
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN 

  

Hà Nội, ngày     tháng   năm   

  

Số:               /QLCL-CL1  

V/v khai báo thủy sản khai thác xuất khẩu 

vào thị trường Nhật Bản 

 

 

Kính gửi:  

- Các cơ sở chế biến thủy sản khai thác xuất khẩu vào Nhật Bản; 

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

 

Trên cơ sở kết quả trao đổi thông tin và ý kiến trả lời của Cơ quan thẩm 

quyền Nhật Bản liên quan đến thực hiện cơ chế chứng nhận khai thác của Nhật 

Bản (gọi tắt là JCDS) đối với lô hàng thủy sản và sản phẩm thủy sản được chế 

biến từ 04 loài: Mực ống và mực nang (Squid anh Cuttle fish), cá Thu đao 

(Pacific saury, Cololabis spp.), Cá Thu (Mackerel, Scomber spp) và cá Trích 

(Sardine, Sardinops spp) xuất khẩu vào Nhật Bản từ ngày 01/12/2022, Cục 

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cung cấp thông tin tới các doanh 

nghiệp, các Trung tâm vùng như sau: 

- Phạm vi áp dụng của cơ chế JCDS: các lô hàng thủy sản và sản phẩm thủy 

sản chế biến từ nguyên liệu thuộc 04 loài nêu trên và được khai thác sau ngày 

1/12/2022. Do vậy, chỉ các lô hàng thủy sản chế biến từ nguyên liệu được khai 

thác trong nước/nhập khẩu sau thời điểm này sẽ phải kèm theo Giấy chứng 

nhận khai thác (Catch Certificate) hoặc Xác nhận cam kết (Processing 

Statement) khi xuất khẩu vào Nhật Bản sau khi ngày 1/12/2022. 

- Hồ sơ, tài liệu gửi kèm theo lô hàng để chứng minh nguyên liệu được khai 

thác trước ngày 1/12/2022:  

i) Đối với nguyên liệu khai thác trong nước: Hồ sơ, chứng từ mua bán 

nguyên liệu khai thác, trong trường hợp này, không yêu cầu chứng nhận bởi cơ 

quan thẩm quyền của quốc gia mang cờ. 

ii) Đối với nguyên liệu khai thác nhập khẩu: Hồ sơ chỉ ra nguyên liệu được 

khai thác trước ngày 1/12/2022 được gửi kèm lô hàng xuất khẩu mà không xem 

xét đến việc nguyên liệu đó được chế biến trước hoặc sau ngày 1/12/2022. Các 

trường hợp này, xác nhận cam kết (Processing Statement) không yêu cầu.  

Riêng đối với lô hàng được chế biến từ nguyên liệu nhập khẩu, trong đó 

bao gồm cả nguyên liệu khai thác trước và nguyên liệu khai thác sau ngày 

1/12/2022, lô hàng khi xuất khẩu vào Nhật Bản phải kèm theo xác nhận cam kết 

cho phần nguyên liệu được khai thác sau ngày 1/12/2022.  

Nhằm tổ chức thực hiện quy định IUU của Nhật Bản và tránh những vướng 

mắc phát sinh sau thời điểm JCDS có hiệu lực, Cục Quản lý chất lượng nông 

lâm sản và thủy sản đề nghị như sau: 

1. Các cơ sở chế biến thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Nhật 

Bản: 



1.1. Khi có nhu cầu xác nhận cho lô hàng thủy sản chế biến từ nguyên liệu 

nhập khẩu được khai thác sau ngày 1/12/2022 thuộc 04 loài nêu trên để xuất 

khẩu vào Nhật Bản, lập đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông 

tư 21/2018/TT-BNNPTNT gửi về Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản 

vùng thuộc Cục trên địa bàn để được thực hiện xác nhận (một số lưu ý khi khai 

báo thông tin Giấy xác nhận cam kết (Processing Statement) xem tại Phụ lục gửi 

kèm). 

