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3. Quy định của Việt Nam về truy xuất 
nguồn gốc thủy sản



1. Xuất xứ của truy xuất nguồn gốc
a. Trong cuộc sống thường ngày

� Cơ sở để 
đánh giá sự 
việc hiện tại

“Lấy vợ xem tông, lấy chống xem giống”

Quản lý lí lịch cán bộ

Điều tra tội phạm
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� Cho thấy truy xuất nguồn gốc đã được sử dụng từ lâu 
và ở nhiều lĩnh vực khác nhau



b. Trong sản xuất nông, lâm, thủy sản

Các loại 
mối nguy

Gây mất 
ATTP

Gây mất 
ATBD động 
thực vật

Xảy ra trong 
tất cả các 
công đoạn 
của chuỗi 
sản xuất
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Truy 
xuất 

nguồn 
gốc

Giúp cho hoạt động kiểm soát ATTP –
ATBD theo quá trình

Giúp truy tìm nguyên nhân và giải 
pháp khắc phục nhanh và chính xác



c. Điều cần nhớ

� Truy xuất nguồn gốc (nguồn gốc xuất xứ):
- Giúp cho việc đánh giá chính xác đường đi của một sản

phẩm
- Không phải là hành động kiểm soát mối nguy gây mất

ATTP
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ATTP
� Nếu chỉ dừng lại ở truy xuất nguồn gốc mà không kiểm

soát mối nguy gây mất ATTP thì truy xuất nguồn gốc
hoàn toàn vô nghĩa



2. Quy định của quốc tế về truy xuất 
nguồn gốc thủy sản
2.1. Các tổ chức quốc tế
a. Tổ chức Nông Lương thế giới - FAO

TT Văn bản Nội dung

� Thanh tra và chứng nhận thực 
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1. CAC/GL 60 - 2006
phẩm theo chuỗi sản xuất
� Để đáp ứng yêu cầu trên, các 
cơ sở sản xuất phải thực hiện truy 
xuất nguồn gốc



b. Tổ chức bảo vệ sức khỏe động 
vật thế giới - OIE

TT Văn bản Nội dung

� Kiểm soát bệnh dịch động vật theo
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1. Năm 1998
� Kiểm soát bệnh dịch động vật theo
chuỗi cung ứng
�Quy định thực hiện truy xuất nguồn gốc

2. Năm 2010
� Công bố hệ thống nhận dạng sản
phẩm theo chuỗi sản xuất



c. Tổ chức Công ước quốc tế về bảo vệ thực 
vật – IPPC thuộc FAO

TT Văn bản Nội dung

1. ISPM7 : 1997

� Kiểm soát bệnh dịch thực vật theo
chuỗi cung ứng
�Thực vật, sản phẩm thực vật phải

8

1. ISPM7 : 1997
�Thực vật, sản phẩm thực vật phải
thực hiện truy xuất nguồn gốc

2. Bản sửa 2010
� Phái xuất trình hồ sơ truy xuất
nguồn gốc khi được yêu cầu



d. Tổ chức Thương mại thế giới - WTO

TT Văn bản Nội dung

1.
TBT – Hiệp định
rào cản kỹ thuật

Lô hàng:
� Nội dung ghi nhãn
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1. rào cản kỹ thuật
trong thương mại

� Thực hiện truy xuất nguồn gốc
� Cung cấp hồ sơ truy xuất
nguồn gốc khi được yêu cầu



2.2. Các quốc gia nhập khẩu chủ yếu
a. Liên minh Châu Âu - EU

TT Văn bản Nội dung

Thiết lập hệ thống TXNG từ:
�Sản xuất thức ăn – nuôi thương phẩm 
– chế biến – phân phối sản phẩm
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1.
Chỉ thị

178/2002/EC

– chế biến – phân phối sản phẩm
�Đánh bắt – bảo quản – chế biến –
phân phối sản phẩm
�Nhãn sản phẩm phải có nội dung 
phục vụ truy xuất nguồn gốc
�Bắt buộc áp dụng tại các nước thành 
viên EU từ 1/1/2005



a. Liên minh Châu Âu – EU (tt)

