
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ  

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

VĂN PHÒNG SPS VIỆT NAM  

Số:               /SPS-BNNVN 
Vv: Tham dự buổi giới thiệu Lệnh 248 và 249 

của Tổng cục Hải Quan Trung Quốc  

với các Thành viên ASEAN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     

                Hà Nội, ngày      tháng      năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các Cục: Bảo vệ Thực vật, Thú y, Quản lý Chất lượng 

nông lâm sản và thủy sản; 

- Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế); 

- Các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Thị trường Châu Á - 

Châu Phi (Bộ Công Thương); 

- Các Hiệp hội có liên quan. 

Văn phòng SPS Việt Nam nhận được thông báo của Ban thư ký ASEAN 

về việc Tổng cục Hải quan Trung Quốc tổ chức trực tuyến buổi giới thiệu quy 

định của Lệnh 248 và Lệnh 249 đến các Cơ quan có thẩm quyền và đại diện các 

hiệp hội liên quan của Thành viên ASEAN, cụ thể như sau: 

1. Nội dung: Tổng cục Hải quan Trung Quốc giới thiệu quy định về Đăng 

ký doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm vào Trung Quốc (Lệnh 248), Biện pháp 

quản lý an toàn thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc (Lệnh 249) và trả lời các 

câu hỏi từ Thành viên ASEAN. 

2. Thời gian: Dự kiến từ 14:00-16:00 giờ Hà Nội, ngày 24/11/2021. 

3. Thành phần dự họp: Đại diện các Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam 

và đại diện các hiệp hội có liên quan. 

Do thời gian đăng ký gấp, Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị các Cơ quan 

có thẩm quyền của Việt Nam và các hiệp hội liên quan: 

1. Cử đại diện tham dự và gửi thông tin: Họ và tên, chức vụ, điện thoại, 

email về Văn phòng SPS Việt Nam theo địa chỉ: spsvietnam@mard.gov.vn trước 

17 giờ, ngày 20/11/2021 để kịp đăng ký với Tổng cục Hải quan Trung Quốc; 

Đường link và mật khẩu dự họp sẽ gửi đến các đơn vị sau khi được Tổng cục Hải 

quan Trung Quốc phản hồi; 

2. Chuẩn bị câu hỏi (nếu có) gửi về Văn phòng SPS Việt Nam trước 17 giờ, 

ngày 23/11/2021 theo địa chỉ: spsvietnam@mard.gov.vn để tổng hợp gửi Ban thư 

ký ASEAN. 

Rất mong nhận được sự quan tâm của các đơn vị./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c); 

- Thứ trưởng Trần Thanh Nam (để b/c); 

- Vụ Hợp tác Quốc tế (để biết); 

- Giám đốc (để b/c); 

- Lưu VtSPS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Xuân Nam 
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