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V/v quy định của Ukraina về mẫu chứng thư 

 

 

 

Kính gửi:  

- Các doanh nghiệp CBTS XK vào Ukraina; 

- Các Trung tâm Chất lượng NLTS vùng 1-6. 

 

Bộ Phát triển kinh tế, thương mại và phát triển nông nghiệp Ukraina đã 

ban hành Lệnh số 1329 ngày 14/07/2020 quy định về mẫu chứng thư đối với các 

sản phẩm nhập khẩu vào Ukraina, quy định này có hiệu lực kể từ ngày 

24/8/2020 (chi tiết văn bản đăng tải trên website của Cục tại địa chỉ 

http://www.nafiqad.gov.vn). 

Để tránh vướng mắc trong xuất khẩu thủy sản vào thị trường Ukraina, 

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đề nghị: 

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

- Cập nhật qui định mới của Ukraina liên quan đến mẫu chứng thư áp 

dụng đối với các sản phẩm nhập khẩu vào thị trường này, trong đó lưu ý nội 

dung yêu cầu và khai báo đối với một số mẫu chứng thư sau: 

+ Mẫu chứng thư đối với các sản phẩm thủy sản - mẫu số 43 của Lệnh 

số 1329;  

+ Mẫu chứng thư đối với thực phẩm phối chế (có chứa thành phần thủy 

sản) - mẫu số 30 của Lệnh số 1329;  

+ Mẫu chứng thư đối với nhuyễn thể 2 mảnh vỏ sống, da gai đôi, ruột 

khoang và động vật chân bụng sống ở biển làm thức ăn cho người - mẫu số 45 

của Lệnh số 1329; 

+ Mẫu chứng thư đối với chân ếch dùng cho người - mẫu số 47 của 

Lệnh số 1329; 

+ Mẫu chứng thư đối với ốc sên dùng cho người - mẫu số 48 của Lệnh 

số 1329. 

- Chủ động liên hệ với nhà nhập Ukraina để làm rõ những nội dung cần 

tuân thủ theo qui định mới nhằm tránh vướng mắc khi xuất khẩu vào thị trường 

này. 

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

http://www.nafiqad.gov.vn/


- Phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý thực hiện 

các yêu cầu của Ukraina đối với các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào thị trường 

này. 

- Thực hiện thẩm định, cấp chứng thư cho các lô hàng cá tra, basa đông 

lạnh theo quy định tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT cũng như các lô 

hàng thủy sản khác xuất khẩu vào Ukraina theo mẫu mới kể từ ngày ban hành 

công văn này, nội dung khai báo trong mẫu chứng thư thực hiện theo hướng dẫn 

tại phần ghi chú kèm theo Mẫu số 30,43, 45, 47, 48. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn 

vị kịp thời báo cáo về Cục để được giải quyết kịp thời. 

 

 Nơi nhận: KT. CỤC TRƯỞNG 
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- VASEP; 

- TS 439, HK 789; 

- Lưu: VT, CL1. 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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