TT Văn bản Nội dung

� Khai thác thủy sản tự nhiên 
phải
- Thực hiện khai báo và chứng 
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2. QĐ 1005/2008/EC
- Thực hiện khai báo và chứng 
nhận
- Bắt buộc áp dụng đối với tất cả 
các quốc gia xuất khẩu thủy sản 
vào EU từ 1/1/2010



b. Hoa Kỳ

TT Văn bản Nội dung

1.
Luật Thực phẩm 
sửa đổi 2011

� Sản phẩm sản xuất tại Mỹ phải
thiết lập hệ thống truy xuất nguồn
gốc

�Doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản
vào Mỹ phải:
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2.
Luật chống 
khủng bố sinh 
học - 2002

vào Mỹ phải:
-Báo cáo cho FDA nguồn cung cấp
nguyên liệu, quy trình sản xuất và lô
hàng xuất khẩu
-Thông tin về từng lô hàng phải gửi
trước ít nhất 4h trước khi hàng cập
cảng



c. Hàn Quốc

TT Văn bản Nội dung

1.
Quy chế ghi 
nhãn và xuất xứ 
hàng hóa - 1991

� Mọi lô hàng thủy sản sản xuất và 
tiêu thụ tại Hàn Quốc phải
-Thiết lập hệ thống truy xuất nguồn 
gốc
-Phải xuất trình hồ sơ truy xuất 
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-Phải xuất trình hồ sơ truy xuất 
nguồn gốc khi được yêu cầu
� Một số nhà nhập khẩu đã yêu cầu 
áp dụng truy xuất nguồn gốc đối với 
lô hàng thủy sản nước ngoài nhập 
khẩu vào Hàn Quốc

2.
Sửa đổi quy chế 
năm - 2002



d. Trung quốc và Canada

� Đang xây dựng văn bản quy định về truy xuất nguồn gốc
� Áp dụng đối với hàng hóa sản xuất trong nước và hàng 

nhập khẩu 
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3. Quy định của Việt Nam về truy xuất nguồn gốc

�Điều 54 quy định: Truy xuất nguồn gốc đối
với thực phẩm không bảo đảm an toàn
cho sức khỏe người sử dụng

3.1. Luật An toàn thực phẩm
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cho sức khỏe người sử dụng



3.2. Quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT về 
truy xuất nguồn gốc trong lĩnh vực thủy sản
3.2.1. Thông tư 03/2011/TT-BNNPTNT, ngày 
21/1/2011
a. Thông tin chung

�� QuyQuy địđịnhnh vềvề truytruy xuấtxuất nguồnnguồn gốcgốc vàvà thuthu hồihồi sảnsản phẩmphẩm
khôngkhông đảđảmm bảobảo chấtchất llượượng,ng, anan toàntoàn thựcthực phẩmphẩm trongtrong
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khôngkhông đảđảmm bảobảo chấtchất llượượng,ng, anan toàntoàn thựcthực phẩmphẩm trongtrong
lĩnhlĩnh vựcvực thủythủy sảnsản..

Gồm 4 chương, 14 điều, 1 phụ lục

• Hiệu lực thi hành:
- Tàu cá từ 50CV đến dưới 90 CV từ 1/1/2012

- Các đối tượng còn lại từ 5/3/2011



b. Những nội dung cơ bản

Điều Vấn đề Nội dung chính

Điều 1
Phạm vi 

�Nguyên tắc và thủ tục
-Thực hiện truy xuất nguồn gốc
-Triệu hồi sản phẩm không đảm bảo
ATTP trong lĩnh vực thủy sản
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Điều 1
Phạm vi 
điều chỉnh

ATTP trong lĩnh vực thủy sản
�Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân
-Sản xuất, kinh doanh
-Cơ quan quản lý



b. Những nội dung cơ bản (tt)

Điều Vấn đề Nội dung chính

Điều 2 
và 4.

