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Kính gửi:  

- Các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu sang Đài Loan; 

- Các Trung tâm Chất lượng NLTS vùng  

Thông qua Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc,  Cục Quản 

lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản nhận được thông báo về việc Cơ quan quản 

lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) đã phê chuẩn Danh sách cơ sở chế 

biến thủy sản của Việt Nam xuất khẩu sang Đài Loan. Đây là Danh sách các cơ sở 

chế biến thủy sản đã được Cục chứng nhận đủ điều kiện ATTP theo các nhóm sản 

phẩm thủy sản có mã số HS 03, 1604, 1605. Danh sách được cập nhật tại đường 

link http://nafiqad.gov.vn/danh-sach-doanh-nghiep-che-bien-thuy-san-viet-nam-

du-dieu-kien-bao-dam-an-toan-thuc-pham-va-xuat-khau-vao-cac-thi-

truong_t221c330n39 

Phía Đài Loan thông báo Danh sách nói trên có hiệu lực từ ngày 5/10/2019, 

các doanh nghiệp trong Danh sách chỉ được xuất khẩu các sản phẩm mã HS Code 

03, 1604, 1605 sang Đài Loan. Các sản phẩm có mã số HS khác chỉ được xuất khẩu 

vào Đài Loan sau khi Đài Loan sang Việt Nam thanh tra đánh giá hệ thống kiểm 

soát ATTP thủy sản. 

 Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản  yêu cầu các đơn vị như 

sau: 

1. Các cơ sở chế biến thủy sản trong Danh sách xuất khẩu sang Đài Loan: 

- Chỉ xuất khẩu sang thị trường Đài Loan các sản phẩm có mã số HS 03, 

1604, 1605 theo đúng yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền Đài Loan. Các sản phẩm 

có mã số HS khác sẽ được phía Đài Loan xem xét, cho phép xuất khẩu sau khi Đài 

Loan sang Việt Nam thanh tra đánh giá hệ thống kiểm soát ATTP thủy sản (dự kiến 

đầu năm 2020). 

-   Thực hiện đăng ký thẩm định, cấp chứng thư xuất khẩu vào Đài Loan đối 

với các sản phẩm phía Đài Loan yêu cầu có chứng thư của Cơ quan thẩm quyền 

Việt Nam theo đúng quy định tại Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT (được sửa đổi, 

bổ sung tại Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT và Thông tư 16/2018/TT-

BNNPTNT). 

http://nafiqad.gov.vn/danh-sach-doanh-nghiep-che-bien-thuy-san-viet-nam-du-dieu-kien-bao-dam-an-toan-thuc-pham-va-xuat-khau-vao-cac-thi-truong_t221c330n39
http://nafiqad.gov.vn/danh-sach-doanh-nghiep-che-bien-thuy-san-viet-nam-du-dieu-kien-bao-dam-an-toan-thuc-pham-va-xuat-khau-vao-cac-thi-truong_t221c330n39
http://nafiqad.gov.vn/danh-sach-doanh-nghiep-che-bien-thuy-san-viet-nam-du-dieu-kien-bao-dam-an-toan-thuc-pham-va-xuat-khau-vao-cac-thi-truong_t221c330n39


2. Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng: 

Phổ biến công văn này tới các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu vào Đài 

Loan trên địa bàn phụ trách và lưu ý các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các nội 

dung nêu tại mục 1 công văn này khi làm thủ tục đăng ký, thẩm định cấp chứng 

thư./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Phùng Đức Tiến (để báo cáo); 

- PCT Ngô Hồng Phong (để biết); 

- VASEP (để phổ biến tới các DN); 

-  Lưu VT, CL1. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Như Tiệp 
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