BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN
THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2021

Số: 432 /CBTTNS-CS
V/v Bản dịch nội dung Lệnh số 248 và 249
về quản lý ATTP xuất nhập khẩu của Tổng
cục Hải quan Trung Quốc

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố Trung ương
Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành Lệnh số 249 ngày 14/4/2021 về
“Biện pháp quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu của Cộng hòa Nhân dân
Trung Hoa” và Lệnh số 248 ngày 12/4/2021 về “Quy định về quản lý đăng ký
doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu vào Cộng hòa Nhân dân
Trung Hoa”.
Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản gửi tới Quý cơ quan Bản
dịch không chính thức của hai văn bản trên (Phụ lục số 1 và Phụ lục số 2 đính
kèm).
Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương nghiên cứu, phổ biến, hướng dẫn và giám sát các doanh nghiệp
Việt Nam sản xuất, xuất khẩu thực phẩm đáp ứng yêu cầu quy định của thị trường
Trung Quốc ngay khi các quy định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022.
Thông tin liên hệ đầu mối của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông
sản: Phòng Chính sách thương mại nông sản, Điện thoại: 0985882267/
0989120488; email: policy.agrotrade@mard.gov.vn /cstm.agrotrade@gmail.com.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Trần Thanh Nam (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CS.
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