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                    Kính gửi:   

- Các cơ sở đăng ký bổ sung và đề nghị sửa đổi thông tin 

trong danh sách cơ sở chế biến thủy sản được phép xuất 

khẩu vào Argentina (DL735, DL 462, DL 68, DL 144, DL 

147, DL 15, DL 197, DL 433, DL 703, DL 711);  

- Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng.    
 

 

Trên cơ sở đề nghị của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, ngày 

12/8/2016, Cơ quan Vệ sinh và Chất lượng Nông sản quốc gia Argentina (SENASA) đã 

chấp thuận bổ sung 03 cơ sở và sửa đổi thông tin cho 07 cơ sở trong danh sách cơ sở chế 

biến thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu vào Argentina. Danh sách cập nhật đã 

được SENASA thông báo cho các đơn vị của Argentina thực hiện kiểm soát tại cửa 

khẩu. Cục thông báo và yêu cầu các đơn vị như sau:  

1. Các cơ sở được bổ sung vào danh sách (DL 735, DL 462, DL 68): 

- Được phép xuất khẩu các sản phẩm thủy sản vào Argentina kể từ ngày ban hành 

văn bản này và thực hiện đăng ký cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Argentina tại 

các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng thuộc Cục.  

- Cập nhật và tuân thủ các quy định của Argentina về an toàn thực phẩm thủy sản 

nhập khẩu để tránh các vướng mắc, phát sinh có liên quan trong quá trình xuất khẩu.  

2. Các cơ sở được cập nhật thông tin (DL 144, DL 147, DL 15, DL 197, DL 433, 

DL 703, DL 711): sử dụng thông tin đã được cập nhật để xuất khẩu thủy sản vào thị 

trường Argentina kể từ ngày văn bản này được ban hành. Thông báo về Cục các vướng 

mắc (nếu có) để được giải quyết kịp thời.  

(Danh sách cập nhật được đăng tải tại địa chỉ website của NAFIQAD: 

http://www.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).    

3. Các Trung tâm Chất lượng NLTS vùng:  

- Chuyển tiếp văn bản này đến các cơ sở trên địa bàn; 

- Tiếp nhận đăng ký, kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm cho các lô hàng 

thủy sản xuất khẩu vào Argentina cho các cơ sở có tên trong danh sách theo quy định tại 

Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn.  

Cục thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- CQTB, CQNB;  

- VASEP;  

- Lưu VT, CL1. 
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