
 

 

 

Kính gửi:  Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu 

     

Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản nhận được công thư ngày 

14/11/2022 của Cơ quan Tiêu chuẩn và An toàn thực phẩm Ấn Độ thông báo quy 

định mới liên quan đến việc đăng ký cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm nước 

ngoài xuất khẩu vào Ấn Độ, quy định này có hiệu lực từ ngày 01/02/2023 (xin 
xem thông báo gửi kèm). 

Theo quy định mới này, cơ quan thẩm quyền các nước xuất khẩu vào Ấn Độ 

phải đăng ký danh sách các cơ sở sản xuất đối với 04 nhóm thực phẩm: sữa, sản 

phẩm từ sữa; thịt và sản phẩm từ thịt bao gồm gia cầm, thủy sản và các sản phẩm 

thủy sản; bột trứng; thức ăn trẻ em và thực phẩm dinh dưỡng với Cơ quan tiêu 

chuẩn và an toàn thực phẩm Ấn Độ. Danh sách xuất khẩu sẽ được xem xét và đăng 

tải trên cổng thông tin điện tử của Cơ quan này.  

Thực hiện yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền Ấn Độ, Cục Quản lý Chất lượng 

nông lâm sản và thủy sản yêu cầu các đơn vị: 

1. Các doanh nghiệp chế biến thủy sản có nhu cầu xuất khẩu vào Ấn Độ: 

- Gửi văn bản đăng ký kèm theo Biểu mẫu tại Phụ lục gửi kèm về Cục/Chi 

cục Quản lý lượng nông lâm sản và thủy sản theo địa bàn quản lý trước ngày 

15/12/2022. 

- Chủ động liên hệ với nhà nhập khẩu Ấn Độ để cập nhật và thực hiện đầy đủ 

các quy định, thủ tục có liên quan trong chế biến, xuất khẩu thủy sản vào thị 

trường này. 

2. Các Trung tâm chất lượng nông lâm sản và thủy sản: Chuyển tiếp văn bản 

này đến các cơ sở sản xuất chế biến thủy sản xuất khẩu thuộc địa bàn quản lý, 

hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đăng ký.  

3. Các Chi cục Quản lý lượng nông lâm sản và thủy sản: Thẩm tra thông tin 

đăng ký sang Ấn Độ của các cơ sở thuộc địa bàn quản lý và tổng hợp danh sách 

gửi về Cục trước ngày 20/12/2022.  

Đề nghị các đơn vị lưu ý thực hiện./. 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Các Phó Cục trưởng (để biết); 

- Lưu VT, CL1.    

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

Lê Bá Anh 

BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 

Số:               /QLCL-CL1 
V/v đăng ký Danh sách cơ sở  

xuất khẩu vào Ấn Độ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 

    



 

 

Phụ lục 

(Kèm theo công văn số        /QLCL-CL1 ngày      /11/2022 của  

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) 
 

Registration of foreign food manufacturing facilities 

 

Country Name:  

1 Detail of Food Manufacturer 

Name: 

Address and contact details: 

2 Approval / License no. issued by the Competent Authority: 

3 Name and HS Code of Product/s to be exported to India: 

 

 

 

Date….. 

Place…. 

Signatures and seal of authorized signatory 

Name and address…………. 
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