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Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành Lệnh số 248 “Quy định về đăng 

ký và quản lý doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nhập khẩu nước ngoài” và Lệnh 
số 249 về “Biện pháp quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu”. Các văn bản 
này sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.  

1. Lệnh số 248 về “Quy định về đăng ký và quản lý doanh nghiệp sản xuất 
thực phẩm nhập khẩu nước ngoài” 

Lệnh số 248 về “Quy định về đăng ký và quản lý doanh nghiệp sản xuất 
thực phẩm nhập khẩu nước ngoài” (sau đây gọi tắt là Lệnh số 248) được xây 
dựng trên cơ sở “Quy định về đăng ký và quản lý doanh nghiệp nước ngoài sản 
xuất thực phẩm nhập khẩu” năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2018 của Tổng cục 
Hải quan Trung Quốc.  

Những điểm mới của Lệnh số 248 gồm có: 

- Mở rộng phạm vi áp dụng quy định đăng ký doanh nghiệp: quy định mới yêu 
cầu toàn bộ doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào thị trường 
Trung Quốc phải thực hiện đăng ký với Tổng cục Hải quan Trung Quốc thay 
vì có doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng nằm trong diện “Danh mục cần đăng 
ký” phải thực hiện đăng ký như trước đây. 

- Phân loại doanh nghiệp theo mức độ rủi ro: 

+ Nhóm 1: bao gồm doanh nghiệp sản xuất 18 loại thực phẩm xuất khẩu: 
thịt và các sản phẩm từ thịt; sản phẩm thủy sản; sản phẩm từ sữa; yến sào và sản 
phẩm từ tổ yến; ruột động vật (dùng làm vỏ xúc xích); sản phẩm từ ong; trứng 
và các sản phẩm từ trứng1; dầu thực phẩm và nguyên liệu2; bánh có nhân các 
loại3; ngũ cốc dùng làm thực phẩm; sản phẩm bột ngũ cốc và mạch nha; các 
loại rau tươi, rau tách nước (rau khô, rau sấy) và đậu khô; gia vị nguồn gốc tự 
nhiên; quả hạch và các loại hạt; trái cây sấy khô; hạt cà phê và ca cao chưa rang; 
thực phẩm ăn kiêng đặc biệt; thực phẩm chức năng. Nhóm này sẽ đăng ký với 
Tổng cục Hải quan Trung Quốc qua cơ quan có thẩm quyền của nước xuất 
khẩu. 

 
1 Giải thích chi tiết tại Mục 3, Phụ lục 1. 
2 Giải thích chi tiết tại Mục 4, Phụ lục 1. 
3 Giải thích chi tiết tại Mục 5, Phụ lục 1. 
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+ Nhóm 2: bao gồm doanh nghiệp sản xuất các loại thực phẩm xuất khẩu 

không nằm trong quy định của Điều 7 của Lệnh số 248. Doanh nghiệp nước 
xuất khẩu thực phẩm trong nhóm này có thể tự nộp hồ sơ đăng ký hoặc ủy 
quyền cho đại lý nhập khẩu thực hiện đăng ký với Tổng cục Hải quan Trung 
Quốc. 

- Sửa đổi và mở rộng các điều kiện đăng ký đối với doanh nghiệp sản xuất thực 
phẩm xuất khẩu của nước ngoài: Bổ sung điều kiện đăng ký của doanh nghiệp là 
“Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của quốc gia (khu vực) nơi doanh nghiệp 
sản xuất đặt trụ sở đã được Tổng cục Hải quan Trung Quốc xét duyệt hoặc 
đánh giá tương đương”. 

- Kéo dài thêm thời hạn hiệu lực của đăng ký doanh nghiệp: thời hạn có hiệu 
lực của đăng ký doanh nghiệp sẽ là 05 năm thay vì 04 năm như quy định tại 
Lệnh số 145 trước đây. 

2. Lệnh số 249 về “Biện pháp quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu” 

Lệnh số 249 về “Biện pháp quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu” (sau 
đây gọi tắt là Lệnh số 249) bao gồm 06 chương, 79 điều, quy định các yêu cầu 
cụ thể đối với việc giám sát, quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu của 
Trung Quốc, các biện pháp giám sát, trách nhiệm pháp lý. 

