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 Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau 

Phúc đáp văn bản số 1382/SNN-TS ngày 29/5/2019 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau về việc khó khăn, vướng mắc trong thực 

hiện công tác an toàn thực phẩm đối với tàu cá, cảng cá, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn có ý kiến trả lời như sau: 

1. Đối với tàu cá 

            - Ngày 21/11/2017, Quốc hội khóa 14 đã thông qua Luật thủy sản 2017. 

Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày kể từ ngày 01/01/2019. Tại điểm k khoản 1 

Điều 60 của Luật Thủy sản 2017 quy định “không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định” là một trong các hành vi khai thác 

thủy sản bất hợp pháp. Do vậy, theo đề nghị của Tổng cục Thủy sản, Bộ đã quy 

định đối tượng tàu cá có chiều dài trên 15 mét thuộc diện phải thẩm định, cấp 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Thông tư số 

38/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn chi tiết Nghị định 15/2018/NĐ-CP về quy 

định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, 

thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ (thay thế 

Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT). 

 - Biểu phí tại Điểm 3a Điều 5 của Thông tư 44/2018/TT-BTC ngày 

7/5/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực 

nông nghiệp quy định phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm 

đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản. Do vậy, trường 

hợp thẩm định không cấp giấy chứng nhận ATTP thì không thực hiện thu phí này. 

 - Về kiến nghị điều chỉnh hoặc hủy bỏ điểm b Khoản 3 Điều 17 Thông tư 

38: Đề nghị Sở hướng dẫn chủ tàu cá không cần kê khai các thông tin không cần 

thiết liên quan đến hoạt động bảo đảm ATTP của tàu cá. 

2. Đối với cảng cá 

Tại mục 5, Phụ lục V (mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm) của Thông tư 38 quy định về thành phần hồ 

sơ đăng ký bao gồm: Giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập. Do đó, 

các cảng cá Cà Mau đáp ứng điều kiện trên và các yêu cầu quy định tại các văn 
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bản quy phạm có liên quan thì được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm theo Thông tư 38. Trường hợp các cảng cá không có Giấy đăng 

ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập thì không đủ điều kiện để được cấp Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối 

với kiến nghị của địa phương./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Tổng cục Thủy sản; 

- Lưu: VT, QLCL. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

                   THỨ TRƯỞNG 

 
 
 

 

Phùng Đức Tiến 
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