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QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, XỬ LÝ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH (KHÔNG QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNHCÔNG ÍCH) 

I. Tên thủ tục hành chính:  Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy 

sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở trong danh sách ưu tiên 

1.Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Gửi hồ sơ đăng ký. 

Bước 2: Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. 

2. Cách thức thực hiện  

Gửi hồ sơ đăng ký bằng một trong các hình thức sau: 

- Trực tiếp tại bộ phận một cửa Trung tâm vùng 3; 

- Theo đường bưu điện; 

- TEL: (84 - 258) 3881026 - 3882097 - 3884812   FAX: (84 - 258) 3884811 

- Thư điện tử: dangkykiemhang.nafi3@gmail.com; tonghop.nafi3@gmail.com 

- Đăng ký trực tuyến. 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: Giấy đăng ký cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy 

sản xuất khẩu; 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc. 

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức. 

6. Cơ quan thực hiện TTHC 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3 (thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm 

sản và Thủy sản); 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3 (thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm 

sản và Thủy sản); 

d) Cơ quan phối hợp: Không 
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7. Kết quả thực hiện TTHC 

Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu (thời hạn có hiệu lực: 

Không quy định). 

8. Phí, lệ phí 

Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận: Theo Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/6/2016 

và  Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính. 

9. Tên mẫu đơn, tờ khai. 

Giấy đăng ký cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuất khẩu (mẫu tại Phụ lục XII). 

10. Điều kiện thực hiện TTHC: Cơ sở có tên trong Danh sách ưu tiên. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC 

Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 và Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT 

ngày 13/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm tra, chứng nhận 

ATTP thủy sản xuất khẩu. 
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Phụ lục XII 

(Ban hành kèm theo Thông tư số          /2013/TT-BNNPTNT  ngày       tháng    năm 2013 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ  

CẤP CHỨNG THƯ LÔ HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU 

                               Số:  

Kính gửi: ............... (tên Cơ quan kiểm tra, chứng nhận) 

PHẦN KHAI BÁO CỦA CHỦ HÀNG 

1. Chủ hàng: 

    Địa chỉ:  

    Điện thoại:                         Fax: 

2. Người nhận hàng: 

    Địa chỉ:  

    Điện thoại:                       Fax: 

3. Nơi đi: 

    Dự kiến ngày xuất khẩu: 

4. Nơi đến: 

    Thị trường/cảng đến 

5. Mô tả hàng hóa: 

Tên sản phẩm: ……………………………… 

Tên thương mại………………………………. 

Tên khoa học……………………………… 

6. Số lượng: …………..ctns 

    Khối lượng: …...…...kg  

7. Cơ sở sản xuất: ………………………….. 

    Mã số cơ sở: …………………………… 

8. Mã số lô hàng:  

Thời gian sản xuất: …………………….. 

9. Xuất xứ nguyên liệu để sản xuất lô hàng:  

                                    Thủy sản nuôi                             Thủy sản khai thác tự nhiên 

- Trong nước:     Tên vùng nuôi, thu hoạch/vùng khai thác: ……………………. 

- Nhập khẩu:       Tên nước/vùng lãnh thổ xuất xứ nguyên liệu: ………………… 

 Phương tiện vận chuyển: 

Số container/seal: 

 Đề nghị cấp chuyển tiếp chứng thư tại….  

PHẦN XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN KIỂM TRA 

Kết quả xem xét để cấp chứng thư:    Đủ điều kiện          Không            

Lý do: 

Đề nghị khắc phục: 

     ………………, ngày……/…../……..               

Đại diện chủ hàng  

(Ký tên, đóng dấu) 

……………………., ngày …../……/ ………. 

Đại diện Cơ quan kiểm tra  

(Ký tên, đóng dấu) 
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II. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy 

sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở ngoài danh sách ưu tiên 

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Gửi hồ sơ đăng ký. 

Bước 2: Xử lý hồ sơ đăng ký. 

Bước 3: Kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm. 

Bước 4: Xử lý kết quả kiểm tra, kiểm nghiệm. 

Bước 5: Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. 

