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BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

                Hà Nội,  ngày       tháng      năm               Số:          /BNN-QLCL 
V/v giám sát, thẩm định ATTP trong 

bối cảnh dịch bệnh COVID 19 
                       

 

Kính gửi:  -   Các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản 

- Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 

 

                                      

 Nhằm kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính trong giám sát, thẩm định 

điều kiện an toàn thực phẩm thủy sản; thẩm định, chứng nhận an toàn thực phẩm 

cho lô hàng thủy sản xuất khẩu trong tình hình phức tạp của dịch bệnh, đảm bảo 

thúc đẩy thông suốt các hoạt động sản xuất, chế biến và xuất khẩu thủy sản của 

doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;  

Sau khi xem xét báo cáo của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và 

thủy sản tại văn bản số 826/QLCL-CL1 ngày 28/6/2021, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn có ý kiến như sau: 

 

1. Đồng ý đề xuất của Cục tạm thời thực hiện các hoạt động nghiệp vụ  

(giám sát, thẩm định, thẩm tra, kiểm tra) về chất lượng, an toàn thực phẩm thủy 

sản xuất khẩu bằng hình thức trực tuyến trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông 

tin theo đúng thủ tục quy định hiện hành đối với các trường hợp không thể tác 

nghiệp trực tiếp tại hiện trường do các tỉnh/thành phố áp dụng các biện pháp cấp 

bách phòng chống dịch COVID 19. 

2. Giao cho Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thông báo 

tới các doanh nghiệp chế biến thủy sản về nội dung nêu trên; Chỉ đạo, kiểm tra, 

giám sát các đơn vị trực thuộc kịp thời triển khai; báo cáo Bộ theo qui định 

 

 

Nơi nhận:                                                                                
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Văn phòng Bộ (để biết); 

- Vụ Pháp chế (để biết); 

- VASEP (để phổ biến); 

- Lưu: VT, QLCL.  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Nam 
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