Đối tượng áp 
dụng và cơ 
quan giám sát

a. Giám sát tàu cá ≥ 50CV; cơ sở sản
xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản; cơ sở
sản xuất, kinh doanh sản phẩm xử lý cải
tạo môi trường nuôi; cơ sở sản xuất
giống, nuôi thủy sản thương phẩma.

Tổng cục Thủy 
sản
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giống, nuôi thủy sản thương phẩma.
sản

b.
Chi cục QLCL 
NLS và Thủy 
sản

b. Giám sát cơ sở sản xuất nước đá, cơ
sở thu mua thủy sản, cơ sở chế biến thủy
sản tiêu thụ nội địa

c.

Cục Quản lý 
chất lượng 
Nông Lâm sản 
và Thủy sản

c. Giám sát tàu chế biến, cơ sở làm sạch
nhuyễn thể, kho lạnh độc lập; cơ sở chế
biến xuất khẩu



b. Những nội dung cơ bản (tt)

Điều Vấn đề Nội dung chính

Điều 5
Truy xuất 
nguồn gốc 
sản phẩm

�Tất cả các cơ sở sản xuất kinh
doanh nêu tại điều 2:
-Phải thiết lập hệ thống truy xuất
nguồn gốc sản phẩm
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sản phẩm
nguồn gốc sản phẩm
-Nội dung và phương pháp theo quy
định

Điều 6

Thu hồi lô 
hàng không 
đảm bảo 
ATTP

�Cơ sở tự thu hồi
�Cơ quan kiểm tra, giám sát yêu cầu
thu hồi
�Trình tự thủ tục thu hồi theo quy
định



b. Những nội dung cơ bản (tt)

Điều Vấn đề Nội dung chính

Trách nhiệm 

�Tổng cục Thủy sản; Chi cục QLCL
NLS và Thủy sản; Cục QLCL NLS và
Thủy sản:
-Xây dựng hướng dẫn chi tiết về
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Điều 8, 
9

Trách nhiệm 
của các bên 
liên quan

-Xây dựng hướng dẫn chi tiết về
TXNG cho đối tượng được phân
công
-Chỉ đạo thực hiện TXNG
-Kiểm tra, giám sát, yêu cầu thu hồi
sản phẩm không đạt chất lượng và
ATTP



b. Những nội dung cơ bản (tt)

Điều Vấn đề Nội dung chính

�Sở NN&PTNT
-Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực
hiện nhiệm vụ
-Định kỳ báo cáo kết quả
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Điều 
10, 11

Trách nhiệm 
của các bên 
liên quan

-Định kỳ báo cáo kết quả
�Cơ sở sản xuất kinh doanh thủy
sản
-Thực hiện truy xuất nguồn gốc sản
phẩm
-Chấp hành kiểm tra giám sát
-Thực hiện thu hồi sản phẩm không
đảm bảo ATTP



3.2.2. Quyết định 3477/QĐ-BNN-KTBVNL ngày 
4/12/2009
a. Thông tin chung
� Quy chế chứng nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào

thị trường Châu Âu - IUU
- Gồm 4 chương, 20 điều, 6 phụ lục
- Hiệu lực thi hành: Áp dụng cho tàu đánh cá từ ngày
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- Hiệu lực thi hành: Áp dụng cho tàu đánh cá từ ngày
1/1/2010



b. Những nội dung cơ bản

Điều Vấn đề Nội dung chính

Đối tượng, 

�Nguyên tắc và thủ tục
-Chứng nhận thủy sản khai thác tại
vùng biển Việt Nam đã được kiểm
soát
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Điều 1
Đối tượng, 
phạm vi áp 
dụng

-Xác nhận, cam kết sản phẩm thủy
sản xuất khẩu vào thị trường Châu
Âu có nguồn gốc từ thủy sản khai
thác nhập khẩu



b. Những nội dung cơ bản (tt)