1.2. Chuẩn bị đầy đù hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền 

để gửi kèm theo lô hàng chế biến từ nguyên liệu được khai thác trước thời điểm 

JCDS có hiệu lực. 

1.3. Tạo mối liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với nhà nhập khẩu Nhật Bản 

để cập nhật và thực hiện đầy đủ các quy định, thủ tục có liên quan trong thực 

hiện IUU của Cơ quan thẩm quyền Nhật Bản trong chế biến, xuất khẩu sản 

phẩm từ 04 loài thủy sản nêu trên vào thị trường này. 

1.4. Nhật Bản hiện đang thừa nhận và áp dụng cơ chế tương đương về quy 

định IUU của Liên minh Châu Âu, do vậy Cục đề nghị các doanh nghiệp: 

a) Nghiên cứu quy định của Việt Nam, Nhật Bản để ban hành và tổ chức 

thực hiện quy định nội bộ của doanh nghiệp nhằm kiểm soát IUU trong toàn bộ 

quá trình chuỗi (khai thác, thu mua, vận chuyển, tiếp nhận, chế biến, bảo quản, 

xuất khẩu) và đảm bảo thông tin khả năng truy xuất nguồn gốc.   

b) Về phân công thực hiện quy định nội bộ IUU:  

- Các cán bộ chuyên trách tại các bộ phận có liên quan đến thực hiện kiểm 

soát IUU phải có kiến thức hiểu biết và nắm vững quy định của pháp luật, của 

doanh nghiệp, kỹ năng thực hành thực tế với nhiệm vụ được giao. 

- Do yêu cầu truy xuất nguồn gốc thủy sản đáp ứng IUU đòi hỏi xuyên suốt 

toàn chuỗi, các doanh nghiệp xem xét giao bộ phận đảm bảo chất lượng để liên 

kết với các bộ phận khác của doanh nghiệp (thu mua, kho bảo quản thành phẩm, 

nguyên liệu, bộ phận xuất, nhập khẩu…), tránh tình trạng đứt gẫy thông tin, dữ 

liệu gây khó khăn cho việc thực hiện yêu cầu truy xuất trên hồ sơ và thực tế sản 

xuất. 

c) Về hồ sơ thực hiện quy định IUU: đối với nguyên liệu trong nước từ khai 

thác (Biên bản bốc dỡ tại cảng, xác nhận nguyên liệu, chứng nhận sản phẩm); 

đối với nguyên liệu nhập khẩu mua từ tàu khai thác/tàu trung chuyển/tàu đóng 

container nhập khẩu (hồ sơ nhập khẩu; biên bản kiểm tra của cơ quan nhà nước, 

các chứng nhận/xác nhận cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu, các thông tin về 

tàu khai thác, cơ sở chế biến nhằm phục vụ cho việc kiểm soát nguyên liệu đáp 

ứng IUU trước khi nhập khẩu…). 

d) Tính toán và công bố đầy đủ các định mức sản xuất tương ứng với các 

sản phẩm thủy sản khai thác được sản xuất tại doanh nghiệp để dễ dàng theo dõi, 

thực hiện quản lý. 

đ) Xây dựng thủ tục và tổ chức theo dõi trừ lùi/cấn trừ và có đối chiếu dữ 

liệu theo dõi với thực tế sản xuất cho: nguyên liệu đưa vào sản xuất, nguyên liệu 

còn lại, thành phẩm đã xuất khẩu, chưa xuất khẩu; lượng bán thành phẩm lỗi, 

phụ phẩm ăn được, phụ phẩm chuyển mục đích sử dụng khác nhằm minh bạch 

khả năng truy xuất nguồn gốc trong toàn chuỗi thực hiện quy định IUU, đảm 



bảo chống lẫn lộn giữa các lô nguyên liệu đưa vào sản xuất, giữa lô nguyên liệu 

đáp ứng quy định IUU và chưa đáp ứng đầy đủ quy định IUU. 

