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Kính gửi: Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản   

 Phúc đáp công văn số 2097/QLCL-CL1 ngày 12/10/2016 của Quý Cục gửi 

Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) về việc góp ý dự thảo 

Quyết định về việc kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm đối với lô hàng cá bộ 

Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ, Hiệp hội VASEP có ý kiến như sau: 

 - Về cơ bản, Hiệp hội VASEP đồng ý với các nội dung, Điều khoản trong dự 

thảo Quyết định.  

 - Về thời gian áp dụng kiểm tra, chứng nhận ATTP cho các lô hàng xuất 

khẩu Hiệp Hội xin đề nghị áp dụng tiếp tục từ 16/10/2016 đến 31/01/2017. Vì các 

quyết định kiểm tra đặc thù mang tính tăng cường thường có thời gian áp dụng  

hợp lý là 90 ngày. Sau 90 ngày, Cục sẽ đánh giá tình hình các lô hàng cá bộ 

Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ để có quyết định về việc tiếp tục kiểm tra tăng 

cường hay trở lại bình thường theo quy định.   

 Trên đây là ý kiến của Hiệp hội VASEP về dự thảo Quyết định thay thế 

Quyết định 2636/QĐ-BNN-QLCL ngày 29/6/2016. Trân trọng đề nghị Quý Cục 

xem xét ý kiến góp ý trên để bổ sung sửa đổi hợp lý cho Dự thảo Quyết định này. 

 Trân trọng cám ơn. 
  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- VPĐD HH; 

- Lưu VPHH. 
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