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NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
Số: 507 /QLCL-CL1
V/v xuất khẩu cua, tôm hùm sống
sang Trung Quốc

Kính gửi:
- Các cơ sở sản xuất, xuất khẩu cua, tôm hùm sống sang
Trung Quốc;
- Các Trung tâm Chất lượng NLTS vùng 1 - 6.
Trên cơ sở đề nghị của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, ngày
17/4/2020, Vụ Giám sát kiểm dịch động thực vật, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã
gửi thư điện tử yêu cầu cung cấp thông tin về hiện trạng kiểm soát an toàn thực phẩm,
an toàn dịch bệnh của các cơ sở bao gói và cơ sở nuôi cung cấp nguyên liệu chưa nằm
trong danh sách được phía Trung Quốc công nhận (danh sách nêu tại văn bản
478/QLCL-CL1 ngày 14/4/2020). Phía Trung Quốc sẽ đánh giá nội dung trả lời để
xem xét, cho phép bổ sung cơ sở bao gói và cơ sở nuôi cua, tôm hùm sống vào danh
sách được phép xuất khẩu vào Trung Quốc.
(Bảng câu hỏi theo yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền Trung Quốc kèm theo)
Thực hiện yêu cầu nêu trên của Cơ quan thẩm quyền Trung Quốc, Cục Quản
lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản có ý kiến như sau:
1. Các cơ sở bao gói cua, tôm hùm sống chưa nằm trong danh sách được phía
Trung Quốc công nhận:
Trả lời đầy đủ các câu hỏi tại mục I, II, III Bảng câu hỏi; gửi về Cục (tiếng Việt,
tiếng Anh) trước ngày 24/4/2020.
2. Các cơ sở bao gói cua, tôm hùm sống nằm trong danh sách đã được phía
Trung Quốc công nhận
Chủ động rà soát Chương trình quản lý chất lượng, hiện trạng điều kiện bảo
đảm ATTP, an toàn dịch bệnh và các hồ sơ giám sát có liên quan theo Bảng câu hỏi
của phía Trung Quốc để sẵn sàng cung cấp cho phía Trung Quốc (nếu được yêu cầu).
3. Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng:
Phổ biến công văn này tới các cơ sở sản xuất xuất khẩu cua, tôm hùm sống vào
Trung Quốc trên địa bàn và đôn đốc các doanh nghiệp khẩn trương thực hiện đầy đủ
các nội dung nêu tại mục 1, 2 công văn.
Yêu cầu các đơn vị lưu ý thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (để báo cáo);
- PCT Ngô Hồng Phong (để biết);
- Chi cục Trung bộ, Nam bộ;
- Lưu: VT, CL1.
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