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

- Phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản vào thị trường 

Nhật Bản trên địa bàn về các yêu cầu khai báo thủy sản khai thác xuất khẩu và 

mẫu xác nhận cam kết nguyên liệu thủy sản khai thác nhập khẩu để chế biến 

xuất khẩu theo yêu cầu thị trường Nhật Bản; Hướng dẫn các doanh nghiệp trong 

việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy định IUU (khi có đề nghị). 

- Thực hiện thẩm định hồ sơ truy xuất nguồn gốc, xác nhận cam kết nguyên 

liệu thủy sản khai thác nhập khẩu để chế biến xuất khẩu theo yêu cầu thị trường 

Nhật Bản theo đúng quy định, hướng dẫn của Cục và cập nhật kết quả lên hệ 

thống Onedrive của Cục theo đúng thủ tục đã ban hành. 

 Trong quá trình thực hiện, đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo về Cục các 

khó khăn, vướng mắc (nếu có) để được hướng dẫn xử lý./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Chi cục Trung bộ, Nam bộ; 

- Tổng cục Thủy sản; 

- Cục Thú y; 

- VASEP; 

- Lưu: VT, CL1. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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Phụ lục:  
 

Một số chỉ dẫn khai báo thông tin trong Giấy xác nhận cam kết nguyên liệu 

thủy sản khai thác nhập khẩu để chế biến xuất khẩu theo yêu cầu thị 

trường Nhật Bản 

(kèm theo công văn số:           QLCL-CL1 ngày    tháng     năm 2022) 

 

I. Thông tin trong Mẫu Giấy xác nhận cam kết (processing statement) 

- Mẫu giấy: đã được gửi kèm theo công văn số 1147/QLCL-CL1 ngày 

7/9/2022 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản về việc khai báo 

thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản.  

- Giấy xác nhận đánh số để quản lý và truy xuất như sau:  

+ XX-----/AA/XN-JP:    XX: tương ứng với YA, YB, YC, YD, YE, YK mã 

của Trung tâm vùng cấp xác nhận; -----: Số thứ tự của Giấy xác nhận theo năm; 

AA: 02 số của năm xác nhận; XN-JP: sử dụng chung cho các Giấy xác nhận 

xuất khẩu vào Nhật Bản của Cục. 

- Catch description (Mô tả khai thác): Mô tả tên các loài của thủy sản được 

khai thác hoặc mô tả đặc tính có liên quan như: tên loại, vùng khai thác, thời 

gian khai thác….  

- Total landed weight (Tổng trọng lượng cập cảng) (kg) : Khối lượng tổng 

theo Giấy chứng nhận khai thác hoặc khối lượng thực tế được nhập khẩu của 

nguyên liệu  

- Catch Processed (fishery products) - Sản lượng chế biến (các sản phẩm 

thủy sản) (kg) (kg): là khối lượng nguyên liệu nhập khẩu (nguyên liệu thô hoặc 

bán thành phẩm) được đưa vào chế biến  

 

II. Các thông tin lưu ý:  

 - Tên khoa học cụ thể của loài mực ống, mực nang: tất cả các loài thuộc 

bộ Decapodiformes thuộc đối tượng quy định của JCDS. 

 - Hàng hóa thuộc đối tượng quy định của JCDS theo mã HS của Hải quan 

Nhật Bản (được dịch từ tài liệu hướng dẫn thực hiện JCDS phiên bản 2.0 ngày 

17/6/2022 của Cơ quan thẩm quyền Nhật Bản  

 

