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 vào thị trường Nga 

 

 

            

Hà Nội, ngày         tháng      năm  

 

Kính gửi:  

- Các doanh nghiệp chế biến Gelatin, Collagen XK vào Liên 

bang KT Á Âu; 

- Các Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng; 

 

Trên cơ sở đề nghị của một số doanh nghiệp xuất khẩu Gelatin, Collagen có 

nguồn gốc thủy sản xuất khẩu vào Liên bang Nga trong thời gian vừa qua; 

Sau khi xem xét Quyết định số 294 ngày 10/12/2013 sửa đổi một số quyết 

định về danh mục hàng hóa về kiểm soát thú y nhập khẩu vào Liên minh KT Á-Âu, 

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản có ý kiến hướng dẫn thực hiện 

như sau: 

1. Theo Quyết định số 294, đối với sản phẩm mã HS code 350300 (Gelantin) 

và 350400 (Collagen) được nhập khẩu vào Liên minh KT Á-Âu nếu đáp ứng các 

điều kiện: 

- Đối với lô hàng xuất khẩu vào Belarus, Kazakhstan có yêu cầu doanh 

nghiệp trong danh sách được phép xuất khẩu vào các thị trường này. Riêng đối với 

Liên bang Nga, không yêu cầu doanh nghiệp có tên trong danh sách được phép xuất 

khẩu, tuy nhiên Giấy chứng thư phải bao gồm thông tin mã số và tên của cơ sở sản 

xuất nhằm mục đích truy xuất nguồn gốc. 

- Cơ sở sản xuất có Giấy phép nhập khẩu do Cơ quan thẩm quyền Liên minh 

KT Á-Âu cấp và còn hiệu lực; 

- Lô hàng kèm theo Giấy chứng thư do Cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu 

cấp chứng nhận sản phẩm đáp ứng quy định của Liên minh KT Á -Âu theo mẫu số 

38 ban hành kèm theo Quyết định số 607 ngày 7/4/2011 của Hội đồng hải quan của 

Liên minh. 

2. Các doanh nghiệp chế biến Gelatin và Collagen có nguồn gốc thủy sản: 

- Tổ chức nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện trong quá trình sản 

xuất, chế biến sản phẩm xuất khẩu sản phẩm vào thị trường Liên minh KT Á Âu. 

- Thực hiện đăng ký để được cấp chứng thư cho lô hàng gelatin, collagen nếu 

đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nêu trên, đồng thời chủ động liên hệ với nhà nhập khẩu 

để tránh phát sinh vướng mắc (hợp đồng xuất khẩu, nhà nhập khẩu đã được Cơ quan 

thẩm quyền của Liên minh KT Á-Âu công nhận,…) khi xuất khẩu thủy sản vào thị 

trường này. 

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



- Thực hiện thẩm định và cấp chứng thư cho các lô hàng gelatin, collagen 

xuất khẩu vào thị trường Liên bang Nga nếu đáp ứng quy định.  

- Chuyển tiếp nội dung công văn này và phổ biến, hướng dẫn cơ sở trên địa 

bàn về xuất khẩu các sản phẩm Collagen, Gelantin vào Liên bang Nga 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp 

thời thông báo về Cục để được hỗ trợ./. 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- PCT Ngô Hồng Phong (để biết); 

-VASEP; 

- Chi cục Trung bộ, Nam bộ; 

- Lưu: VT, CL1. 

CỤC TRƯỞNG 
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