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UBND THANH PHO HA NQI 
S CONG THU€%NG 

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc lap - Tij do - Hnh phüc 

Ha Nói, ngày ,(O  tháng nám 2020 S& !63f /SCT-QLTM 
V/v cánh báo hiên tuong nhp 1u 

huong nhang vào An D 

KInh gi1i: Các doanh nghip xut nhp khtu trên dja bàn thành ph Ha Ni 

Thirc hin kin chi dto cüa B Cong Thucmg tai  van bàn s 5685/BCT-
AP ngày 04/8/2020 cânh báo hin tuçmg nhp 1u huong nhang vào thj tnnmg 
An DO; 

Sâ Cong Thuang thông báo nhu sau: 

Hin nay, hrc 1uçng hái quan An D dang trin khai quyt 1it các bin 

pháp diu tra, xü 1 vic nhp 1u huong nhang tIi Vit Nam vào An D sau khi 

phát hin mt doanh nghip An DI nhp khu 1u huong nhang tir Vit Nam. 

Dng thai nay có th dn dn tinh trng dInh tr cho hang boa Vit Nam xut 

khu sang An D, gay bt 1i cho doanh nghip Vit Nam. 

VI vy, d nghj cac doanh nghip xut nhp khu nói chung và các doanh 
nghip Co quan h thuong rnai  vci An D) v huong nhang nói riêng cn cn 

tr9ng trong giao djch, tránh bj lçii d%ing holic tip tay cho doanh nghip An D 

thc hin hott dng buôn 1u, gay ânh huOng xu dn hlnh ãnh hang hóa Vit 
Nam t?i  thj trumg An D./. —_--- 

Noi nhân: 
- Nhi.r trên; 
- GD So (de b/c); 
- Các PGD Sà; 
- PQLCN; 
- Luu: VT, QLTMPTD. ,/ 
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