Trong số các mặt hàng được phân loại theo thống kê từng mã số trong 

Biểu thuế Hải quan của Nhật Bản (ngày 1 tháng 1 năm 2021) được tại Bảng đây, 

những mặt hàng bao gồm Mực ống và mực nang, cá thu đao Thái Bình Dương 

(Cololabis spp.), Cá thu (Scomber spp.) và cá chích (Sardinops spp. ) phải tuân 

thủ quy định của JCDS 

Đối với các số mã HS được đánh dấu màu xanh lá cây, nếu thủy sản được 

chế biến ở nước thứ ba, tài liệu (ví dụ như xác nhận cam kết) cho biết các sản 

phẩm chế biến đã được chế biến ở nước thứ ba đó và được cơ quan có thẩm 

quyền của chính phủ xác nhận, v.v. của nước thứ ba sẽ được nộp cùng với giấy 

chứng nhận khai thác. 



Để biết thêm chi tiết về Biểu thuế quan của Nhật Bản, tham khảo trang 

web của Hải quan Nhật Bản 

(https://www.customs.go.jp/english/tariff/index.htm). 

   
Statistical Code 

Number 

Item Species 

designated as 

Class II 

0301 99 210 

IQ fishes (Nishin (Clupea spp.), Tara (Gadus 

spp., Theragra spp. and Merluccius spp.), Buri 

(Seriola spp.), Saba (Scomber spp.), Iwashi 

(Etrumeus spp., Sardinops spp. and Engraulis 

spp.), Aji (Trachurus spp. and Decapterus spp.), 

and Samma (Cololabis spp.)) (excluding fry for 

cultivation) (live) 

Pacific saury 

(Cololabis 

spp.) 

Mackerel 

(Scomber spp.) 

Sardine 

(Sardinopes 

spp.) 

0302 43 100 Sardine (Sardinops spp.) (fresh, chilled) 

Sardine 

(Sardinopes 

spp.) 

0302 44 000 
Mackerel (Scomber scombrus, Scomber 

australasicus, Scomber japonicus) (fresh, chilled) 

Mackerel 

(Scomber spp.) 

0302 49 100 
Pacific saury (Cololabis saira) and scads 

(Decapterus spp.) (fresh, chilled) 

Pacific saury 

(Cololabis 

spp.) 

0302 89 190 

Other IQ fishes (Nishin (Clupea spp.), Saba 

(Scomber spp.), red-eye round herring (Etrumeus 

spp.)) (fresh, chilled) 

Mackerel 

(Scomber spp.) 

0302 99 910 

Fish offal of Nishin (Clupea spp.), Tara (Gadus 

spp., Theragra spp. and Merluccius spp.), Buri 

(Seriola spp.), Saba (Scomber spp.), Iwashi 

(Etrumeus spp., Sardinops spp., and Engraulis 

spp.), Aji (Trachurus spp. and Decapterus spp.), 

Samma (Cololabis spp.) (excluding maws) 

(fresh, chilled) 

Pacific saury 

(Cololabis 

spp.) 

Mackerel 

(Scomber spp.) 

Sardine 

(Sardinops 

spp.) 

0303 53 100 Sardine (Sardinops spp.) (frozen) 

Sardine 

(Sardinops 

spp.) 

0303 54 000 
Mackerel (Scomber scombrus, Scomber 

australasicus, Scomber japonicus) (frozen) 

Mackerel 

(Scomber spp.) 

0303 59 120 Pacific saury (Cololabis saira) (frozen) 

Pacific saury 

(Cololabis 

spp.) 

0303 89 129 
Other IQ fishes (Saba (Scomber spp.), red-eye 

round herring (Etrumeus spp.)) (frozen) 

Mackerel 

(Scomber spp.) 

0303 99 912 

Fish offal of Mackerel (Scomber scombrus, 

Scomber australasicus, Scomber japonicus) 

(excluding maws) (frozen) 

Mackerel 

(Scomber spp.) 

0303 99 919 

Fish offal of Buri (Seriola spp.), Iwashi 

(Etrumeus spp., Sardinops spp., and Engraulis 

spp.), Aji (Trachurus spp. and Decapterus spp.), 

Samma (Cololabis spp.) (excluding maws) 

(frozen) 

Pacific saury 

(Cololabis 

spp.) 