2. Cách thức thực hiện 

Hồ sơ đăng ký gửi bằng một trong các hình thức sau: 

- Trực tiếp tại bộ phận một cửa Trung tâm vùng 3; 

- Theo đường bưu điện; 

- TEL: (84 - 258) 3881026 - 3882097 - 3884812   FAX: (84 - 258) 3884811 

- Thư điện tử: dangkykiemhang.nafi3@gmail.com; tonghop.nafi3@gmail.com 

- Đăng ký trực tuyến. 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm/ kiểm dịch và cấp chứng thư lô hàng 

thủy sản xuất khẩu; 

- Bảng kê chi tiết lô hàng; 

- Văn bản mua bán/ủy quyền có liên quan đến lô hàng kèm theo hồ sơ đăng ký (trường hợp 

chủ hàng không phải là cơ sở sản xuất lô hàng). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

4. Thời hạn giải quyết 

a) Xử lý hồ sơ đăng ký: Thời gian 01 (một) ngày làm việc. 

b) Kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm:  

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc (hoặc theo thời gian đã được thống nhất giữa chủ hàng 

và cơ quan kiêm tra, chứng nhận). 

c) Xử lý kết quả kiểm tra, kiểm nghiệm: Thời gian 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày có kết 

quả kiểm tra, kiểm nghiệm. 
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d) Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm: Thời gian 01 (một) ngày làm việc kể từ khi nhận 

đầy đủ thông tin cần thiết. 

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức. 

6. Cơ quan thực hiện TTHC. 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3 (thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm 

sản và Thủy sản) 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

Không 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3 (thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm 

sản và Thủy sản) 

d) Cơ quan phối hợp: Không 

7. Kết quả thực hiện TTHC  

Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (thời hạn hiệu lực: không quy định) 

8. Phí, lệ phí 

- Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận: Theo Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/6/2016 

và  Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính. 

- Phí kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP theo quy định hiện hành của Trung tâm vùng 3 

9. Tên mẫu đơn, tờ khai  

- Giấy đăng ký kiểm tra CL, ATTP/ kiểm dịch và cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuất khẩu 

(theo mẫu tại Phụ lục XIII). 

- Bảng kê chi tiết lô hàng (theo mẫu tại Phụ lục XIV). 

10. Điều kiện thực hiện TTHC:  

- Cơ sở ngoài danh sách ưu tiên;  

- Cơ sở trong danh sách ưu tiên nhưng có đề nghị kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm từng lô 

hàng xuất khẩu. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 và Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT 

ngày 13/2/2017  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm tra, chứng nhận 

ATTP thủy sản xuất khẩu 
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Phụ lục XIII. GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM 

/KIỂM DỊCH VÀ CẤP CHỨNG THƯ LÔ HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU 

(Ban hành kèm theo Thông tư số          /2013/TT-BNNPTNT  ngày       tháng    năm 2013 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ 

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM  

/KIỂM DỊCH VÀ CẤP CHỨNG THƯ LÔ HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU 
                                   Số:  

      Kính gửi: ............................................................................................. 

PHẦN KHAI BÁO CỦA CHỦ HÀNG 

1. Chủ hàng: 

    Địa chỉ:  

    Điện thoại:                         Fax: 

2. Người nhận hàng: 

    Địa chỉ:  

    Điện thoại:                       Fax: 

3. Nơi đi: 

    Dự kiến ngày xuất khẩu: 

4. Nơi đến: 

 

5. Mô tả hàng hóa: 

Tên thương mại………………………………. 

Tên khoa học……………………………… 

Dạng sản phẩm: ……………………………. 

6. Số lượng: ……..cnts 

Khối lượng…...……...kg  

7. Cơ sở sản xuất: 

    Mã số cơ sở:  

8. Mã số lô hàng:  

Thời gian sản xuất: 

9. Thời gian đăng ký kiểm tra:  

      Địa điểm đăng ký kiểm tra: 

10.  Đề nghị cấp chứng thư chuyển tiếp tại: 

….. 

11. Xuất xứ nguyên liệu để sản xuất lô hàng:  

                                    Thủy sản nuôi                              Thủy sản khai thác tự nhiên 

- Trong nước:     Tên vùng nuôi, thu hoạch/vùng khai thác: 

- Nhập khẩu:       Tên nước/vùng lãnh thổ xuất xứ nguyên liệu: 

PHẦN XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN KIỂM TRA, CHỨNG NHẬN 

Hồ sơ đăng ký:              Đạt     Không đạt            Bổ sung thêm  

Lý do không đạt: 

Các hồ sơ cần bổ sung: 

Kết quả xem xét sau khi bổ sung: 

Ngày kiểm tra dự kiến: 

     ………………, ngày……/…../……..               

Đại diện Chủ hàng  

(Ký tên, đóng dấu) 

……………………., ngày …../……/ ………. 

