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Vv: đề nghị triển khai gấp
việc đăng ký doanh nghiệp sản xuất
thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

Kính gửi:
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế);
- Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương).
Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 21/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ
về việc đánh giá tác động, phổ biến, hướng dẫn các địa phương, hiệp hội ngành
hàng và doanh nghiệp việc thực hiện, đáp ứng các thủ tục, quy định đối với quản
lý chất lượng nông sản nhập khẩu của thị trường Trung Quốc tại Lệnh 248, Lệnh
249 có hiệu lực từ 01/01/2022;
Căn cứ Danh mục sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm; hàng hoá và thẩm
quyền quản lý nhà nước quy định tại Phụ lục II, III và IV Nghị định
số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật an toàn thực phẩm;
Theo thông báo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc về Quản lý và đăng
đăng ký doanh nghiệp sản xuất, chế biến, bảo quản và kinh doanh thực phẩm đăng
ký xuất khẩu vào Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Lệnh 248 - Phụ lục 1 đính kèm)
và Công hàm số 353/2021 của Cục An toàn thực phẩm xuất nhập khẩu thuộc Tổng
cục Hải quan Trung Quốc về hướng dẫn triển khai đăng ký doanh nghiệp nước
ngoài (Phụ lục 2 đính kèm);
Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về Vệ sinh dịch tễ và kiểm
dịch động, thực vật Việt Nam (Văn phòng SPS Việt Nam) thông báo và đề nghị
các cơ quan, doanh nghiệp nghiên cứu, triển khai việc đáp ứng các quy định về
đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc, cụ thể như sau:
1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển
khai gấp việc đăng ký doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu thực phẩm vào thị trường
Trung Quốc; gửi hồ sơ đăng ký về Cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về
an toàn thực phẩm quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018
của Chính phủ trước ngày 26/10/2021.
2. Cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm quy định
tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ; đối với các sản
phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do
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(i) Cục Bảo vệ thực vật đối với các sản phẩm có nguồn gốc thực vật; (ii) Cục Thú
y đối với các sản phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn; (iii) Cục Quản lý chất
lượng nông lâm sản và thủy sản đối với các sản phẩm thủy sản: là cơ quan có
trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận và kiểm tra doanh nghiệp (hồ sơ đăng ký), xác
nhận doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu đăng ký thì tiến hành thủ tục đăng ký với
Tổng cục Hải quan Trung Quốc theo quy định nêu trên trước ngày 30/10/2021.
3. Các doanh nghiệp chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý ở địa
phương để hoàn thiện hồ sơ đăng ký, đảm bảo đúng thời hạn quy định; phối hợp
với các nhà nhập khẩu, đại lý tại Trung Quốc để nắm thông tin về ghi nhãn bao
bì, đóng gói phù hợp với quy định của thị trường.
Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, liên hệ: Văn phòng SPS Việt
Nam, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại: 024.32444150,
email: spsvietnam@mard.gov.vn, để kịp thời xử lý./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Thanh Nam (để b/c)
- Các Cục: BVTV, CB, Thú y, QLCLNLTS, (để p/h);
- Các Sở: CT, NN&PTNT các tỉnh/TP
trực thuộc TW (để p/h);
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu VtSPS.
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