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Kính gửi:  

- Các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu vào Monténégro; 

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

 

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản nhận được thông báo của 

Cục An toàn thực phẩm, Thú y và dịch tễ học, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Cộng hòa Monténégro về việc các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào 

Monténégro phải được Cơ quan thẩm quyền Việt nam kiểm tra và cấp chứng thư 

theo mẫu quy định. Cơ quan thẩm quyền Monténégro cũng yêu cầu các điều kiện 

bảo đảm ATTP và áp dụng các chỉ tiêu ATTP của liên minh Châu Âu (EU). Cục đã 

có văn bản thông báo với Cơ quan thẩm quyền Monténégro về việc thực hiện từ ngày 

01/8/2016 và yêu cầu các đơn vị triển khai như sau: 

1. Các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu vào Monténégro: 

- Nghiên cứu các yêu cầu bảo đảm ATTP của Monténégro và mẫu chứng thư 

(tại Phụ lục gửi kèm); cung cấp đầy đủ các thông tin về lô hàng khi đăng ký kiểm 

tra, chứng nhận cho lô hàng thủy sản xuất khẩu vào thị trường Monténégro. 

- Chủ động liên hệ với nhà nhập khẩu Monténégro để cập nhật và thực hiện 

đầy đủ các quy định, thủ tục có liên quan của Monténégro khi xuất khẩu thủy sản 

vào thị trường này. 

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

- Phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản vào Monténégro 

trên địa bàn về các yêu cầu đảm bảo ATTP và mẫu chứng thư áp dụng cho các lô 

hàng thủy sản xuất khẩu vào thị trường này. 

- Thực hiện việc thẩm tra, kiểm tra, cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản 

xuất khẩu vào thị trường Monténégro kể từ ngày 01/8/2016 theo trình tự thủ tục 

được quy định tại Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013. Các chỉ tiêu 

kiểm tra, mức giới hạn cho phép và phương pháp kiểm tra được áp dụng như đối 

với lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU quy định tại Quyết định số 2864/QĐ-BNN-

QLCL ngày 24/11/2011 và Quyết định số 1471/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/6/2012 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng các văn bản cập nhật chỉ tiêu kiểm tra của Cục. 

- Sử dụng giấy in Chứng thư, cách thể hiện và ghi nội dung thông tin chứng 

nhận khi cấp chứng thư tương tự như đối với thị trường EU. 



Trong quá trình thực hiện, đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo về Cục các khó 

khăn, vướng mắc (nếu có) để được hướng dẫn xử lý./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Cơ quan Trung bộ, Nam bộ; 

- VASEP; 

- Lưu: VT, CL1. 
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