyền nước nhập khẩu, tạo cơ chế giảm kiểm tra hai lần; phản đối, góp
ý đối với những quy định về an toàn thực phẩm không phù hợp của các thị trường
nhập khẩu;
i) Đảm bảo quy trình kiểm tra, kiểm nghiệm và cấp chứng nhận an toàn thực
phẩm (chứng thư) cho lô hàng thủy sản xuất khẩu một cách chặt chẽ nhằm giảm
thiểu các lô hàng được cấp chứng thư xuất khẩu bị cảnh báo, trả về.
2. Bộ Công Thương:
a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công
an tổ chức kiểm soát chặt chẽ hóa chất kháng sinh nhập khẩu sử dụng trong công
nghiệp nhưng bị cấm sử dụng trong sản xuất kinh doanh thủy sản;
b) Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc tích cực
đẩy mạnh hoạt động đàm phán song phương, đa phương, ký kết các Hiệp định, thỏa

thuận hợp tác, công nhận lẫn nhau với nước nhập khẩu, tạo cơ chế xử lý kịp thời
vướng mắc, thúc đẩy xuất khẩu thủy sản;
c) Tăng cường công tác xử lý các vụ việc tranh chấp thương mại quốc tế, đặc
biệt là phòng vệ thương mại để bảo vệ lợi ích chính đáng của người sản xuất, doanh
nghiệp kinh doanh, xuất khẩu thủy sản.
3. Bộ Y tế:
a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công
an tổ chức kiểm soát chặt chẽ hóa chất, kháng sinh nhập khẩu sử dụng trong y tế
nhưng bị cấm sử dụng trong sản xuất kinh doanh thủy sản;
b) Rà soát, cập nhật quy định về mức giới hạn tối đa cho phép tồn dư thuốc
thú y, hóa chất trong thực phẩm, quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ
trợ chế biến thực phẩm phù hợp với hướng dẫn của Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm
quốc tế Codex.
4. Bộ Công an:
a) Chỉ đạo các đơn vị liên quan từ trung ương đến địa phương tích cực phối
hợp với các đơn vị thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc
điều tra, thu thập thông tin, triệt phá dứt điểm các đường dây nhập lậu, tàng trữ, lưu
thông, buôn bán chất cấm, chất xử lý, cải tạo môi trường và thuộc thú y ngoài danh
mục được phép lưu hành;
b) Tham gia tổ công tác liên ngành kiểm tra, thanh tra các cơ sở có dấu hiệu
vi phạm trong sản xuất, lưu thông, mua bán, sử dụng thuốc thú y, chất xử lý, cải tạo
môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản và việc lạm dụng kháng sinh trong bảo
quản thủy sản; phát hiện những vấn đề tiêu cực và có biện pháp xử lý đối với cá
nhân, doanh nghiệp cố ý vi phạm.
5. Bộ Ngoại giao:
Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc đàm phán
song phương, đa phương, ký kết các Hiệp định, thỏa thuận hợp tác, công nhận lẫn
nhau với cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu và phản đối, góp ý đối với những
quy định về an toàn thực phẩm không phù hợp của các thị trường nhập khẩu.
6. Bộ Thông tin và Truyền thông:
Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân, các cơ sở sản xuất kinh doanh
thủy sản về những thiệt hại khi lô hàng xuất khẩu bị trả về để tự giác chấp hành các
quy định về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất kinh doanh thủy sản.
7. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP):
Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương
cập nhật thông tin, thông báo cho doanh nghiệp về thay đổi trong chính sách nhập
khẩu, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, yêu cầu kiểm dịch, điều kiện nhập
khẩu của các nước đối với hàng thủy sản.
8. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về
đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy sản; hướng dẫn, hỗ trợ
cơ sở nuôi, cơ sở thu gom, sơ chế thủy sản áp dụng quy trình sản xuất, chương trình

quản lý chất lượng tiên tiến để đảm bảo an toàn thực phẩm; hỗ trợ các doanh
nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản kết nối, xây dựng các vùng nguyên liệu thủy
sản đảm bảo yêu cầu của thị trường nhập khẩu và truy xuất được nguồn gốc sản phẩm;
b) Giám sát, cảnh báo sớm dịch bệnh trên thủy sản nuôi để kịp thời khuyến
nghị người nuôi phòng trị bệnh hiệu quả, sử dụng thuốc thú y thủy sản theo đúng
quy định và không sử dụng chất cấm, kháng sinh nguyên liệu để phòng trị bệnh;
c) Tổ chức hoạt động giám sát các chỉ tiêu an toàn thực phẩm trong sản xuất,
kinh doanh thực phẩm tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn; cảnh báo, truy xuất, xử lý tận gốc đối với cơ sở sản xuất kinh
doanh vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm;
d) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất việc lưu thông, mua bán,
sử dụng thuốc thú y, chất xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản, sử dụng
hóa chất, kháng sinh bảo quản thủy sản và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định
của pháp luật;
đ) Chỉ đạo Sở Y tế và các ban ngành liên quan tăng cường công tác giám sát
việc bán thuốc theo đơn tại các cơ sở khám chữa bệnh và hệ thống bán lẻ thuốc trên
địa bàn.
Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế,
Công an, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu
thủy sản Việt Nam (VASEP) có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc
Chỉ thị này. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm theo dõi, kiểm
tra việc thực hiện của các đơn vị và báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực
hiện Chỉ thị này./.
Trích nguồn: Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 04 tháng 04 năm 2018 của Thủ
tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tình trạng các lô hàng thủy
sản Việt Nam bị nước ngoài cảnh báo, trả về.

