HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT
KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM

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

Số: 116/CV-VASEP
V/v: thông báo về việc đăng ký/cập nhật
mã số DUNS khi đăng ký/gia hạn đăng ký
định kỳ NMCBTP với US FDA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2020

Kính gửi: Các DN Hội viên chế biến và XK thủy sản vào Hoa Kỳ
Trong thời gian qua, Hiệp hội đã nhận được thông tin phản ánh từ một số DN đang
XK thủy sản vào Hoa Kỳ về việc trong Kỳ Gia hạn Đăng ký Nhà máy Chế biến Thực
phẩm XK vào Hoa Kỳ hai năm một lần vào năm nay, US FDA bổ sung thêm yêu cầu các
nhà máy thực phẩm phải có Mã số Định danh Cơ sở Duy nhất (UFI – Unique Facility
Identifier) và theo thông báo chính thức trên website của US FDA (link:
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/guidanceindustry-recognition-acceptable-unique-facility-identifier-ufi-foreign-supplier), hiện tại
US FDA mới đang công nhận duy nhất mã số DUNS là được coi là mã số UFI do đã đáp
ứng được các tiêu chí cần thiết của US FDA đối với mã số này.
Mã số DUNS là mã số theo Hệ thống Mã số Dữ liệu Toàn cầu (Data Universal
Number System) bao gồm chín chữ số để định danh các doanh nghiệp trên toàn thế giới và
do tập đoàn Dun & Bradstreet (D&B) thiết lập và quản lý. Hiện tại, mã số DUNS đang
được cung cấp miễn phí cho tất cả các DN có nhu cầu.
Để đăng ký mã số DUNS, các DN có thể thực hiện theo các cách sau:
1. Đăng ký mã số DUNS hoặc sửa đổi, cập nhật thông tin nhà máy theo mã số
DUNS bằng cách truy cập trực tiếp Cổng thông tin DUNS của FDA tại địa chỉ:
https://fdadunslookup.com/. Nếu DN lần đầu tiên đăng ký mã số DUNS tại
Cổng thông tin thì cần tạo mới một tài khoản để truy cập cổng thông tin này.
Các DN có thể tham khảo Hướng dẫn đăng ký tài khoản DUNS tại Cổng thông
tin nói trên tại:
 Hướng dẫn nhanh về Cổng thông tin DUNS của US FDA:
https://fdadunslookup.com/QUICK%20USER%20GUIDE_FDA_DUNS_Porta
l.pdf
 Hướng dẫn chi tiết các bước đăng ký mã số DUNS trên Cổng thông tin DUNS
của US FDA:
https://fdadunslookup.com/FDA%20DUNS%20Portal%20User%20Guide.pdf.
2. Đăng ký thông qua Công ty CRIF D&B VIETNAM LLC, đại diện của Tập
đoàn Dun & Bradstreet tại Việt Nam để được hướng dẫn và hỗ trợ các thủ tục
đăng ký mã số DUNS với Tập đoàn Dun & Bradstreet. Thông tin liên hệ chi
tiết:
Chị Nguyễn Thị Thanh Hòa,
Công ty CRIF D&B VIETNAM LLC
Tel: 028.39117288/ext. 110
Địa chỉ: Tầng 15, Minh Long Tower,
1

17, Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, tp. Hồ Chí Minh
Văn phòng Hiệp hội trân trọng thông báo để các DN Hội viên đang và dự kiến sẽ
chế biến và XK sản phẩm thủy sản sang Hòa Kỳ biết và tuân thủ đúng theo yêu cầu của
US FDA.
Trân trọng cảm ơn và kính chào./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT HH, Chủ tịch UBHS;
- VPĐD HH tại Hà Nội;
- Lưu VP HH.
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