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NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
Số: 503 /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 1,2,3,4,5,6.
Liên quan đến việc cập nhật danh sách các cơ sở sản xuất, xuất khẩu cua, tôm
hùm sống sang Trung Quốc, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thông
báo như sau:
- Trên cơ sở đăng ký của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản,
Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã cập nhật bổ sung trên trang web của cơ quan này
03 cơ sở, gồm: Công ty TNHH Hải Sản Bình Thơm (TS 664), Công ty Cổ phần thủy
sản Dương Gia Nguyễn (mã số: TS 959), Chi nhánh Công ty TNHH hải sản Quyền
Dương (TS 377) vào danh sách các cơ sở thu gom, sơ chế, bao gói cua và tôm hùm
sống của Việt Nam được phép xuất khẩu sang Trung Quốc (cụ thể tại đường link:
http://dzs.customs.gov.cn/dzs/2747042/2753600/index.html ). Như vậy, hiện nay có
tổng số 13 cơ sở thu gom, sơ chế, bao gói cua, tôm hùm sống của Việt Nam được
phép xuất khẩu sang Trung Quốc (cụ thể tại đường link nêu trên).
- Ngoài ra, thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Cục nhận được
thông tin từ Vụ Giám sát kiểm dịch động thực vật, Tổng cục Hải quan Trung Quốc về
việc Cơ quan này sẽ chỉ công bố Danh sách các cơ sở thu gom, sơ chế, bao gói cua,
tôm hùm sống được phép xuất khẩu sang Trung Quốc; Cơ quan thẩm tra cấp chứng thư
phải chịu trách nhiệm kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu hợp pháp từ các cơ sở nuôi cua,
tôm hùm cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở thu gom, sơ chế, bao gói.
Để triển khai các nội dung thông báo nêu trên của Vụ Giám sát kiểm dịch động
thực vật, Tổng cục Hải quan Trung Quốc, Cục yêu cầu:
1. Các cơ sở thu gom, sơ chế, bao gói cua, tôm hùm sống xuất khẩu sang
Trung Quốc
- Các cơ sở đã có tên trong Danh sách: thực hiện đăng ký thẩm định, cấp chứng
thư xuất khẩu vào Trung Quốc cho các lô hàng thủy sản sống theo đúng quy định tại
Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 02/2017/TTBNNPTNT và Thông tư 16/2018/TT-BNNPTNT) và các văn bản của Cục phổ biến
quy định/yêu cầu của Trung Quốc về xuất khẩu thủy sản sống.
- Các cơ chưa có tên trong Danh sách: khi gửi hồ sơ đăng ký bổ sung vào
Danh sách, cần kèm theo nội dung trả lời Bản câu hỏi theo yêu cầu của Vụ Giám sát

kiểm dịch động thực vật (hướng dẫn cụ thể tại công văn số 507/QLCL-CL1 ngày
19/4/2020 của Cục). Theo thông tin trao đổi giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc
và Vụ Giám sát kiểm dịch động thực vật, phía Trung Quốc không yêu cầu cung cấp
các thông tin liên quan đến hộ nuôi trong Bản câu hỏi.
2. 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.
- Thẩm định, cấp chứng thư cho lô hàng cua, tôm hùm sống theo quy định tại
Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 02/2017/TTBNNPTNT và Thông tư 16/2018/TT-BNNPTNT); mẫu chứng thư và chỉ tiêu lấy
mẫu kiểm nghiệm đã được hướng dẫn cụ thể tại công văn 2081/QLCL-CL1 ngày
07/11/2013. Trong quá trình thẩm định, cấp chứng thư, khi lấy mẫu thẩm tra/thẩm
định lấy mẫu kiểm nghiệm lô hàng, cần kiểm tra tính đầy đủ, độ tin cậy xuất xứ
nguyên liệu từ các cơ sở nuôi cung cấp cho cơ sở thu gom, sơ chế, bao gói theo đúng
quy định hiện hành và các văn bản hướng dẫn của Cục.
Yêu cầu các đơn vị lưu ý thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
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- Lưu: VT, CL1.
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