
 

Kính gửi:  

 - Tổng cục Thủy sản; 

- Các Cục: Chăn nuôi, Thú y, Quản lý chất lượng nông 

lâm sản và thủy sản, Chế biến và Phát triển thị 

trường nông sản. 

Ngày 16 tháng 9 năm 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận 

được Công văn số 5548/BCT-AP ngày 10/9/2021 của Bộ Công Thương thông 

báo về việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Algeria tạm ngừng nhập 

khẩu một số mặt hàng động vật và các sản phẩm có nguồn gốc động vật gồm: 

- Cá ngừ và các sản phẩm đánh bắt đóng hộp; 

- Giò gà (dạng Mortadella); 

- Pate gia cầm; 

- Sữa chua, kem, kem tráng miệng (các sản phẩm từ sữa động vật); 

- Lòng đỏ trứng gà dạng lỏng; 

- Len và lông lạc đà; 

- Các sản phẩm thịt trắng và thịt đỏ (sản phẩm giết mổ) được nấu chín 

hoặc làm chín một nửa; 

- Thịt bò muối; 

- Mồi sống để câu cá. 

Quy định này chính thức có hiệu lực kể tử ngày 01 tháng 9 năm 2021. Đối 

với những mặt hàng thuộc danh mục nêu trên đã được vận chuyển hoặc đã đến 

cửa khẩu trước thời gian quy định này có hiệu lực, các cơ quan chức năng của 

Algeria sẽ xem xét hồ sơ để giải quyết. Tuy nhiên Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Algeria không giải thích lý do ban hành lệnh tạm dừng nhập 

khẩu nói trên. 

Algeria là một trong số ít quốc gia chưa gia nhập WTO, trước tình hình 

nền kinh tế chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 và giá dầu ở mức 

thấp, Algeria được dự báo sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp hạn chế thương mại, 

giảm nhập khẩu, bảo vệ thị trường nội địa. 

Hiện, Bộ Công Thương đã yêu cầu Thương vụ Việt Nam tại Algeria liên 

hệ, làm việc với các cơ quan hữu quan của phía Bạn để làm rõ lý do tạm ngừng 

nhập khẩu và các thông tin liên quan khác. 
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Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Qúy Cơ quan gửi thông 

tin liên quan đến các doanh nghiệp Việt Nam đang sản xuất, kinh doanh, xuất 

nhập khẩu nông sản trong lĩnh vực nêu trên. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Lê Quốc Doanh (để b/c); 

- TT. Phùng Đức Tiến (để b/c); 

- VT. Nguyễn Đỗ Anh Tuấn (để b/c); 

- Lưu VT, HTQT (ĐQN-3). 

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG 
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

PHÓ VỤ TRƯỞNG 
                                  

 
 
 

Nguyễn Anh Minh 

 


		2021-09-20T11:37:05+0700


		2021-09-20T13:27:15+0700


		2021-09-20T13:27:10+0700


		2021-09-20T13:27:10+0700


		2021-09-20T13:27:10+0700


		2021-09-20T13:27:10+0700


		2021-09-20T13:27:32+0700




