
        

   

Kính gửi: 

     

 

- Các cơ sở sản xuất, xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc; 

- Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS Trung bộ, Nam bộ; 

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

 
 

Tiếp theo văn bản số 1591/QLCL-CL1 ngày 30/11/2021 hướng dẫn các doanh 

nghiệp đăng ký xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc theo Lệnh 248 và 249, trên cơ sở 

Hướng dẫn bổ sung của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC), Cục Quản lý chất 

lượng nông lâm sản và thủy sản thông báo cách thức đăng ký xuất khẩu vào Trung 

Quốc đối với các doanh nghiệp như sau: 

1. Đối với các cơ sở chế biến, xuất khẩu thủy sản chưa có tên trong Danh sách 

được xuất khẩu sang Trung Quốc: 

 Kể từ ngày 01/01/2022, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản là 

cơ quan thẩm quyền Việt Nam được GACC cấp tài khoản, mật khẩu để thực hiện đăng 

ký cho các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc trên Hệ thống 

một cửa thương mại quốc tế của GACC (https://cifer.singlewindow.cn). Cục sẽ cấp tài 

khoản, mật khẩu riêng cho từng doanh nghiệp để khai báo các thông tin liên quan trên 

Hệ thống và thẩm tra, gửi đăng ký cho GACC trên Hệ thống.  

Việc cấp tài khoản được thực hiện như sau: 

- Doanh nghiệp gửi Bản đề nghị (theo mẫu tại Phụ lục gửi kèm) về Cục để cấp 

tài khoản khai báo (thông tin cụ thể về tài khoản của từng doanh nghiệp sẽ được Cục 

gửi phản hồi qua e-mail chính thức đăng ký trên bản đề nghị). 

- Doanh nghiệp nghiên cứu kỹ hướng dẫn khai báo thông tin dành cho doanh 

nghiệp theo Sổ tay hướng dẫn của GACC (gửi kèm) và thực hiện khai báo thông tin 

theo đúng hướng dẫn. 

- Đối với cơ sở sản xuất thủy sản sống: Cục sẽ có hướng dẫn bổ sung sau khi 

nhận được thông báo của GACC về mã HS đối với nhóm mặt hàng này. 

- Đối với các cơ sở đã được Cục gửi văn bản đề nghị GACC bổ sung vào Danh 

sách trước ngày 01/01/2022 nhưng đến nay vẫn chưa được chấp thuận: Cục đã đề nghị 

GACC làm rõ cơ chế xử lý cụ thể. Trong thời gian chờ phản hồi của phía Trung Quốc, 

đề nghị các cơ sở chủ động thực hiện việc đăng ký theo hướng dẫn nêu trên. 

2. Đối với các cơ sở chế biến, xuất khẩu thủy sản đã có tên trong Danh sách 

được xuất khẩu sang Trung Quốc 

- Cục đã có văn bản gửi GACC đề nghị hướng dẫn cách thức truy cập vào Hệ 

thống để đăng ký sửa đổi thông tin (tên, mã số, địa chỉ,..) hoặc gia hạn đăng ký: Sau 

BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 
 

Số:            /QLCL-CL1 

V/v đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu 

thủy sản sang Trung Quốc theo Lệnh 

248 và 249 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội,  ngày      tháng         năm   

https://cifer.singlewindow.cn/


khi có ý kiến phản hồi của GACC, Cục sẽ có văn bản hướng dẫn bổ sung tới các doanh 

nghiệp.  

- Các cơ sở có thể sử dụng mã số do GACC cấp hoặc mã số do Cục cấp để in 

trên nhãn theo quy định của Trung Quốc kể từ ngày 01/01/2022 (quy định về ghi nhãn 

đã được Cục thông báo tại văn bản số 1591/QLCL-CL1). Tuy nhiên, để thống nhất quản 

lý, trước mắt, đề nghị các doanh nghiệp sử dụng mã số do Cục cấp để in trên nhãn theo 

quy định của Trung Quốc. 

2. Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS Trung bộ/Nam bộ: 

Để hoàn thiện hồ sơ đăng ký với GACC, các đơn vị cần kết hợp sử dụng Biểu 

mẫu đánh giá theo yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền Trung Quốc trong quá trình thẩm 

định điều kiện bảo đảm ATTP của các cơ sở chưa có tên trong Danh sách xuất khẩu 

vào Trung Quốc sau ngày 01/01/2022 (Biểu mẫu sẽ được Phòng chất lượng 1 gửi tới 

các đơn vị qua email). 

3. Các Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1-6: 

Phổ biến nội dung văn bản này tới các cơ sở sản xuất, xuất khẩu thủy sản vào 

Trung Quốc trên địa bàn. 

Đề nghị các đơn vị lưu ý thực hiện./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- Thứ trưởng Trần Thanh Nam (để báo cáo); 

- Cục trưởng (để báo cáo); 

- Văn phòng SPS Việt Nam; 

- Lưu: VT, CL1. 

   

             KT. CỤC TRƯỞNG 

            PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 
 

                      Lê Bá Anh 



Phụ lục  
BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ CẤP TÀI KHOẢN TRUY CẬP HỆ THỐNG MỘT CỬA  

THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA GACC 

 (Kèm theo công văn số            /QLCL-CL1 ngày      /12/2021 của Cục Quản lý CL NLS&TS) 

 

Tên Cơ sở 

 

 

      Số: …………… 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                          .........., ngày...... tháng......... năm …... 

 

Bản đăng ký cấp tài khoản truy cập Hệ thống một cửa thương mại quốc tế của GACC 

 

Chúng tôi là:                           

- Tên cơ sở/Name of establishment: 

- Địa chỉ/Address:  

- Mã số cơ sở/Approval number:  

- Số điện thoại liên hệ/Telephone: 

- Địa chỉ Email /E-mail: 

 

Đề nghị Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản xem xét, cấp tài khoản truy cập Hệ thống 

một cửa thương mại quốc tế của GACC để chúng tôi có thể khai báo thông tin đăng ký xuất khẩu sản 

phẩm thủy sản sang Trung Quốc.  

Chúng tôi cam kết các thông tin cung cấp nêu trên là hoàn toàn chính xác và sẽ sử dụng tài khoản (nếu 

được cấp) đúng mục đích.  

                                                                                                   GIÁM ĐỐC (CHỦ) CƠ SỞ 

           Nơi nhận/C.c:                                              DIRECTOR (OWNER) OF ESTABLISHMENT 

           - Cục QLCL NLS&TS/NAFIQAD;                                                                 (Ký tên, đóng dấu) 
           - Tổng cục Hải quan TQ/GACC. 
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