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Kính gửi:
- Các doanh nghiệp chế biến thủy sản XK vào EU, GB;
- Các Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng.
Tiếp theo công văn số 453/QLCL-CL1 ngày 14/4/2021, số 496/QLCLCL1 ngày 22/4/2021 về hướng dẫn mẫu chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất
khẩu vào EU; công văn số 1961/QLCL-CL1 ngày 30/12/2020 về việc cấp chứng
thư cho lô hàng thủy sản vào Vương quốc Anh;:
Để triển khai thực hiện:
- Quy định (EU) số 2021/1471 ngày 18/8/2021 (có hiệu lực từ 18/9/2021)
thay thế các về mẫu chứng thư tại Phụ lục III Quy định (EU) 2020/2235 và Quy
định (EU) 2021/617, trong đó cập nhật Danh sách quốc gia theo Quy định EU số
2021/404, 2021/405; bổ sung nội dung chứng nhận tại Mục I.21 đối với lô hàng
quá cảnh (transit) và sửa một số sai lỗi chính tả trong mẫu chứng thư hiện hành.
Hiện tại, các mẫu chứng thư theo quy định (EU) số 2021/1471 đã được cập nhật
trên hệ thống TRACESNT;
- Mẫu chứng thư thủy sản theo phiên bản: 2.2 (ban hành tháng 6/2021) và
mẫu chứng thư cho sản phẩm nhuyễn thể hai mảnh vỏ theo phiên bản: 1.0 đã
được Cơ quan thẩm quyền Vương quốc Anh đã cập nhật trên website
https://www.gov.uk/government/publications/fish-products-health-certificates),
trong đó lưu ý: các phiên bản mẫu chứng thư cũ cho thủy sản chung, nhuyễn thể
2 mảnh vỏ tiếp tục được chấp nhận sử dụng cho đến ngày 01/5/2022.
Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thông báo và đề nghị
các đơn vị như sau
1. Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào EU, Great Britain
(GB):
- Thực hiện cập nhật nội dung thay đổi theo mẫu chứng thư mới khi thực
hiện đăng ký thẩm định, chứng nhận cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào thị
trường EU, GB. Trong đó, đề nghị các doanh nghiệp thực hiện khai báo để đăng
ký cấp chứng thư điện tử cho tất cả các lô hàng thủy sản vào thị trường EU qua
hệ thống TRACESNT.
- Chủ động phối hợp chặt chẽ nhà nhập khẩu để kịp thời xử lý các khó
khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình sản xuất, chế biến và xuất
khẩu thủy sản vào thị trường EU, GB.

2. Các Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng:
- Chuyển tiếp văn bản này tới các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản vào EU,
GB trên địa bàn.
- Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, hướng dẫn cho các doanh nghiệp thuộc địa
bàn về sử dụng mẫu chứng thư và khai báo theo quy định của EU khi đăng ký
thẩm định, chứng nhận lô hàng thủy sản xuất khẩu qua hệ thống TRACESNT.
- Chủ động kịp thời cập nhật và hướng dẫn doanh nghiệp trên địa bàn khi
Cơ quan thẩm quyền các nước nhập khẩu có thông báo áp dụng phiên bản mới
mẫu chứng thư, đồng thời báo cáo thông tin về Cục (qua Phòng Chất lượng thủy
sản) trong thời gian tới.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc, các đơn vị
kịp thời báo cáo về Cục để được hỗ trợ giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Chi cục Trung bộ, Nam bộ;
- Lưu: VT, CL1.
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