
    Kính gửi::  

- Các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu vào Qatar; 

- Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng. 
 

 Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản nhận được thông tin về 

việc Cơ quan Kiểm soát Thực phẩm và Vệ sinh Cảng của Qatar mới ban hành 

Thông tư ngừng áp dụng Thông tư về việc phòng ngừa nhiễm virus Covid-19 

(Thông tư mới ban hành kèm theo). Để thực hiện quy định nêu trên của Cơ quan 

thẩm quyền Qatar, Cục có ý kiến như sau: 

- Bỏ nội dung xác nhận “all necessary measures have been taken to ensure 

that the consignment is not contaminated with coronavirus Covid-19 whether it 

relates to workers or procedures” tại mục Health Attestations trong chứng thư 

cấp cho lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Qatar và các yêu cầu liên quan đến xác 

nhận nội dung này nêu tại công văn số 418/QLCL-CL1 ngày 30/3/2020 của Cục. 

Các nội dung khác nêu tại công văn số 418/QLCL-CL1 không thay đổi. 

 - Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng: phổ biến nội dung 

văn bản này tới các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu vào Qatar tại địa 

bàn phụ trách. 
 

Yêu cầu các đơn vị lưu ý thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Phùng Đức Tiến (để báo cáo); 

- PCT. Ngô Hồng Phong (để biết): 

- VASEP; 

- Các Chi cục Trung bộ, Nam bộ; 

- Lưu: VT, CL1. 

CỤC TRƯỞNG 

 
 
 

Nguyễn Như Tiệp 
 

BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  

NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Hà Nội, ngày        tháng      năm 

Số:           /QLCL-CL1     

V/v cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản 

xuất khẩu vào Qatar 
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