Đại diện Cơ quan kiểm tra, chứng nhận 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục XIV  
(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2013/TT-BNNPTNT ngày          tháng   

năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

BẢNG KÊ CHI TIẾT LÔ HÀNG XUẤT KHẨU  

(Kèm theo Giấy đăng ký cấp chứng thư số: ……….. ngày …../…./……… ) 

Tên chủ hàng: …………………………………………………………………..  

Địa chỉ: ………………………………………………………..……………….. 

Tên người nhận hàng: …………………………………………………………. 

Địa chỉ: …………………………………………………………………….….. 

Chi tiết lô hàng: 

STT 

 

Tên sản 

phẩm 
Mã số lô 

sản phẩm 

Quy cách 

bao gói 

Số lượng 

(ctns) 

Trọng lượng 

tịnh 

(kgs) 

Trọng lượng 

tổng 

(kgs) 

       

       

       

 

      ………………, ngày……/…../……..               

Đại diện chủ hàng  

(Ký tên, đóng dấu) 
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III. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng 

thủy sản xuất khẩu. 

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Gửi hồ sơ. 

Bước 2: Cấp lại Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. 

2. Cách thức thực hiện: 

Gửi  hồ sơ bằng một trong các hình thức: 

- Trực tiếp tại bộ phận một cửa Trung tâm vùng 3; 

- Theo đường bưu điện; 

- TEL: (84 - 258) 3882097 - 3884812   FAX: (84 - 258) 3884811 

- Thư điện tử: tonghop.nafi3@gmail.com 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ATTP. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

4. Thời hạn giải quyết: 01 (một) ngày làm việc. 

6. Đối tượng thực hiện TTHC:  Cá nhân, tổ chức. 

5. Cơ quan thực hiện TTHC 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3 (thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm 

sản và Thủy sản) 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3 (thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm 

sản và Thủy sản) 

d) Cơ quan phối hợp: Không. 

7. Kết quả thực hiện TTHC: 

Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (Thời hạn có hiệu lực: Không quy định) 

8. Phí, lệ phí: 

Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận: Theo Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/6/2016 

và  Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính. 

9. Mẫu đơn, tờ khai: Không quy định 
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10. Điều kiện thực hiện TTHC: Khi Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm bị thất lạc, hư hỏng. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 

quy định về kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản xuất khẩu. 

IV. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy 

sản xuất khẩu dùng làm thực phẩm 

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Gửi hồ sơ. 

Bước 2: Tiến hành kiểm dịch 

Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch.  

2. Cách thức thực hiện:  

Gửi hồ sơ bằng một trong các hình thức sau: 

- Trực tiếp tại bộ phận một cửa Trung tâm vùng 3; 

- Theo đường bưu điện; 

- TEL: (84 - 258) 3881026 -3882097 - 3884812   FAX: (84 - 258) 3884811 

- Thư điện tử: dangkykiemhang.nafi3@gmail.com;  tonghop.nafi3@gmail.com  

3. Thành phần, số lượng hồ sơ.  

a) Thành phần hồ sơ:  

- Giấy khai báo kiểm dịch; 

- Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của thủy sản (nếu có); 

- Bản sao phiếu kết quả xét nghiệm bệnh thủy sản (nếu có); 

- Bản sao Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền nuôi trồng thuỷ sản đối với những loài có 

tên trong Danh mục các loài thuỷ sản xuất khẩu có điều kiện hoặc Danh mục các loài thuỷ 

sản cấm xuất khẩu; 

- Bản sao Giấy phép của cơ quan CITES Việt Nam đối với thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản thuộc 

những loài có trong Danh mục động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy 

định của pháp luật Việt Nam hoặc quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES. 

- Bản yêu cầu về các chỉ tiêu kiểm dịch của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu (nếu có); 

- Mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu (nếu có). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 
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4. Thời hạn giải quyết: 

- Trong thời gian 10 (mười) ngày (đối với thủy sản). 

- Trong thời gian 05 (năm) ngày (đối với sản phẩm thủy sản). 

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức  

6. Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3 (thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm 

sản và Thủy sản) 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3 (thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm 

sản và Thủy sản) 

d) Cơ quan phối hợp: Không. 

7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận kiểm dịch. 

8. Phí, lệ phí:  

Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận: Theo Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/6/2016 

và  Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính. 

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Giấy khai báo kiểm dịch (mẫu 2).  