Điều Vấn đề Nội dung chính

Các hoạt 
động khai 
thác TS bất 

�Không có giấy phép khai thác
�Không ghi nhật ký
�Vi phạm vùng cấm, thời gian cấm,
loài bị cấm, ngư cụ bị cấm
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Điều 3

thác TS bất 
hợp pháp, 
không báo 
cáo và 
không theo 
quy định

loài bị cấm, ngư cụ bị cấm
�Che dấu, giả mạo hoặc hủy chứng
cứ vi phạm
�Cản trở cán bộ kiểm tra
�Vận chuyển thủy sản chưa đạt cỡ
khai thác



b. Những nội dung cơ bản (tt)

Điều Vấn đề Nội dung chính

Điều 4

Cơ quan 
thẩm quyền 

�Chi cục KT&BVNLTS tỉnh/thành
phố thực hiện kiểm tra, chứng nhận
thủy sản khai thác
�Các trung tâm vùng thuộc

25

Điều 4
thẩm quyền 
kiểm tra, 
chứng nhận 

�Các trung tâm vùng thuộc
NAFIQAD thực hiện kiểm tra, xác
nhận cam kết đối với các lô hàng
thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ
nguyên liệu nhập khẩu



b. Những nội dung cơ bản (tt)
Điều Vấn đề Nội dung chính

Trình tự thủ 
tục chứng 

�Chủ hàng điền các thông tin vào
giấy chứng nhận khai thác, gửi đến
Chi cục KT&BVNLTS tỉnh
�Cơ quan thẩm quyền kiểm tra tính
chính xác của thông tin và chứng
nhận hoặc không (< 2 ngày làm việc)
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Điều 6
tục chứng 
nhận thủy 
sản khai 
thác

nhận hoặc không (< 2 ngày làm việc)
�Nhận kết quả trực tiếp hoặc theo
đường bưu điện
�Cơ quan thẩm quyền địa phương
được phép chứng nhận tất cả các
tàu (nội và ngoại tỉnh) cập bến tại
cảng của địa phương



b. Những nội dung cơ bản (tt)

Điều Vấn đề Nội dung chính

Kiểm tra 
chứng nhận 
thủy sản 

�Kiểm tra hồ sơ (chủ hàng gửi)
�Kiểm tại hiện trường:
-Ngư cụ, giấy phép khai thác
-Nhật ký theo dõi…
-Lập biên bản kiểm tra
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Điều 7

thủy sản 
khai thác 
(Chi cục 
KT&BVNL 
Thủy sản 
thực hiện)

-Lập biên bản kiểm tra
�Xử lý kết quả:
- Cấp chứng nhận cho lô hàng đạt kết
quả kiểm tra
-Từ chối cấp chứng nhận nếu chưa đạt
-Chuyển cơ quan thẩm quyền xử lý nếu
vi phạm



b. Những nội dung cơ bản (tt)

Điều Vấn đề Nội dung chính

Trình tự, thủ 
tục xác nhận 
cam kết sản 
phẩm thủy 

�Chủ hàng xuất khẩu gửi hồ sơ
đến NAFIQAD vùng, gồm:
-Giấy chứng nhận thủy sản khai
thác
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Điều 8
phẩm thủy 
sản xuất khẩu 
có nguồn gốc 
từ  thủy sản 
khai thác 
nhập khẩu 

thác
-Hồ sơ đăng ký kiểm tra lô hàng
thủy sản
�Xử lý kết quả: Cán bộ kiểm tra
xác nhận vào biên bản kiểm tra lô
hàng nếu hồ sơ và lô hàng phù hợp



b. Những nội dung cơ bản (tt)
Điều Vấn đề Nội dung chính

Kiểm tra, xác 
nhận cam kết 
sản phẩm 
thủy sản xuất 
khẩu có 

�Kiểm tại hiện trường tất cả các lô 
hàng trước khi xuất khẩu
�Nội dung: Kiểm tra sự phù hợp và tính 
xác thực của:
-Thông tin cam kết của chủ hàng
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Điều 9

khẩu có 
nguồn gốc từ 
thủy sản khai 
thác nhập 
khẩu (Trung 
tâm thuộc 
NAFIQAD 
thực hiện)

