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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 
  

 Số:           /QLCL-CL1 

 

              

 

            Hà Nội,  ngày         tháng       năm   
V/v Trung Quốc bổ sung nghêu 2 cồi 

sống vào Danh sách được phép NK  
 

 

  

Kính gửi:  

- Các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc; 

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

Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc, trên cơ sở đề nghị của Cục 

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, ngày 07/5/2020, Vụ Giám sát kiểm dịch 

động thực vật, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã chấp thuận bổ sung nghêu hai cồi (tên  

khoa học: Tapes) vào Danh sách các loài động vật thủy sản của Việt Nam được phép nhập 

khẩu vào Trung Quốc và chính thức có hiệu lực từ ngày 10/5/2020. Danh sách các loài 

động vật thủy sản sống của Việt Nam được phép xuất khẩu vào Trung Quốc (bao gồm 

nghêu 2 cồi) được công bố trên website của Tổng cục Hải quan Trung Quốc tại địa chỉ: 

http://dzs.customs.gov.cn/dzs/2747042/2753600/index.html).  

 Để xuất khẩu các lô hàng nghêu 2 cồi sống vào Trung Quốc, Cục Quản lý chất 

lượng nông lâm sản và thủy sản yêu cầu các đơn vị như sau: 

1. Các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc: 

Thực hiện đăng ký thẩm định, cấp chứng thư xuất khẩu vào Trung Quốc cho các 

lô hàng nghêu 2 cồi sống theo đúng quy định tại Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT (được 

sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT và Thông tư 16/2018/TT-

BNNPTNT) và các văn bản của Cục hướng dẫn quy định/yêu cầu của Trung Quốc về 

xuất khẩu thủy sản sống.  

2. Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng: 

- Phổ biến công văn này tới các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu vào Trung Quốc 

trên địa bàn và lưu ý các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các nội dung nêu tại mục 1 công 

văn này khi làm thủ tục đăng ký, thẩm định cấp chứng thư. 

- Thẩm định, cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản sống theo quy định theo tại 

Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT; mẫu chứng thư và chỉ tiêu lấy mẫu kiểm nghiệm đã 

được hướng dẫn cụ thể tại công văn 2081/QLCL-CL1 ngày 07/11/2013. 

Đề nghị các đơn vị lưu ý thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Phùng Đức Tiến (để báo cáo); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- VASEP (để phổ biến tới các DN); 

- CCNB, CCTB; 

-  Lưu VT, CL1. 

KT.CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 
 

 

Ngô Hồng Phong 

http://dzs.customs.gov.cn/dzs/2747042/2753600/index.html
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