Sardine 

(Sardinops 

spp.)  



0304 49 100 

Nishin (Clupea spp.), Buri (Seriola spp.), Saba 

(Scomber spp.), Iwashi (Etrumeus spp., 

Sardinops spp. and Engraulis spp.), Aji 

(Trachurus spp. and Decapterus spp.), and 

Samma (Cololabis spp.) (fillet) (fresh, chilled) 

 

Pacific saury 

(Cololabis 

spp.) 

Mackerel 

(Scomber spp.) 

Sardine 

(Sardinops 

spp.) 

0304 59 100 

Nishin (Clupea spp.), Buri (Seriola spp.), Saba 

(Scomber spp.), Iwashi (Etrumeus spp., 

Sardinops spp., and Engraulis spp.), Aji 

(Trachurus spp. and Decapterus spp.), Samma 

(Cololabis spp.) (fish meat) (fresh, chilled) 

 

Pacific saury 

(Cololabis 

spp.) 

Mackerel 

(Scomber spp.) 

Sardine 

(Sardinops 

spp.) 

0304 89 100 

Nishin (Clupea spp.), Buri (Seriola spp.), Saba 

(Scomber spp.), Iwashi (Etrumeus spp., 

Sardinops spp., and Engraulis spp.), Aji 

(Trachurus spp. and Decapterus spp.), Samma 

(Cololabis spp.) (fillet) (frozen) 

Pacific saury 

(Cololabis 

spp.) 

Mackerel 

(Scomber spp.) 

Sardine 

(Sardinops 

spp.) 

0304 99 120 

Buri (Seriola spp.), Saba (Scomber spp.), Iwashi 

(Etrumeus spp., Sardinops spp., and Engraulis 

spp.), Aji (Trachurus spp. and Decapterus spp.), 

Samma (Cololabis spp.) (fish meat) ) (frozen) 

 

Pacific saury 

(Cololabis 

spp.) 

Mackerel 

(Scomber spp.) 

Sardine 

(Sardinops 

spp.) 

0305 39 210 

Nishin (Clupea spp.), Buri (Seriola spp.), Saba 

(Scomber spp.), Iwashi (Etrumeus spp., 

Sardinops spp., and Engraulis spp.), Aji 

(Trachurus spp. and Decapterus spp.), Samma 

(Cololabis spp.) (fillet) (salted, dried) 

 

Pacific saury 

(Cololabis 

spp.) 

Mackerel 

(Scomber spp.) 

Sardine 

(Sardinops 

spp.) 

0305 54 100 

Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), 

Iwashi (Sardinops spp. and Engraulis spp.), 

Mackerel (Scomber scombrus, Scomber 

australasicus, Scomber japonicus), Aji 

(Trachurus spp. and Decapterus spp.), Pacific 

saury (Cololabis saira) (dried) 

 

Pacific saury 

(Cololabis 

spp.) 

Mackerel 

(Scomber spp.) 

Sardine 

(Sardinops 

spp.) 

0305 59 020 

IQ fishes (Nishin (Clupea spp.), Buri (Seriola 

spp.), Saba (Scomber spp.), red-eye round herring 

(Etrumeus spp.)) (dried) 

Mackerel 

(Scomber spp.) 

0305 69 091 

Nishin (Clupea spp.), Tara (Gadus spp., 

Theragra spp. and Merluccius spp.), Buri 

(Seriola spp.), Saba (Scomber spp.), Iwashi 

Pacific saury 

(Cololabis 

spp.) 



(Etrumeus spp., and Sardinops spp.), Aji 

(Trachurus spp. and Decapterus spp.), Samma 

(Cololabis spp.) (salted) 

 

Mackerel 

(Scomber spp.) 

Sardine 

(Sardinops 

spp.) 

