Thông tin dành cho các đối tác
thương mại – thay đổi đối với giấy
chứng nhận và niêm phong an ninh
Chúng tôi đang cải thiện hệ thống chứng nhận cho tất cả các sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu.
Điều này bao gồm thực hiện các thay đổi đối với:
•

giấy chứng nhận xuất khẩu

•

chữ ký trên giấy chứng nhận sức khỏe

•

niêm phong thực thụ cho các lô hàng trong trường hợp cần phải có niêm phong an ninh của
bộ.

Những chứng thực tiếp cận thị trường đã thương lượng và thỏa thuận sẽ không thay đổi.

Giấy chứng nhận xuất khẩu
Những thay đổi đối với việc chứng nhận xuất khẩu sẽ diễn ra theo giai đoạn, theo hàng hóa. Thời
điểm sẽ phụ thuộc vào lúc hàng hóa đã có trong hệ thống giấy tờ xuất khẩu mới của chúng tôi,
NEXDOC.
Kiểm tra khi nào hàng hóa sẽ có trong NEXDOC.
Những thay đổi bao gồm:
•

sử dụng tên Chính phủ Úc — thay vì tên của bộ trước đây

•

sử dụng huy hiệu Chính phủ Úc

•

thêm mã Quick Reader (QR) duy nhất để kiểm tra tính xác thực của giấy chứng nhận tức thì

•

đính kèm thêm trang, nếu cần, để trình bày thêm thông tin không có trong trang đầu tiên của
giấy chứng nhận vì thiếu chỗ

•

chữ ký fax/điện tử trên một số giấy chứng nhận

•

cấp giấy chứng nhận trên giấy thường — khi được cấp mã QR.

Những thay đổi này chỉ áp dụng với giấy chứng nhận giấy. Không thay đổi gì hết đối với giấy
chứng nhận điện tử (eCert).

Mã Quick Reader (QR) bổ sung
Các giấy chứng nhận in trên giấy thường mới sẽ có mã QR duy nhất. Đây là tính năng an ninh
bổ sung.
Người sử dụng có thể rọi quét mã QR để xem chi tiết tổng quan về giấy chứng nhận. Họ có thể
sử dụng chi tiết này để xác nhận những chi tiết như:
•

số giấy chứng nhận

•

loại sản phẩm

•

tình trạng giấy chứng nhận hiện tại

•

nhà xuất khẩu
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•

người nhận hàng

•

ngày vận chuyển hàng đi.

Có thể đọc mã QR bằng:
•

bất kỳ thiết bị nào có thể đọc QR

hoặc
•

sử dụng ứng dụng di động rọi quét giấy chứng nhận của Bộ - miễn phí tại Android Google
Play store và Apple App Store.

Nếu sử dụng trình đọc mã QR thông thường, quý vị phải xác thực URL thuộc về Bộ Nông nghiệp
và Tài nguyên Nước.

Chữ ký trên giấy chứng nhận sức khỏe
Úc đang bỏ chữ ký của Giám đốc Thú y Trưởng ra khỏi tất cả các giấy chứng nhận sức khỏe thịt,
sữa, trứng và hải sản.
Và sẽ thay thế bằng chữ ký của nhân viên thú y cấp cao, hoặc chữ ký của nhân viên được ủy
quyền, tùy sự chứng thực giấy chứng nhận.
Các bên ký kết mới sẽ có trong các giấy chứng nhận do Úc cấp kể từ cuối tháng 5 năm 2019.

Niêm phong an ninh cho công-ten-nơ
Từ ngày 1 tháng 8 năm 2019, các niêm phong an ninh chính thức của Chính phủ Úc trên các
công-ten-nơ xuất khẩu sẽ nhìn khác.
Thay đổi này chỉ áp dụng với các lô hàng cần phải có niêm phong an ninh của Bộ.

Niêm phong công-ten-nơ hiện tại
Các niêm phong công-ten-nơ hiện tại có mẫu tự 'A' đi đầu ngay trước số sê-ri của niêm phong.
Dưới đây là hình các niêm phong hiện tại.

Niêm phong côngtennơ mới
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Các niêm phong công-ten-nơ mới không còn có mẫu tự 'A' ở đầu dòng nữa. Dưới đây là hình
các niêm phong công-ten-nơ mới.

Các lô hàng đang quá cảnh đã niêm phong trước ngày 1 tháng 8 năm 2019 sẽ sử dụng các niêm
phong hiện tại.
Theo Lệnh Kiểm soát Xuất khẩu (Hàng hóa Phải có Giấy phép-Thông thường) năm 2005, các
niêm phong bu-lông và biểu hiện khi bị xâm phạm phải có con số duy nhất.
Các tính năng an ninh của niêm phong vẫn sẽ:
•

có bu-lông hoặc niêm phong dây cài kim loại

•

sẽ có dấu vết khi bị xâm phạm

•

có một con số duy nhất

•

tuân thủ ISO17712 Công-ten-nơ Hàng vận chuyển – Niêm cơ khí.

Cập nhật hệ thống giấy tờ xuất khẩu
Chúng tôi đang thay thế EXDOC bằng hệ thống mới gọi là Hệ thống Giấy tờ Xuất khẩu Tiếp theo
(NEXDOC).
NEXDOC sẽ làm cho hệ thống giấy tờ xuất khẩu của Úc an toàn hơn và ứng phó nhanh hơn với
những thay đổi về các điều kiện thương mại. Điều này bao gồm những thay đổi theo yêu cầu của
nước nhập khẩu.
NEXDOC không thay đổi các thỏa thuận chứng nhận hiện tại hoặc việc kiểm soát theo quy định
của chúng tôi đối với hàng xuất khẩu.
Tìm hiểu thêm về chuyển đổi sang NEXDOC.

Liên lạc
Chúng tôi đang hợp tác với các đối tác thương mại để việc chuyển đổi sang giấy chứng nhận
xuất khẩu và niêm phong an ninh mới diễn ra suôn sẻ, giảm thiểu mọi xáo trộn đối với giao dịch
thương mại.
Nếu có bất kỳ thắc mắc, ý kiến hoặc mối quan tâm nào, xin quý vị gửi email về
exports@agriculture.gov.au
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