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Hà Nội,  ngày       tháng      năm 

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 

 

Số:          /QLCL-CL1 

V/v Panama gia hạn thời gian xuất khẩu 

cho một số doanh nghiệp thủy sản xuất 

khẩu của Việt Nam  

              

       Kính gửi:   

     - Các Doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản vào Panama; 

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

 

Trên cơ sở đề nghị của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, 

Cơ quan An toàn thực phẩm Panama (AUPSA) đã tiếp tục gia hạn thời gian được 

phép xuất khẩu sản phẩm thủy sản vào Panama cho các doanh nghiệp chế biến 

thủy sản Việt Nam trong Danh sách xuất khẩu vào nước này đến hết ngày 

30/6/2022, chi tiết xem tại website của AUPSA, địa chỉ: 

http://200.46.196.152/Plantas/(X(1)S(r3fdrx0m2y2znay4mbmpjirv))/Forms/Plant

as.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thông báo và yêu cầu 

các đơn vị như sau: 

1. Các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản được AUPSA gia hạn 

thời gian xuất khẩu sản phẩm thủy sản vào Panama đến hết ngày 30/6/2022:  

          - Được đăng ký thẩm định, cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản 

xuất khẩu vào Panama đến hết ngày 30/6/2022 theo thông báo của AUPSA.  

- Nghiêm túc tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm của 

Panama khi chế biến, xuất khẩu thủy sản vào thị trường này. 

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

- Thẩm định, cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào 

Panama được sản xuất bởi các doanh nghiệp trong Danh sách đã được AUPSA 

gia hạn đến hết ngày 30/6/2022 theo đúng quy định.  

- Chuyển tiếp văn bản này tới các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy 

sản vào Panama trên địa bàn.  

Cục thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                  KT. CỤC TRƯỞNG 

- Như trên;                                                                                         PHÓ CỤC TRƯỞNG 
- Cục trưởng (để b/c); 

- Chi cục Trung bộ, Nam bộ; 

- Hiệp hội VASEP; 

- Lưu VT, CL1. 

                                                                                                               

 

                                                                                                                      Lê Bá Anh 
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