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THÔNG TƯ
Quy định đánh giá và quản lý rủi ro đối với thuỷ sản sống
nhập khẩu dùng làm thực phẩm

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10
tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP
ngày 03 tháng 01 năm 2008;
Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm
2010;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm
2005;
Căn cứ Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm
2008;
Căn cứ Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại
lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều trong Luật An toàn thực phẩm;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc
tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước
ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ sản;
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư
quy định đánh giá và quản lý rủi ro đối với thuỷ sản sống nhập khẩu vào Việt
Nam dùng làm thực phẩm như sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về đánh giá và quản lý rủi ro từ thủy sản sống nhập
khẩu vào Việt Nam dùng làm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Các cơ quan quản lý, các tổ chức, cá nhân có hoạt động trực tiếp hoặc có
liên quan đến đánh giá rủi ro, quản lý rủi ro và nhập khẩu, kinh doanh thủy sản
sống dùng làm thực phẩm.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Rủi ro là các tác động gián tiếp hoặc trực tiếp, không chủ đích có thể có
hại đối với đa dạng sinh học và môi trường do các hoạt động có liên quan đến
thủy sản sống nhập khẩu vào Việt Nam dùng làm thực phẩm.
2. Đánh giá rủi ro là các hoạt động nhằm xác định những tác động bất lợi
có thể xảy ra đối với đa dạng sinh học và môi trường trong các hoạt động có liên
quan đến thuỷ sản sống nhập khẩu dùng làm thực phẩm.
3. Quản lý rủi ro là việc thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa, xử lý và
khắc phục rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường trong các hoạt động có
liên quan đến thủy sản sống nhập khẩu vào Việt Nam dùng làm thực phẩm.
Chương II
ĐÁNH GIÁ RỦI RO
Điều 4. Đối tượng phải thực hiện đánh giá rủi ro
Thủy sản sống chưa có tên trong Danh mục các loài thủy sản sống được
phép nhập khẩu làm thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban
hành.
Điều 5. Nội dung đánh giá rủi ro
1. Đánh giá khả năng tồn tại trong môi trường, các vùng sinh thái tại Việt
Nam.

2. Đánh giá khả năng trở thành vật dữ và khả năng cạnh tranh thức ăn đối
với các loài thủy sản bản địa.
3. Đánh giá khả năng lai tạp của thủy sản nhập khẩu với các loài thủy sản
bản địa.
4. Đánh giá nguy cơ phát tán mầm bệnh mới cho thủy sản bản địa.
Điều 6. Thủ tục đánh giá rủi ro
1. Hồ sơ đề nghị đánh giá rủi ro (01 bộ), bao gồm:
a) Đơn đề nghị đánh giá rủi ro thuỷ sản sống nhập khẩu dùng làm thực
phẩm theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
b) Ảnh chụp hoặc bản vẽ mô tả loài thuỷ sản đề nghị đánh giá rủi ro kèm
theo tên thương mại, tên khoa học.
c) Bản thuyết minh đặc tính sinh học của loài thuỷ sản đề nghị đánh giá rủi
ro theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.
d) Giấy chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ của cơ quan có thẩm quyền nước
xuất khẩu cấp.
Tài liệu quy định tại điểm d Khoản 1 Điều này là bản sao chụp mang theo
bản gốc để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc bản sao có
chứng thực trong trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện và kèm theo một
(01) bản dịch sang tiếng Việt được công chứng.
2. Trình tự thực hiện
a) Tổng cục Thủy sản tiếp nhận hồ sơ và xem xét, hướng dẫn ngay cơ sở
bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định trong trường hợp cơ
sở nộp hồ sơ trực tiếp hoặc có văn bản trả lời và nêu rõ những nội dung cần
chỉnh sửa/ bổ sung trong vòng ba (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ
sơ trong trường hợp tiếp nhận hồ sơ thông qua đường bưu điện.
b) Trong thời hạn không quá mười năm (15) ngày làm việc kể từ khi nhận
được hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, Tổng cục Thủy sản
thành lập Hội đồng đánh giá rủi ro.
c) Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ khi có kết luận của Hội đồng
đánh giá rủi ro, Tổng cục Thủy sản có văn bản công nhận kết quả đánh giá rủi ro
và đồng ý cho phép nhập khẩu hoặc thông báo bằng văn bản không cho phép
nhập khẩu và nêu rõ lý do. Đồng thời đăng tải kết quả đánh giá rủi ro trên trang
tin điện tử (website) của Tổng cục Thuỷ sản và gửi tới cơ quan Hải quan.

