
 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

VĂN PHÒNG SPS VIỆT NAM 
 

Số:        /SPS-BNNVN 
V/v Thông báo khẩn của Vương quốc 

Ả Rập Xê Út về việc dỡ bỏ lệnh cấm 

nhập khẩu cá đánh bắt tự nhiên có 

nguồn gốc từ Việt Nam 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     

    Hà Nội, ngày     tháng     năm  

 

            Kính gửi: 

-    Tổng cục Thủy sản;  

- Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; 

- Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam. 

Ngày 09/10/2020, Văn phòng SPS Việt Nam đã bàn hành công văn số 

144/SPS-BNNVN về việc “Thông báo khẩn của Vương quốc Ả Rập Xê Út về 

việc tạm dừng nhập khẩu cá, giáp xác và các sản phẩm thủy sản khác của Việt 

Nam”, do sơ suất lỗi kỹ thuật, Văn phòng SPS Việt Nam xin đính chính nội 

dung công văn như sau: 

Ngày 23/01/2018, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Ả Rập Xê 

Út (SFDA) đã ban hành lệnh hành chính số 21174: "Tạm thời cấm nhập khẩu cá, 

giáp xác và các sản phẩm động vật thủy sản khác có nguồn gốc từ Việt Nam". 

Sau đó, SFDA ban hành thông báo lệnh hành chính số 3450 ngày 22/9/2020 

(05/02/1442 AH), về việc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu cá đánh bắt tự nhiên 

(WC) có nguồn gốc từ Việt Nam dựa trên Báo cáo dịch bệnh động vật thủy 

sản hàng quý của OIE và dịch bệnh động vật thủy sản khu vực của OIE". 

 Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTr. Phùng Đức Tiến (để b/cáo); 

- Cục Thú y (để p/hợp); 

- Giám đốc (để b/cáo); 

- Lưu SPS (DDH-7).  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Xuân Nam 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

http://www.nafiqad.gov.vn/
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