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Số:            /QLCL- CL1 
V/v cập nhật Danh sách cơ sở chế biến 

xuất khẩu thủy sản vào Braxin   

Hà Nội, ngày       tháng       năm   

 

        Kính gửi:   

- Các cơ sở chế biến, xuất khẩu thủy sản vào Braxin; 

- Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Trung 

bộ, Nam bộ; 

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

 

Tiếp theo công văn số 1135/QLCL-CL1 ngày 05/9/2022 thông báo về quy 

định mới của Cơ quan thẩm quyền Braxin về đăng ký Danh sách doanh nghiệp, 

trên cơ sở đề nghị của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, ngày 

19/01/2023, Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Cung ứng thực phẩm Braxin 

(MAPA) đã có công thư số 256/2023/CGSF/DTSF/SCRI/MAP thông báo:  

- Chấp thuận bổ sung 15 cơ sở vào Danh sách các cơ sở chế biến thủy sản 

Việt Nam được phép xuất khẩu vào Braxin (bao gồm các cơ sở mã số: DL983, 

TS668, DL979, DL481, TS980, DL967, DL960, DL628, DL888, DL918, DL943, 

DL685, DL672, DL675, DL772). Ngoài ra, cơ sở DL620 được MAPA cập nhật, 

bổ sung theo đăng ký trước đây. Như vậy, tổng số cơ sở chế biến thủy sản Việt 

Nam được phép xuất khẩu vào Braxin đến nay là 238 cơ sở. 

- Cập nhật, sửa đổi bổ sung thông tin đối với 20 cơ sở đã có tên trong Danh 

sách (bao gồm các cơ sở mã số: DL318, DL314, TS245, DL385, TS198, DL526, 

DL350, DL609, DL530, DL483, DH528, DL479, DL344, DL371, DL433, DL14, 

DL732, DL370, DL879, DL33). 

- Đưa ra khỏi Danh sách 10 cơ sở do đã ngừng sản xuất, kinh doanh. 

 (Xem chi tiết nội dung công thư của MAPA gửi kèm và tra cứu thông tin 

Danh sách cơ sở cập nhật của MAPA được đăng tải trên website của Cục tại địa 

chỉ: http://nafiqad.gov.vn/danh-sach-doanh-nghiep-che-bien-thuy-san-viet-nam-

du-dieu-kien-bao-dam-an-toan-thuc-pham-va-xuat-khau-vao-cac-thi-

truong_t221c330n39).   

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đề nghị các đơn vị:   

1. Các cơ sở được MAPA chấp thuận bổ sung, sửa đổi, bổ sung thông tin 

trong Danh sách: 

- Tuân thủ các quy định của Braxin về chất lượng, an toàn thực phẩm thủy 

sản nhập khẩu (đươc đăng tải trên website của NAFIQAD tại địa chỉ: 

http://www.nafiqad.gov.vn và của MAPA tại địa chỉ: 

https://www.gov.br/agricultura/pt-br ).  

- Lưu ý cập nhật các nội dung về kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm, 

đăng ký sản phẩm trong chế biến, xuất khẩu thủy sản vào Braxin đã được Cục 

thông báo tại văn bản số 1721/QLCL-CL1 ngày 21/12/2022.  

http://nafiqad.gov.vn/danh-sach-doanh-nghiep-che-bien-thuy-san-viet-nam-du-dieu-kien-bao-dam-an-toan-thuc-pham-va-xuat-khau-vao-cac-thi-truong_t221c330n39
http://nafiqad.gov.vn/danh-sach-doanh-nghiep-che-bien-thuy-san-viet-nam-du-dieu-kien-bao-dam-an-toan-thuc-pham-va-xuat-khau-vao-cac-thi-truong_t221c330n39
http://nafiqad.gov.vn/danh-sach-doanh-nghiep-che-bien-thuy-san-viet-nam-du-dieu-kien-bao-dam-an-toan-thuc-pham-va-xuat-khau-vao-cac-thi-truong_t221c330n39
http://www.nafiqad.gov.vn/
https://www.gov.br/agricultura/pt-br


- Đăng ký thẩm định, chứng nhận an toàn thực phẩm cho các lô hàng thủy 

sản xuất khẩu vào Braxin theo các thông tin được MAPA cập nhật.  

2. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Nam Bộ/ Trung 

Bộ và các Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng: 

- Phổ biến, hướng dẫn, giám sát việc tuân thủ quy định của Braxin của các 

cơ sở trong quá trình thẩm định, chứng nhận điều kiện đảm bảo ATTP và thẩm 

định, chứng nhận lô hàng thủy sản xuất khẩu. 

 - Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng: Tổ chức thẩm định, 

chứng nhận an toàn thực phẩm cho các lô hàng thủy sản được sản xuất bởi các cơ 

sở nêu tại Mục 1 để xuất khẩu vào Braxin theo quy định; Chuyển tiếp văn bản 

này tới các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu vào Braxin trên địa bàn.  

Cục thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Hiệp hội VASEP; 

- Lưu VT, CL1. 
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