
 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

VĂN PHÒNG SPS VIỆT NAM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

 

Số:       /SPS-BNNVN 

V/v cập nhật, rà soát Quy định  

liên quan đến cấp giấy Chứng nhận an 

toàn thực phẩm mặt hàng mỳ ăn liền 

và thanh long 

 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2020 

                       

 Kính gửi:  

  - Cục Bảo vệ thực vật; 

 - Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương). 

Ngày 13/6/2022, EU chính thức thông báo ban hành Quy định (EU) 

2022/913 ngày 30/5/2022 sửa đổi Quy định về các biện pháp kiểm soát thực 

phẩm xuất khẩu vào EU có hiệu lực từ 3/7/2022. Theo quy định này, có một số 

sản phẩm nông sản, thực phẩm của Việt Nam xuất khẩu vào EU, cụ thể:  

1. Đối với sản phẩm ăn liền: EU chính thức đưa: bún, miến, phở ra khỏi 

danh mục quy định yêu cầu bổ sung giấy Chứng nhận an toàn thực phẩm theo 

Phụ lục 2, Quy định số (EU) 2021/2246 sửa đổi bổ sung Quy định (EU) 

2019/1793 (thực phẩm ăn liền không có gói gia vị). EU tiếp tục duy trì yêu cầu 

bổ sung giấy Chứng nhận an toàn thực phẩm và tần suất kiểm tra 20% đối với 

mỳ ăn liền có nguồn gốc từ Việt Nam (trong thành phần có chứa gia vị và một 

số nguyên liệu, phụ gia khác).  

2. Đối với thanh long: EU tiếp tục duy trì trong danh mục yêu cầu bổ sung 

giấy Chứng nhận an toàn thực phẩm theo Phụ lục 2, Quy định số (EU) 2021/2246 

sửa đổi bổ sung Quy định (EU) 2019/1793, giữ tần suất kiểm tra 20%. 

3. Đối với một số nông sản khác: EU giữ tần suất kiểm tra 50% đối với: 

mùi tây, rau mùi, húng quế, bạc hà, đậu bắp và ớt thuộc giống Capsicum. 

Văn phòng SPS Việt Nam trân trọng thông báo./. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC  
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c); 

- Thứ trưởng Trần Thanh Nam (để b/c); 

- Giám đốc (để b/c); 

- Lưu: VT-SPS. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Ngô Xuân Nam 
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