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Kính gửi:  

- Các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản;  

- Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1-6. 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, 

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tiếp tục phối hợp với Tổng 

cục Hải Quan, Tổng Công ty viễn thông Quân đội (Viettel) xây dựng mở rộng 

phần mềm trên Cổng thông tin Một cửa quốc gia đối với 02 thủ tục hành chính 

(TTHC): “Cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thực phẩm thủy 

sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở trong danh sách ưu tiên” và “Cấp giấy 

chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thực phẩm thủy sản xuất khẩu sản 

xuất tại các cơ sở ngoài danh sách ưu tiên” xuất khẩu vào 5 thị trường: Braxin, 

Argentina, Indonesia, Newzeland và Panama; đồng thời đã tổ chức đào tạo áp 

dụng phần mềm mở rộng cho cán bộ của hệ thống Cục và các doanh nghiệp chế 

biến thủy sản xuất khẩu. 

Để chính thức áp dụng phần mềm mở rộng nêu trên, Cục Quản lý chất 

lượng nông lâm sản và thủy sản thông báo và yêu cầu các đơn vị : 

1. Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu: 

- Thực hiện việc đăng ký cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô 

hàng thực phẩm thủy sản xuất khẩu vào các thị trường Braxin, Argentina, 

Indonesia, New Zeland, Panama trên Cổng thông tin Một cửa quốc gia kể từ 

ngày 01/10/2020.  Đối với doanh nghiệp đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin 

Một cửa quốc gia, đề nghị tìm hiểu các quy định liên quan trên Cổng thông tin 

Một cửa quốc gia, các trang tin điện tử của Tổng cục Hải quan, Bộ Nông nghiệp 

và PTNT, Cục Quản lý chất lượng NLTS hoặc trực tiếp liên hệ với các Trung 

tâm chất lượng NLTS vùng trực thuộc Cục để được hướng dẫn cụ thể. 

2. Các Trung tâm Chất lượng NLTS vùng: 

- Chuyển tiếp văn bản này tới lãnh đạo các doanh nghiệp chế biến thủy sản 

xuất khẩu trên địa bàn; 

- Tổ chức hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý thực 

hiện đăng ký cấp chứng thư trên Cơ chế Một cửa quốc gia; 

- Triển khai thực hiện 02 thủ tục hành chính nêu trên đối với tất cả các lô 

hàng thủy sản đăng ký cấp chứng thư xuất khẩu vào Braxin, Argentina, 

Indonesia, New Zealand, Panama trên Cơ chế Một cửa quốc gia từ ngày 

BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 
 

Số:        /QLCL-CL1 
V/v áp dụng chính thức phần mềm mở rộng 

cấp chứng thư cho lô hàng thủy xuất khẩu  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Hà Nội, ngày      tháng       năm       
    



01/10/2020. Ưu tiên nguồn lực xử lý các hồ sơ đăng ký trên Cơ chế Một cửa 

quốc gia. 

Trong quá trình triển khai nếu phát sinh khó khăn vướng mắc, đề nghị các 

đơn vị liên hệ về Cục để được hướng dẫn, giải quyết./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trung tâm Tin học và Thống kê (để p/h); 

- TT Giải pháp CNTT và viễn thông Viettel; 

- Các PCT (để biết); 

- Các phòng thuộc Cục;  

- Các Chi cục NB, TB (để biết); 

- Hiệp hôi VASEP; 

- Lưu: VT, CL1. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Như Tiệp 
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