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V/v Quảng Tây, Trung Quốc tăng
cường quản lý an toàn thực phẩm.

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân Huyện, Thị, Thành phố;
- Phòng Kinh tế/ Kinh tế - Hạ tầng các Huyện, Thị xã, Thành phố;
- Phòng Nông nghiệp các Huyện, Thị xã, Thành phố.
Thực hiện Công văn số 6105/BCT-AP ngày 20/8/2019 của Bộ Công
Thương về việc Quảng Tây, Trung Quốc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm.
Sở Công Thương An Giang gửi đến Quý đơn vị thông tin khuyến cáo về
việc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm, cụ thể
như sau:
1. Quảng Tây, Trung Quốc (địa phương có chung đường biên giới đất liền
với các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Hà Giang của Việt Nam) ban
hành “ Điều lệ an toàn thực phẩm Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây" (gọi
tắt là Điều lệ) và chính thức thực hiện từ ngày 01/6/2019 nhằm tăng cường quản
lý, giám sát chất lượng đối với sản phẩm nông sản, thực phẩm (lương thực, rau
xanh, trái cây tươi, trái cây khô, măng, gia súc, gia cầm, thịt các loại, trứng, mật
ong, thủy sản, hải sản và nấm) tiêu thụ trên địa bàn Quảng Tây. Trong đó, Điều
34, Chương III của Điều lệ này quy định như sau:
“Người kinh doanh thực phẩm khi tiến hành thu mua thực phẩm nhập
khẩu cần kiểm tra các văn bản chứng minh đạt tiêu chuẩn do cơ quan Hải quan
cấp. Nếu mua từ nhà cung cấp khác, cần kiểm tra giấy phép kinh doanh thực
phẩm của nhà cung cấp, văn bản chứng minh đạt tiêu chuẩn do cơ quan Hải
quan cấp và lưu giữ bản phô tô các giấy tờ liên quan. Thời hạn lưu trữ không
dưới 06 tháng sau khi sản phẩm thực phẩm hết hạn sử dụng; nếu là thực phẩm
không có hạn sử dụng rõ ràng, thời hạn lưu trữ tài liệu không dưới 02 năm sau
ngày tiêu thụ sản phẩm thực phẩm.
Người kinh doanh thực phẩm nhập khẩu cần xây dựng chế độ ghi chép
việc kiểm tra đối với thực phẩm nhập khẩu và ghi chép thực tế những nội dung
như: Tên gọi, quy cách, số lượng, thời gian sản xuất hoặc số lô sản xuất hoặc
nhập khẩu, hạn sử dụng, ngày nhập hàng và tên, địa chỉ, phương thức liên hệ
của nhà nhập khẩu hoặc người cung cấp hàng hóa, đồng thời lưu giữ nhật ký
ghi chép và chứng nhận liên quan theo quy định về lưu trữ; thời hạn lưu trữ
thực hiện theo quy định".

Việc hàng nông sản, thực phẩm Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc
đang gặp khó khăn do phía Trung Quốc tăng cường thực hiện các quy định về
công tác truy xuất nguồn gốc, tem nhãn, bao bì sản phẩm, thực phẩm nhập khẩu
trong đó có các mặt hàng nông sản, thực phẩm nhập khẩu theo hình thức trao đổi
cư dân biên giới… thì việc Quảng Tây ban hành Điều lệ trên cũng đòi hỏi các
mặt hàng nông sản, thực phẩm của Việt Nam cần phải được xuất khẩu và tiêu
thụ tại địa bàn Quảng Tây theo hình thức thương mại chính quy mới đáp ứng
được các quy định nêu trên của phía Quảng Tây.
2. Trong thời gian tới, Sở Công Thương An Giang đề nghị Quý đơn vị sẽ
triển khai những công tác sau:
- Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các
doanh nghiệp, các hộ nông dân về tầm quan trọng của thị trường Trung Quốc
đối với các mặt hàng nông sản, thực phẩm xuất khẩu của Việt Nam và đặc biệt
không nên tiếp tục coi Trung Quốc là thị trường “dễ tính" như quan niệm lâu
nay cũng như tăng cường cung cấp thông tin về các quy định của thị trường
Trung Quốc đối với sản phẩm nông sản, thực phẩm... nhập khẩu.
- Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan trong khâu tổ
chức sản xuất, gia công chế biến hàng nông sản nhằm đáp ứng tiêu chuẩn, quy
chuẩn về chất lượng, an toàn vệ sinh và phù hợp với nhu cầu thực tế của thị
trường Trung Quốc.
- Tăng cường định hướng các doanh nghiệp tại địa bàn thay đổi phương
thức xuất khẩu theo hình thức thương mại chính quy nhằm hạn chế các rủi ro
phát sinh trong giao dịch, xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Trung Quốc.
Sở Công Thương xin chuyển đến Quý đơn vị được biết và triển khai thực
hiện./.
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NHU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HALAL
(Đính kèm Công văn số:
/SCT-QLTM, ngày
tháng 9 năm 2019)

Tên Doanh nghiệp

Đã được Cấp Giấy chứng nhận Halal
Thời gian cấp

Đơn vị cấp

Chưa được Cấp Giấy chứng nhận
Halal
Có nhu cầu

Không có nhu
cầu

Công ty......................................
Địa chỉ: ..............................................
Người liên hệ:.....................................
Điện thoại:..........................................

Theo Báo cáo Kinh tế Hồi giáo toàn cầu: Năm 2017, dân số Hồi giáo 1,8 tỷ. Dân số tại Asean là 642,4 triệu dân, trong đó
dân số đạo Hồi gồm 300 triệu dân (chiếm 42%). Chứng nhận Halal bởi JAKIM được chấp thuận hầu hết các quốc gia trên thế

giới trừ Indonesia và Trung Đông. Chứng nhận Halal vào thị trường Indonesia: MUI-Majelis Ulama Indonesia. Chứng nhận
Halal vào thị trường Singapore: Majelis Ulama Islamic Singapuro (Muis).
Hồ sơ quy định để cấp chứng nhận Halal bao gồm: 1. Chứng nhận đăng ký kinh doanh; 2. Chứng nhận cơ sở đủ điều
kiện ATVSTP; 3.Sản phẩm có công bố/tự công bố chất lượng sản phẩm; 4. Quy trình sản xuất GMP (hoặc HACCP); 5. Tất cả
những gì liên quan đến sản xuất, không có dính tới cồn và thịt heo.
SỞ CÔNG THƯƠNG AN GIANG

