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BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN 

 
 

  

Số:           /QLCL-CL1 Hà Nội, ngày      tháng      năm 
V/v  đăng ký xuất khẩu thủy sản  

vào Ả-rập Xê-út 

 

 

 
 

Kính gửi: - Các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản có nhu cầu xuất khẩu 

vào Ả-rập Xê-út; 

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

 

Ngày 21/11/2019 Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản đã có công 

văn số 2178/QLCL-CL1 gửi các doanh nghiệp chế biến thủy sản có nhu cầu xuất khẩu 

vào Ả-rập Xê-út về việc cung cấp thông tin theo Bản tự đánh giá để đăng ký với Cơ 

quan thẩm quyền Ả-rập Xê-út. Tuy nhiên, đến nay, NAFIQAD chỉ nhận được Bản tự 

đánh giá của 09 doanh nghiệp. 

Để đăng ký nhu cầu xuất khẩu thủy sản vào Ả-rập Xê-út theo thông báo của Đại 

sứ quán Ả-rập Xê-út tại Việt Nam,  Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản 

đề nghị: 

1. Các cơ sở chế biến thuỷ sản có nhu cầu đăng ký xuất khẩu vào Ả-rập Xê-út 

Điền đầy đủ thông tin vào Bản tự đánh giá tại Phụ lục kèm theo (trong đó cần 

nêu rõ tên thương mại và tên khoa học loài thủy sản đăng ký xuất khẩu vào Ả-rập Xê-

út) và gửi về Cục trước ngày 09/8/2020 để thẩm định, tổng hợp gửi Đại sứ quán Ả-

rập Xê-út tại Việt Nam (file điện tử gửi về địa chỉ email: vohuong.nafi@mard.gov.vn). 

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

Chuyển tiếp văn bản này tới các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản trên địa bàn phụ 

trách. 

 Yêu cầu các đơn vị lưu ý thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- PCT. Ngô Hồng Phong (để biết); 
- Lưu: VT, CL1. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

   

 

 

Nguyễn Như Tiệp 
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