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Số:           /QLCL-CL1 Hà Nội, ngày      tháng     năm   
V/v điều chỉnh quy định về mẫu chứng 

thư cho lô hàng XK vào EU   

 

 

Kính gửi:  

-Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào EU; 

-Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 

Cơ quan thẩm quyền EU đã ban hành các Quy định (EU): số 2021/617 ngày 

14/4/2021 và số 2021/619 ngày 15/4/2021 sửa đổi các Quy định (EU) số 2020/2235 và 

số 2020/2236 liên quan đến mẫu chứng thư cho thực phẩm (bao gồm thủy sản và sản 

phẩm thủy sản) xuất khẩu vào thị trường EU và thời hạn chuyển tiếp thi hành các quy 

định này (chi tiết các văn bản đính kèm);  

Tiếp theo văn bản số 453/QLCL-CL1 ngày 14/4/2021 về hướng dẫn mẫu chứng 

thư mới cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU, Cục Quản lý chất lượng nông lâm 

sản và thủy sản thông báo và đề nghị các đơn vị như sau: 

1. Thực hiện cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung: 

- Mục II.2.3.1 và phần ghi chú trong mẫu chứng thư cho thủy sản sống, giáp xác 

sống, sản phẩm của chúng dùng làm thực phẩm ban hành tại Chương 28 Phụ lục III 

Quy định (EU) số 2020/2235 (mẫu FISH- CRUST-HC) được thay thế bằng nội dung 

tại Khoản 1 Điều 1 của Quy định (EU) số 2021/617. 

- Phần ghi chú trong mẫu chứng thư cho nhuyễn thể hai mảnh vỏ sống, động vật 

da gai, động vật chân bụng biển, hải tiêu (tunicates) và sản phẩm của chúng dùng làm 

thực phẩm  ban hành tại Chương 31 Phụ lục III Quy định (EU) số 2020/2235 (mẫu 

MOL-HC) được thay thế bằng nôi dung nêu tại Khoản 2, Điều 2 của Quy định (EU) số 

2021/617. 

 2. Về thời hạn chuyển tiếp thực hiện theo Quy định (EU) số 2021/619:  

- Đối với các lô hàng có nguồn gốc động vật, sản phẩm phối chế (composite) 

dùng làm thực phẩm được ban hành theo các mẫu chứng thư theo các Quy định (EU) 

số 28/2012 và số 2019/628 sẽ được chấp thuận nhập khẩu vào EU cho đến ngày 

20/10/2021 với điều kiện chứng thư được ký bởi cán bộ có thẩm quyền và phù hợp với 

quy định của EU trước ngày 21/8/2021. 

3. Các Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng phổ biến, hướng dẫn các 

doanh nghiệp thực hiện nội dung văn bản sửa đổi của EU, đồng thời đề nghị các doanh 

nghiệp cần chủ động liên hệ với nhà nhập khẩu để có thông tin yêu cầu cụ thể của cơ 

quan kiểm soát cửa khẩu EU. 

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 Nam bộ, Trung bộ; 

- VASEP; 

- Lưu: VT, CL1. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Bá Anh 
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