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Hà Nội, ngày      tháng      năm      

 

Kính gửi: 

 

 - Công ty TNHH Hùng Cá (DL 126); 

- Xí nghiệp 3 - Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (DL 500); 

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

 

Ngày 04/5/2022, Cơ quan Kiểm dịch động thực vật Liên bang Nga (FSVPS) 

đã có văn bản số ФC- KC-7/12346 thông báo bổ sung Công ty TNHH Hùng Cá 

(DL 126) và Xí nghiệp 3 - Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (DL 500) vào danh sách 

các doanh nghiệp được phép xuất khẩu vào thị trường Liên minh Kinh tế Á –Âu 

kể từ ngày 4/5/2022 (chi tiết tại văn bản kèm theo).  

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thông báo và đề nghị các 

đơn vị như sau: 

1. Công ty TNHH Hùng Cá (DL 126) và Xí nghiệp 3 - Công ty Cổ phần 

Vĩnh Hoàn (DL 500): 

- Thực hiện đăng ký thẩm định, chứng nhận đối với nhóm sản phẩm: Cá 

đông lạnh (thủy sản nuôi: cá tra); Phi lê cá (bao gồm thịt cá, chả cá) tươi, ướp 

lạnh hoặc đông lạnh (thủy sản nuôi: cá tra) được sản xuất tại các cơ sở có mã số 

DL 126, DL 500 để xuất khẩu vào thị trường Liên minh Kinh tế Á-Âu. 

- Chủ động nghiên cứu và thực hiện các quy định về đảm bảo chất lượng, an 

toàn thực phẩm trong quá trình chế biến và xuất khẩu thủy sản vào thị trường 

Liên minh Kinh tế Á Âu nói chung và Liên bang Nga nói riêng, cụ thể: TR 

040/2016 Quy định kỹ thuật của Liên minh Kinh tế Á-Âu về An toàn thủy sản 

và các sản phẩm thủy sản, TR CU 021/2011 Quy định kỹ thuật của Liên minh 

Hải quan về An toàn thực phẩm, TR CU 022/2011 Quy định kỹ thuật của Liên 

minh Hải quan về ghi nhãn sản phẩm thực phẩm, TR CU 005/2011 Quy định kỹ 

thuật của Liên minh Hải quan về an toàn bao bì, TR CU 029/2012 Quy định kỹ 

thuật của Liên minh Hải quan về yêu cầu an toàn đối với phụ gia thực 

phẩm, hương liệu và chất hỗ trợ chế biến (các quy định được đăng tải trên 

website của Cục tại http://www.nafiqad.gov.vn/lien-minh-kt-a-au_t229c322). 

- Phối hợp chặt chẽ với nhà nhập khẩu để tránh phát sinh vướng mắc (hợp 

đồng xuất khẩu, nhà nhập khẩu đã được FSVPS công nhận,…) khi xuất khẩu 

thủy sản vào Liên minh Kinh tế Á-Âu.  

 

http://www.nafiqad.gov.vn/lien-minh-kt-a-au_t229c322
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2. Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 

- Thẩm định cấp chứng thư cho các sản phẩm được sản xuất tại DL 126, 

DL 500 vào Liên minh Kinh tế Á-Âu kể từ ngày ban hành văn bản này theo 

đúng quy định. 

- Trung tâm vùng 6 chuyển tiếp công văn này tới DL 126, DL 500 và phổ 

biến, hướng dẫn doanh nghiệp về các quy định về an toàn thực phẩm của Việt 

Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu trong chế biến và xuất khẩu các sản phẩm thủy 

sản vào thị trường này. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Chi cục Nam bộ (để biết); 

- Lưu: VT, CL1. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG  

 

 

 

 

Lê Bá Anh 
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