10. Điều kiện thực hiện TTHC:  

- Khi có Điều ước Quốc tế, thoả thuận song phương, đa phương mà Việt Nam đã ký kết hoặc 

tham gia quy định phải kiểm dịch; hoặc 

- Khi có yêu cầu của chủ hàng hoặc nước nhập khẩu. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản. 
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Phụ lục 2. MẪU HỒ SƠ KIỂM DỊCH THỦY SẢN, SẢN PHẨM THỦY SẢN 

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 06/2010/TT-BNNPTNT  

 ngày   02   tháng 02 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                                               

GIẤY KHAI BÁO KIỂM DỊCH THỦY SẢN, 

 SẢN PHẨM THỦY SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU 

Số:................../ĐK-KDTS 

               Kính gửi: ..............……………...................................................... 

Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): 

.........................................…..................................................... 

Địa chỉ giao dịch: 

…………………………………...……………..…...…………………………...….. 

Điện thoại: ………...……….…. Fax: ……………………… Email: 

………………...……...…….…..  

Đề nghị được làm kiểm dịch số hàng sau theo hình thức:            Xuât khẩu             Nhập khẩu 

STT Tên thương mại Tên khoa học 

Kích thước cá 

thể/Dạng sản phẩm 

* 

Số lượng/ 

Trọng lượng 

     

     

     

   Tổng số  

Quy cách đóng gói/bảo quản: …………………..…….………......…….. Số lượng bao gói: 

............… 

Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống/nuôi trồng/sơ chế/ chế 

biến:.....…..….....……….....  

...……………...…………...……………...…………...……………...…………...…………....……

….. 

Điện thoại: ………...……….…. Fax: ……………………… Email: 

………………...……...…….….. 

Mục đích sử dụng:                  Thực phẩm                 Làm giống  

                                                Làm cảnh                    Nghiên cứu (Research)    

                                                Khác: 

…………………………………………………………...………  

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân xuất/nhập khẩu: 

....................….......…...................................................... 

.....................................................................................….....…..................................…........................

... 

Mẫu 2 
Dấu  

của cơ 

quan Kiểm 

dịch động 

vật 
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Điện thoại: ………...……….…. Fax: ……………………… Email: 

………………...……...…….….. 

Nước/địa phương xuất hàng: …………..……/………....…….…..Cửa khẩu xuất: 
............................... 

Nước/địa phương nhập hàng: ………………/………….…….…..Cửa khẩu nhập: 
.............................. 

Phương tiện vận chuyển: …………..................Nước quá cảnh (nếu có): 
……..…...…………………. 

Điều kiện bảo quản hàng trong vận 

chuyển:..................………...........……..........……..……................ 

Hồ sơ giấy tờ liên quan đến lô hàng gồm: 

...........…............................………..…....….......................... 

..............................................................................................................……......…................................

... 

Địa điểm cách ly kiểm dịch: 

......................................................…….…………....…............................. 

Chúng tôi cam kết chấp hành đúng pháp luật thú y. 

Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT 

Đồng ý kiểm dịch tại: 

.......................................….…............... 

…………….… vào hồi ….. giờ…... ngày ........./......./ 

…...….  

Vào sổ đăng ký số ....................…... ngày…...../ ......./ 

…...…. 

KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT  

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Đăng ký tại ................….................. 

    Ngày ........ tháng .......năm …...….                                                       

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 
 (*) Kích thước cá thể (đối với thuỷ sản giống)/Dạng sản phẩm (đối với sản phẩm thuỷ sản) 

 - Tờ khai được làm thành 02 bản: 01 bản do cơ quan kiểm dịch động vật giữ, 01 bản do chủ hàng hoặc người đại diện giữ; 

 - Cá nhân đăng ký không có con dấu, chỉ ký và ghi rõ họ tên; 
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V. Tên thủ tục hành chính: Xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn 

gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu. 

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Gửi hồ sơ. 

Bước 2: Xử lý hồ sơ. 

Bước 3: Kiểm tra tại hiện trường (nếu cần thiết). 

Bước 4: Xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác 

nhập khẩu (hoặc văn bản thông báo cho chủ hàng nếu kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu).  

2. Cách thức thực hiện:  

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau: 

- Trực tiếp tại bộ phận một cửa Trung tâm vùng 3; 

- Theo đường bưu điện; 

- Fax; 

- Thư điện tử: dangkykiemhang.nafi3@gmail.com; tonghop.nafi3@gmail.com  

- Đăng ký trực tuyến. 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ.  

a) Thành phần hồ sơ:  

- Giấy chứng nhận thủy sản khai thác (bản chính hoặc bản sao); 

- Giấy xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác 

nhập khẩu (theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư này) hoặc mẫu 

Giấy xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ thủy sản khai thác xuất khẩu khác 

theo yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu. 

b) Số lượng hồ sơ: 02 (hai) bộ. 

