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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

Hà Nội, ngày         tháng 7 năm 2020 

Kính gửi: - Các Chi cục Hải quan; 

- Cục Hải quan các tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản là 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Thủy sản. Trung tâm có chức năng phục 

vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của Tổng cục Thủy sản và cung cấp các dịch vụ 

công; dịch vụ chứng nhận sự phù hợp trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.  

Căn cứ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng 

thực chữ ký số; thực hiện Quyết định số 3713/QĐ-BNN-KHCN ngày 15/9/2017 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế quản 

lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; nhằm tạo điều kiện thuận lợi và rút ngắn thời gian chứng nhận 

sự phù hợp cho các doanh nghiệp, từ ngày 29/5/2020 đến nay, Trung tâm đã 

thực hiện việc ban hành văn bản liên quan đến chứng nhận hợp quy sản phẩm 

thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu 

(Quyết định chứng nhận, Giấy chứng nhận…) bằng chữ ký số trên môi trường 

điện tử tại Văn phòng điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các 

văn bản này được Trung tâm phát hành bản chữ ký số bằng thư điện tử tới các 

doanh nghiệp đăng ký chứng nhận và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của 

Trung tâm tại địa chỉ: http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn  

Trung tâm trân trọng thông báo tới Chi cục Hải quan; Cục Hải quan các 

tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết, đồng thời rất mong nhận 

được sự phối hợp, tạo điều kiện của các Cục, Chi cục Hải quan để các doanh 

nghiệp liên quan sử dụng văn bản được Trung tâm ký số trên môi trường điện tử 

thực hiện những giao dịch liên quan tới lô hàng nhập khẩu được thuận lợi./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng cục trưởng (b/c); 

- Các Vụ: KHCN&HTQT, PCTTr, VPTC; 

- Trung tâm Thông tin Thủy sản (p/h); 

- Các đơn vị thuộc Trung tâm; 

- Văn phòng Trung tâm (BBT Website); 

- Lưu: VT, PKNKĐ (50 bản). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
  Vũ Tuấn Cường 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/

		2020-07-01T09:47:00+0700


		2020-07-01T09:59:49+0700


		2020-07-01T09:59:49+0700


		2020-07-01T09:59:49+0700