d) Căn cứ vào kết quả kết quả đánh giá rủi ro, Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn bổ sung vào Danh mục các loài thủy sản sống được phép nhập
khẩu làm thực phẩm
Điều 7. Hội đồng đánh giá rủi ro
Hội đồng đánh giá rủi ro thủy sản sống nhập khẩu vào Việt Nam dùng làm
thực phẩm do Tổng cục trưởng Tổng cục thủy sản thành lập. Hội đồng có nhiệm
vụ tiến hành đánh giá rủi ro thủy sản sống nhập khẩu vào Việt Nam dùng làm
thực phẩm theo các nội dung quy định tại Điều 5 Thông tư này và kiến nghị biện
pháp quản lý rủi ro phải thực hiện theo các quy định tại Chương III Thông tư
này.
Chương III
QUẢN LÝ RỦI RO
Điều 8. Yêu cầu chung
1. Các hoạt động nhập khẩu, kinh doanh thuỷ sản sống dùng làm thực phẩm
phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa, xử lý và khắc phục rủi ro.
2. Cơ sở nhập khẩu, phân phối, tiêu thụ có trách nhiệm thực hiện các biện
pháp quản lý thích hợp nhằm phòng ngừa, phát hiện kịp thời các rủi ro để xử lý
khắc phục hậu quả rủi ro. Trường hợp xảy ra rủi ro trong quá trình tiến hành các
hoạt động của mình phải kịp thời báo cáo cơ quan quản lý nuôi trồng thuỷ sản
địa phương và Tổng cục Thủy sản.
3. Trường hợp xuất hiện rủi ro ở các quốc gia khác trên đối tượng thuỷ sản
sống dùng làm thực phẩm nhập khẩu vào Việt Nam, người đăng ký nhập khẩu
có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan quản lý nuôi trồng thuỷ sản địa
phương. Các tổ chức, cá nhân và cơ quan có liên quan phải triển khai ngay các
biện pháp kiểm soát rủi ro và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 9. Quản lý rủi ro trong vận chuyển
1. Thuỷ sản sống nhập khẩu vào Việt Nam dùng làm thực phẩm phải được
kiểm dịch theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Trong quá trình vận chuyển phải được bao gói riêng biệt bảo đảm không
để thất thoát ra môi trường.
3. Trường hợp xảy ra thất thoát trong quá trình vận chuyển, cơ sở nhập
khẩu, cơ sở phân phối và tiêu thụ (nếu có) phải triển khai ngay các biện pháp
phù hợp để thu hồi tất cả số lượng thuỷ sản sống bị thất thoát và tiêu huỷ bằng
biện pháp phù hợp đồng thời báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 10. Lưu giữ, bảo quản và tiêu thụ thuỷ sản sống nhập khẩu vào
Việt Nam dùng làm thực phẩm
1. Thuỷ sản sống nhập khẩu vào Việt Nam dùng làm thực phẩm phải được
lưu giữ bảo quản trong điều kiện phù hợp với yêu cầu bảo quản của từng đối
tượng thuỷ sản sống và không để thất thoát ra ngoài môi trường.
2. Cơ sở nhập khẩu, cơ sở phân phối và tiêu thụ (nếu có) có trách nhiệm
kiểm tra, kiểm kê định kỳ trong quá trình lưu giữ bảo quản. Kết quả kiểm tra,
kiểm kê phải được lưu giữ trong hồ sơ lưu giữ, bảo quản của cơ sở.
3. Cơ sở nhập khẩu, cơ sở phân phối và tiêu thụ (nếu có) không gây, nuôi,
không phát tán ra môi trường tự nhiên và môi trường nuôi trồng thuỷ sản.
4. Trường hợp xảy ra thất thoát trong quá trình lưu giữ bảo quản, cơ sở
nhập khẩu, cơ sở phân phối và tiêu thụ (nếu có) phải triển khai ngay các biện
pháp phù hợp để thu hồi tất cả số lượng thuỷ sản sống bị thất thoát và tiêu huỷ
bằng biện pháp phù hợp đồng thời báo cáo Tổng cục Thủy sản để có biện pháp
xử lý kịp thời.
Chương IV
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN
Điều 11. Tổng cục Thủy sản
1. Tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện Thông tư này.
2. Xem xét báo cáo của Hội đồng đánh giá rủi ro và quyết định biện pháp
quản lý rủi ro đối với thủy sản sống dùng làm thực phẩm nhập khẩu vào Việt
Nam.
3. Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các
biện pháp quản lý rủi ro, định kỳ tổng hợp thông tin, đánh giá kết quả triển khai
các biện pháp quản lý rủi ro trong nhập khẩu thuỷ sản sống dùng làm thực phẩm
vào Việt Nam và đề xuất điều chỉnh khi cần thiết.
4. Tổng hợp trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban
hành Danh mục các loài thủy sản sống được phép nhập khẩu làm thực phẩm.
Điều 12. Cơ quan quản lý chuyên ngành địa phương
Kiểm tra, giám sát việc lưu giữ, bảo quản, tiêu thụ thủy sản sống nhập khẩu
dùng làm thực phẩm trên địa bàn quản lý.
Điều 13. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, phân phối, tiêu thụ thủy sản
sống dùng làm thực phẩm