4. Thời hạn giải quyết:  

a) Trong thời gian 01 (một) ngày làm việc nếu thực hiện kết hợp với thủ tục hành chính cấp 

Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở 

trong danh sách ưu tiên. 

b) Trong thời gian 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra, kiểm nghiệm nếu 

thực hiện kết hợp với thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng 

thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở ngoài danh sách ưu tiên. 

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức. 
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6. Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3 (thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm 

sản và Thủy sản) 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3 (thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm 

sản và Thủy sản) 

d) Cơ quan phối hợp: Không. 

7. Kết quả thực hiện TTHC:  

Giấy xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập 

khẩu. 

8. Phí, lệ phí: Không. 

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: 

Giấy xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập 

khẩu (theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư 50/2015/TT-

BNNPTNT ngày 30/12/2015) hoặc mẫu Giấy xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản có nguồn 

gốc từ thủy sản khai thác xuất khẩu khác theo yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền nước nhập 

khẩu. 

10. Điều kiện thực hiện TTHC: Có Giấy chứng nhận thủy sản khai thác (bản chính hoặc 

bản sao). 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015và và Thông tư 02/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 30/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định việc chứng nhận, xác 

nhận thủy sản khai thác  
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Phụ lục VIII/Annex VIII 

XÁC NHẬN CAM KẾT SẢN PHẨM THỦY SẢN XUẤT KHẨU CÓ NGUỐC GỐC                        

TỪ THỦY SẢN KHAI THÁC NHẬP KHẨU  

STATEMENT OF EXPORT FISHERY PRODUCTS PROCESSED FROM 

IMPORTED CATCHES 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2015  

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

Promugated under Circular No: 50/2015/TT-BNNPTNT dated on 30/12/2015  

by Minister of Minisstry of Agriculture and Rural Development) 

 

XÁC NHẬN CAM KẾT SẢN PHẨM THỦY SẢN XUẤT KHẨU  

CÓ NGUỐC GỐC TỪ THỦY SẢN KHAI THÁC NHẬP KHẨU  

STATEMENT OF EXPORT FISHERY PRODUCTS 

PROCESSED FROM IMPORTED CATCHES  

 

 

Tôi đảm bảo rằng các sản phẩm thủy sản:…………….(tên và mã sản phẩm) được chế biến 

từ thủy sản đánh bắt hợp pháp sau:  

I confirm that the processed fishery products:……………. (product description and 

Combined Nomenclature code) have been obtained from catches imported under the 

following catch certificate(s): 

 

Số chứng 

nhận thủy 

sản khai 

thác Catch 

certificate 

number  

  

 Tên tàu 

Name 

of 

Fishing 

vessel  

 

Quốc 

gia treo 

cờ Flag 

state  

Ngày 

thông qua 

Validation 

date(s)  

Mô tả thủy 

sản khai 

thác 

Catch 

description 

 

Tổng 

khối 

lượng 

thủy sản 

khai thác 

Total 

landed 

weight  

 (kg) 

Khối 

lượng 

thủy sản 

khai thác 

đưa vào  

chế biến 

Catches 

processed  

 (kg)  

Sản phẩm 

sau khi 

chế biến 

xuất khẩu  

Processed 

fishery 

products 

and 

exported  

 (kg) 

        

        

Tên và địa chỉ của cơ sở chế biến/Name and address of the processing plant:  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………… 

Tên và địa chỉ của nhà xuất khẩu (nếu khác với nhà máy chế biến): 
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Name and address of the exporter (if different from the processing plant):  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………… 

Mã số cơ sở chế biến/Approval number of the processing plant: 

……………………………… 

Số giấy Chứng nhận CL, VSATTP (Chứng thư vệ sinh) và ngày cấp/Health certificate 

number and date: 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………

…... 

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền/Endorsement by the competent authority:  

Số xác nhận/Statement No.: …….................................. 

Thủ trưởng cơ quan có thẩm 

quyền xác nhận 

Public authority  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ký và đóng dấu  

Signature and seal  

  

 

 

 

 

Ngày tháng năm  

Date  

Địa điểm 

Place  

 

 

 

Đại diện của cơ sở chế biến 

Responsible   person   of 

the processing plant 

 

Chữ ký/Signature  Ngày/Date  Địa điểm/Place  

 

 

 

 

 