0305 79 222 

Edible fish offal of Nishin (Clupea spp.), Tara 

(Gadus spp., Theragra spp. and Merluccius spp. 

excluding cod), Buri (Seriola spp.), Saba 

(Scomber spp.), Iwashi (Etrumeus spp., 

Sardinops spp., and Engraulis spp.), Aji 

(Trachurus spp. and Decapterus spp.), Samma 

(Cololabis spp.) (dried) 

 

Pacific saury 

(Cololabis 

spp.) 

Mackerel 

(Scomber spp.) 

Sardine 

(Sardinops 

spp.) 

0305 79 324 

Edible fish offal of Nishin (Clupea spp.), Tara 

(Gadus spp., Theragra spp. and Merluccius spp.), 

Buri (Seriola spp.), Saba (Scomber spp.), Iwashi 

(Etrumeus spp.and Sardinops spp.), Aji 

(Trachurus spp. and Decapterus spp.), Samma 

(Cololabis spp.) (salted) 

 

Pacific saury 

(Cololabis 

spp.) 

Mackerel 

(Scomber spp.) 

Sardine 

(Sardinops 

spp.) 

0307 42 010 Mongo ika (live, fresh, and chilled) 
Cuttle fish and 

Squid 

0307 42 090 
Squids and cuttle fishes excluding Mongo ika 

(live, fresh, and chilled) 

Cuttle fish and 

Squid 

0307 43 010 Mongo ika (frozen) 
Cuttle fish and 

Squid 

0307 43 020 

Neon flying squid (Ommastrephes bartramii) 

(frozen) 

 

Cuttle fish and 

Squid 

0307 43 030 

Japanese flying squid (Todarodes pacificus), 

Jumbo flying squid (Dosidicus gigas), Japanese 

squid (Loliolus spp.), Shortfin squid (Illex spp.) 

and Sparkling enope squid (Watasenia 

scintillans) (frozen) 

Cuttle fish and 

Squid 

0307 43 090 

Squids and cuttle fishes excluding Mongo ika, 

Neon flying squid (Ommastrephes bartramii), 

Japanese flying squid (Todarodes pacificus), 

Jumbo flying squid (Dosidicus gigas), Japanese 

squid (Loliolus spp.), Shortfin squid (Illex spp.) 

and Sparkling enope squid (Watasenia 

scintillans)  (frozen) 

Cuttle fish and 

Squid 

0307 49 210 Mongo ika (salted, dried) 
Cuttle fish and 

Squid 

0307 49 290 
Squids and cuttle fishes excluding Mongo ika 

(salted, dried) 

Cuttle fish and 

Squid 

0307 49 500 Squids and cuttle fishes (smoked) 
Cuttle fish and 

Squid 

1604 13 010 
Prepared sardines, sardinella and brisling or 

sprats products (in airtight containers) 

Sardine 

(Sardinops 

spp.) 

 

1604 13 090 
Prepared sardines, sardinella and brisling or 

sprats products (excluding airtight containers) 

Sardine 

(Sardinops 



spp.) 

 

1604 15 000 Prepared mackerel products 
Mackerel 

(Scomber spp.) 

1605 54 100 Prepared cuttle fish and squid (smoked) 
Cuttle fish and 

Squid 

1605 54 911 

Prepared cuttle fish and squid (in airtight 

containers) (excluding the smoked) (containing 

rice) 

Cuttle fish and 

Squid 

1605 54 919 
Prepared cuttle fish and squid (excluding the 

smoked) (excluding containing rice) 

Cuttle fish and 

Squid 

1605 54 991 

Prepared cuttle fish and squid (excluding airtight 

containers) (excluding the smoked) (containing 

rice) 

Cuttle fish and 

Squid 

1605 54 999 

Prepared cuttle fish and squid (excluding airtight 

containers) (excluding the smoked) (excluding 

containing rice) 

Cuttle fish and 

Squid 
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