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V/v tháo gỡ vướng mắc
cho doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu
nông sản, thực phẩm vào thị trường
Trung Quốc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

Kính gửi:
- Hiệp hội Cà phê - Ca Cao Việt Nam;
- Hiệp hội Điều Việt Nam.
Thời gian qua, cơ quan chức năng của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Công Thương, Y tế, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
các hiệp hội, cơ quan truyền thông… theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã có
nhiều nỗ lực hướng dẫn, thẩm định hồ sơ và hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký với Tổng
cục Hải quan Trung Quốc đáp ứng quy định Lệnh 248, Lệnh 249. Đến ngày
25/01/2022, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã phê duyệt và cấp 1.485 mã sản
phẩm nông sản thực phẩm cho các doanh nghiệp Việt Nam.
Tuy nhiên, Văn phòng SPS Việt Nam nhận được kiến nghị của một số doanh
nghiệp xuất khẩu cà phê, hạt điều về việc doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan
thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01/11/2021, đã có đơn hàng, đã làm các thủ
tục mở tờ khai hải quan, đã đăng ký xuất tàu… nhưng đến nay vẫn chưa được Tổng
cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt danh sách doanh nghiệp và cấp mã sản phẩm.
Để đảm bảo không làm gián đoạn thương mại nông sản giữa hai Quốc gia,
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đặc biệt là có minh chứng trao đổi với Tổng
cục Hải quan Trung Quốc, Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị Hiệp hội thông báo
cho các doanh nghiệp thuộc trường hợp nêu trên gửi gấp thông tin bao gồm: tên
doanh nghiệp, giấy phép đăng ký kinh doanh kèm minh chứng.
Văn bản đề nghị gửi về Văn phòng SPS Việt Nam trước ngày 28/01/2022
theo địa chỉ email: spsvietnam@mard.gov.vn để kịp thời tổng hợp, kiến nghị Tổng
cục Hải quan Trung Quốc có giải pháp hỗ trợ.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Thanh Nam (để b/c);
- Cục BVTV (để p/h);
- Giám đốc VP (để b/c);
- Lưu VtSPS.
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