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UBND THANH PHO HA NQI CONG HOA xA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
SO CONG THUUNG Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S: 32;4?3 /SCT-QLTM Ha Nói, ngày tháng 1 nám 2020 
Vv quy djnh mOi cUa Han Quc 
lien quan den vic tiêp nhn trirc 

tuyên ho so NK thirc phâm 

KInh güi: Các doanh nghip xut thtp khu trén dja bàn thành 
phô Ha Ni 

Thirc hin kin chi dto cüa Cc Xuât nhp khu - B Cong Thuong tti 

cong van s 0736/XNK-NS ngày 14/7/2020 v quy djnh mói cüa Han Quc lien 

quan dn vic tip nhn trirc tuyn h so thp khu thirc phm; 

Sâ Cong Thuong Ha Ni thông báo dn các doanh nghip xu.t nhp khu 

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

Ngày 16/6/2020, B An toàn thirc phm và Diiçc phm Han Quc (MFDS) 

dã thông báo phuong thirc tip nhn h so trrc tuyn di vâi các Co sâ san xut 

thirc phm xut khu sang Han Qu&. Day là phuong thirc lam thai do din bin 

phüc tp cüa djch covid-19, áp diing riêng d,i vâi các doanh nghip thuc din 

kim tra tii ngun näm 2020. 

Sâ Cong Thuong d nghj các doanh nghip tir chun bj và np h so theo 

yêu cu cüa MFDS tn.râc ngày 31/7/2020 theo mt trong 2 phuong thüc: 

1. Cng trirc tuyn cüa MFDS tai  du?ing link: http://impfood.mfds.go.kr  

(thông tin truy cp dugc giri riêng tâi trng doanh nghip thuc din kim tra) 

2. Dja chi email cüa MFDS: mfdsoip@korea.kr, pau1a83@korea.kr. 

Trân tr9ng./. q---- 

Nci nhân: 
- Nhu trên; 
- B Cong Thuang (dé b/c); 
- D/c GD S (dê b/c); 
- Lixu: VT, QLTMPTD. / 
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