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Nguyén Thanh Hãi 

UBND THAM-I P1-TO HA NOT CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
SO CONG THUNG Dc Ip - Tir do - Hnh phüc 

S& 0f6 /SCT-QLTM Ha Nói, ngày 4'5 tháng . nám 2020 
Vv thuc hiên khuyn cáo cüa B 
NN&PTNT ye XK rau qua sang 

Trung Quoc 

Kinh gui: Các doanh nghip xuât nhp khâu rau qua trên da bàn 
thành phô Ha Ni 

Thirc hin kin chi dao  cüa Cc Ch bin và Phát trin thj tru?mg nông 

san - B Nông nghip & Phát trin nông thôn tai  van bàn s 529/CBTTNS-CS 

ngày 08/7/2020 v vic cung cp thông tin v doanh nghip ch bin rau qua, 

nông san dông 1nh; 

Si Cong Thiicng Ha Ni thông báo dn các doanh nghip xut nhtp khu 

rau qua trén dja bàn thành ph Ha Ni mt s ni dung sau: 

Tong Citc Hâi quan Trung Quc yêu cu B Nông nghip & Phát trin 

nông thôn Vit Nam cung cp danh sách doanh nghip ch bin các san phm 

rau qua, nông san dông 1tnh ma phIa Trung Quc cho phép nhp khâu. Danh 

sách doanh nghip nay së duqc lam thu tiic km M s và duçic tip tiic xem xét 

diu chinh, cp nht thông tin cüa doanh nghip thy thuc vào tInh hInh thuang 

mai và mong mun cüa hai ben. 

So Cong Thucmg d nghj các doanh nghip thrc hin khuyn cáo cüa Ciic 

Ch bin và Phát trin th triiOng nông san v vic xây d%rng và áp diing h 

thng kim soát quãn 1 hüu hiu an toàn thirc phm, tang cuOng cong tác giám 

sat an toàn cht lucmg, dam bào cht luçmg san phm thirc phm xut khu sang 

Trung Quéc. 

Trân trng./. 

No'i nhin: 
- Nhix trên; 
- Cue CBPTNS — Bô NNPTNT; 
- Die GD Sâ (de b/c); 
- Luxu: VT, QLTMPTD>V 
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