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                  Hà Nội, ngày       tháng     năm  

 
Kính gửi:  

- Tổng cục Thủy sản; 

- Cục chế biến và Phát triển thị trường nông sản; 

- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; 

- Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế; 

- Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN/TC/F11); 

- Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam; 

- Hiệp hội Chế biến và XKTS Việt Nam (VASEP); 

- Viện Hải dương học Nha Trang; 

- Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản/ Ban 

Quản lý an toàn thực phẩm/Cơ quan được phân công quản 

lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản các tỉnh thành phố; 

- Các cơ sở chế biến nhuyễn thể hai mảnh vỏ đông lạnh. 

  

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 3760/QĐ-BNN-KHCN ngày 

21/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Danh mục và kinh 

phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành nông nghiệp và 

phát triển nông thôn và công văn số 2199/BNN-KHCN ngày 16/4/2021 về triển khai 

nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản 

vùng 4 (đơn vị trực thuộc Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) đã xây 

dựng dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN) “Sản phẩm thủy sản – Nhuyễn 

thể hai mảnh vỏ đông lạnh”. 

Căn cứ quy định tại Điều 6 Thông tư số 01/2021/TT-BNNPTNT ngày 

18/3/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và xây 

dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tổ chức lấy ý 

kiến góp ý cho dự thảo TCVN nêu trên (dự thảo TCVN được đăng tải trên website 

của Cục tại địa chỉ: www.nafiqad.gov.vn, mục “Góp ý dự thảo văn bản”). 

Văn bản góp ý (theo mẫu tại Phụ lục gửi kèm) đề nghị gửi về Trung tâm Chất 

lượng nông lâm thủy sản vùng 4  (địa chỉ: 91 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, 

Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; đồng gửi email đến địa chỉ: 

kietlda.nafi4@mard.gov.vn ) trước ngày 08/7/2022 để tổng hợp và hoàn thiện dự 

thảo. 

Trân trọng./. 

 
 Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Chi cục Trung bộ, Nam bộ (để góp ý); 

- Trung tâm vùng1,2,3,5,6; Retag (để góp ý); 

- Lưu VT, CL1. 

KT. CỤC TRƯỞNG  

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 
 

Lê Bá Anh 
 

http://www.nafiqad.gov.vn/
mailto:kietlda.nafi4@mard.gov.vn


 

 

MẪU GÓP Ý NỘI DUNG DỰ THẢO 

(kèm theo công văn số              /QLCL-CL1, ngày       /  5 /2022 

của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản)  
 

TT Nội dung của Dự thảo 

(cần sửa đổi, bổ sung) 

Nội dung đề xuất sửa đổi, 

bổ sung 

Lý do 
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