-Hồ sơ sản xuất
-Giấy chứng nhận thủy sản khai thác
�Xử lý kết quả (< 2 ngày làm việc):
-Xác nhận bản cam kết của chủ hàng 
nếu kết quả kiểm tra đạt
-Không xác nhận bản cam kết và thông 
báo bằng văn bản nếu kết quả kiểm tra 
không đạt



b. Những nội dung cơ bản (tt)

Điều Vấn đề Nội dung chính

Điều 

Trách nhiệm, 
quyền hạn 
của thuyền 

�Trách nhiệm:
- Khai đầy đủ, chính xác thông tin trong 
Giấy chứng nhận thủy sản khai thác
-Cung cấp thông tin, giấy tờ liên quan 
cho cơ quan có thẩm quyền về chứng 
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Điều 
11

của thuyền 
trưởng hoặc 
chủ tàu

cho cơ quan có thẩm quyền về chứng 
nhận thủy sản khai thác khi có yêu cầu 
-Ghi nhật ký khai thác đầy đủ
�Có quyền yêu cầu cơ quan chức năng 
cung cấp các quy định liên quan đến 
việc chứng nhận thủy sản khai thác 



b. Những nội dung cơ bản (tt)

Điều Vấn đề Nội dung chính

Trách nhiệm, 
quyền hạn 

�Trách nhiệm:
- Khai đầy đủ, chính xác thông tin trong 
hồ sơ xin chứng nhận/xác nhận thủy 
sản khai thác
-Cung cấp thông tin liên quan khi có 
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Điều 
12

quyền hạn 
của chủ hàng 
(Doanh 
nghiệp xuất 
khẩu thủy 
sản vào EU)

-Cung cấp thông tin liên quan khi có 
yêu cầu 
-Nộp lệ phí chứng nhận, xác nhận
-Lưu trữ hồ sơ chứng nhận, xác nhận 
trong 3 năm
�Có quyền đề nghị cơ quan có thẩm 
quyền cung cấp những quy định liên 
quan đến chứng nhận/xác nhận thủy 
sản khai thác 



b. Những nội dung cơ bản (tt)
Điều Vấn đề Nội dung chính

Trách 

�Ban quản lý cảng cá:
-Cung cấp danh sách tàu cá bốc dỡ TS
-Xác nhận thông tin về việc bốc dỡ TS
�Chi cục KT&BVNLTS, NAFIQAD vùng
-Chứng nhận thủy sản khai thác
-Xác nhận cam kết TS nhập khẩu xuất xứ 
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Điều 
13,14,
15

nhiệm, của 
các cơ 
quan chức 
năng

-Xác nhận cam kết TS nhập khẩu xuất xứ 
từ KT
-Lưu trữ hồ sơ (03 năm)
-Báo cáo Cục KT&BVNLTS
�Sở Nông nghiệp PTNT
-Hướng dẫn triển khai chứng nhận và xác 
nhận tại địa bàn tỉnh
- Đảm bảo kinh phí và nhân lực thực hiện 
nhiệm vụ



b. Những nội dung cơ bản (tt)
Điều Vấn đề Nội dung chính

Trách 

�Cục KT&BVNLTS
-Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, tuyên truyền, 
hướng dẫn thực hiện kiểm tra, chứng nhận TS 
khai thác
-Định kỳ (6 tháng) báo cáo Bộ NN&PTNT
-Thông báo danh sách các tàu cá vi phạm trên 
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Điều 
16,17

nhiệm, của 
các cơ quan 
chức năng

-Thông báo danh sách các tàu cá vi phạm trên 
website của Cục, các đơn vị liên quan
� Cục QLCL NLS và Thủy sản (NAFIQAD)
-Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, tuyên truyền, 
hướng dẫn thực hiện kiểm tra, xác nhận cam 
kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn 
gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu 
- Định kỳ (6 tháng) báo cáo Bộ NN&PTNT



3.3. Nội dung quy định của Bộ NN&PTNT về truy 

xuất nguồn gốc đối với sản xuất thực phẩm 

động, thực vật trên cạn

Thông tư 74 /2011/TT-BNNPTNT, ngày 31/10/2011 Quy 

định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm 
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định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm 

nông lâm sản không bảo đảm an toàn.
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