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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 
 

 

Hà Nội,  ngày  14   tháng  7 năm  2016 

Số:  1453   /QLCL-CL1  

V/v cập nhật danh sách xuất khẩu 

vào Hàn Quốc 

 

 

 

Kính gửi:  

 

 

- Các Cơ sở được bổ sung, điều chỉnh thông tin trong Danh 

sách được phép chế biến xuất khẩu thủy sản sang Hàn Quốc; 

- Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thuỷ sản vùng. 

 

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản nhận được công thư của 

Cục Quản lý Chất lượng Thực phẩm Hàn Quốc (NFQS) thông báo bổ sung 03 cơ sở 

chế biến thủy sản của Việt Nam vào Danh sách các cơ sở chế biến thủy sản được 

phép xuất khẩu vào  Hàn Quốc; điều chỉnh thông tin đối với 05 cơ sở đã có tên trong 

Danh và xóa tên 01 cơ sở đã có tên trong Danh sách (chi tiết tại Phụ lục 1,2,3 kèm 

theo). Danh sách này có hiệu lực từ ngày 15/7/2016 và được đăng tải trên website 

của Cục. 

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thông báo và yêu cầu các 

đơn vị như sau: 

1. Các Cơ sở mới được bổ sung và điều chỉnh thông tin trong Danh sách: 

- Các Cơ sở mới được bổ sung: đăng ký kiểm tra, chứng nhận ATTP đối với 

các lô hàng thuỷ sản xuất khẩu sang Hàn Quốc kể từ ngày 15/7/2016. 

- Các Cơ sở được điều chỉnh thông tin: sử dụng các thông tin đã được Cơ 

quan thẩm quyền Hàn Quốc cập nhật đối với các lô hàng thuỷ sản xuất khẩu sang 

Hàn Quốc kể từ ngày 15/7/2016. 

2. Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thuỷ sản vùng: 

- Chuyển tiếp văn bản tới các Cơ sở có tên trong Phụ lục 1,2,3 trên địa bàn. 

- Tiếp nhận đăng ký, tổ chức kiểm tra, chứng nhận ATTP cho các lô hàng 

thuỷ sản xuất khẩu sang Hàn Quốc của các Cơ sở mới được bổ sung và các Cơ sở 

được điều chỉnh thông tin theo đúng quy định./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                                
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Cơ quan Trung Bộ, Nam Bộ; 

- VASEP; 

- Lưu: VT, CL1. 

 

  


		2016-07-14T13:56:54+0700
	Việt Nam
	Cục QL chất lượng nông lâm sản và thủy sản
	Cục QL chất lượng nông lâm sản và thủy sản<nafiqad@mard.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