1. Cơ sở nhập khẩu, phân phối và tiêu thụ thủy sản sống dùng làm thực
phẩm phải chấp hành việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng theo
các quy định tại Thông tư này.
2. Cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ có liên quan và tạo điều kiện thuận lợi
để Tổng cục Thuỷ sản thực hiện nhiệm vụ.
3. Định kỳ 6 tháng hoặc khi có yêu cầu phải báo cáo tình hình nhập khẩu
(bao gồm: chủng loại, số lượng, nguồn gốc và mục đích nhập khẩu) của đơn vị
mình về Tổng Cục Thuỷ sản và Cơ quan quản lý chuyên ngành địa phương nơi
đặt trụ sở chính.
4. Nộp phí, lệ phí theo quy định.
Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 16. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày

/

/2014.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu xuất hiện vướng mắc, khó khăn hoặc vấn
đề mới, các đơn vị, công chức, viên chức kịp thời phản ánh về Tổng cục Thuỷ
sản để tổng hợp trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem
xét sửa đổi, bổ sung./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Công báo Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ liên quan;
- UBND các Tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh,
TP trực thuộc TƯ;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TCTS.

BỘ TRƯỞNG

Cao Đức Phát

Phụ lục 1: Mẫu đơn đề nghị đánh giá rủi ro
thủy sản sống nhập khẩu vào Việt Nam dùng làm thực phẩm
(Ban hành kèm theo Thông tư số
/TT-BNNPTNT ngày tháng
2013 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
(Tên đơn vị xin
nhập khẩu)
Số:……….

năm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
(Địa danh), ngày

tháng

năm 20

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THỦY SẢN SỐNG
NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM DÙNG LÀM THỰC PHẨM
Kính gửi: Tổng cục Thủy sản
Tên cơ sở đề nghị: ..............................................................................................
Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………….
Tel:............................................ Fax:.....................................................;
Email:…………………………………..
Đề nghị Tổng cục Thuỷ sản đánh giá đánh giá rủi ro đối với các loài thủy sản
sống nhập khẩu vào Việt Nam dùng làm thực phẩm:
TT

Tên thương
mại

Tên khoa học

Xuất xứ

Ghi chú

1
2
3
…

Hồ sơ đính kèm:…………………………………………………………
Đề nghị Tổng Cục Thuỷ sản xem xét đánh giá rủi roc ho các đối tượng
thuỷ sản sống trên nhập khẩu vào Việt Nam dùng làm thực phẩm.
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Phụ lục 2: Mẫu “Bản thuyết minh đặc tính sinh học của loài thuỷ sản đề
nghị đánh giá rủi ro”
(Ban hành kèm theo Thông tư số
/TT-BNNPTNT ngày
tháng
2013 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

BẢN THUYẾT MINH ĐẶC TÍNH SINH HỌC

1. Đặc điểm phân loại, hình thái và đặc điểm phân bố

2. Đặc điểm dinh dưỡng

3. Đặc điểm sinh trưởng

4. Đặc điểm sinh sản
(Chỉ rõ nguồn tài liệu tham khảo)

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

năm