Lệnh 249 được xây dựng và kế thừa từ “Biện pháp quản lý an toàn thực 
phẩm xuất nhập khẩu” được ban hành từ năm 2011 và sửa đổi, bổ sung năm 
2016 và năm 2018. Trong đó, Lệnh số 249 đã bổ sung thêm 15 điều so với các 
quy định trước đây. Lệnh 249 sẽ thay thế một loạt các quy định trước đây của 
Tổng cục Hải quan Trung Quốc và các cơ quan tiền thân, bao gồm: 

(i) Lệnh số 20 ngày 22 tháng 02 năm 2000 của Tổng cục Kiểm 
nghiệm, Kiểm dịch, Giám sát Chất lượng Quốc gia (AQSIQ); và 
số 238 ngày 28 tháng 04 năm 2018 của Tổng cục Hải quan Trung 
Quốc sửa đổi về “Biện pháp quản lý kiểm tra và kiểm dịch mật ong 
xuất khẩu”;  

(ii) Lệnh số 135 ngày 04 tháng 01 năm 2011 của AQSIQ và Lệnh số 
243 ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Tổng cục Hải quan Trung 
Quốc sửa đổi về “Biện pháp quản lý và giám sát, kiểm tra kiểm dịch 
thủy sản xuất nhập khẩu”; 
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(iii) Lệnh số 136 ngày 04 tháng 01 năm 2011 của AQSIQ và Lệnh số 

243 ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Tổng cục Hải quan Trung 
Quốc sửa đổi về “Biện pháp quản lý giám sát, kiểm tra kiểm dịch 
đối với thịt xuất nhập khẩu”; 

(iv) Lệnh số 152 ngày 24 tháng 01 năm 2013 của AQSIQ và Lệnh số 
243 ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Tổng cục Hải quan Trung 
Quốc sửa đổi về “Biện pháp quản lý và giám sát, kiểm tra kiểm dịch 
sữa xuất nhập khẩu”. 

Những điểm mới của Lệnh số 249 gồm có: 

- Yêu cầu đánh giá sự phù hợp: Theo đó, Tổng cục Hải quan Trung Quốc 
thực hiện đánh giá sự phù hợp đối với thực phẩm nhập khẩu theo quy định của 
pháp luật liên quan và các quy định hành chính về kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu của Trung Quốc. Hoạt động đánh giá sẽ bao gồm: Đánh giá, rà soát 
hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của các quốc gia (khu vực) xuất khẩu thực 
phẩm sang Trung Quốc; Đăng ký doanh nghiệp sản xuất nước ngoài, bảo đảm 
hồ sơ nhà xuất nhập khẩu hợp lệ; Phê duyệt kiểm dịch động thực vật nhập cảnh; 
Kiểm tra các chứng chỉ năng lực kèm theo, xem xét tài liệu, kiểm tra tại chỗ, 
giám sát và kiểm tra ngẫu nhiên, kiểm tra hồ sơ nhật ký nhập khẩu, bán hàng và 
nhiều hạng mục khác.  

- Đưa ra phương pháp đánh giá, thẩm tra mới: Theo đó, Trung Quốc lần đầu 
tiên chấp nhận phương thức đánh giá trực tuyến kết hợp với các phương thức 
đánh giá truyền thống trước đây như đánh giá hồ sơ, đánh giá thực địa. 

- Đưa ra nguyên tắc quản lý nhập khẩu đối với các loại thực phẩm chưa có tiêu 
chuẩn quốc gia của Trung Quốc và thực phẩm được sản xuất bằng nguyên liệu thực 
phẩm mới: Theo đó, thực phẩm nhập khẩu thuộc loại chưa có tiêu chuẩn quốc 
gia về an toàn thực phẩm sẽ phải tuân thủ tiêu chuẩn tạm thời do Cơ quan quản 
lý Y tế Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc ban hành có liên quan. Thực 
phẩm được sản xuất bằng nguyên liệu thực phẩm mới cũng phải có giấy phép 
quản lý y tế về nguyên liệu thực phẩm mới của cơ quan nêu trên. Vì vậy, doanh 
nghiệp cần nghiên cứu kỹ về tiêu chuẩn quốc gia của Trung Quốc và thành 
phần của các loại thực phẩm trước khi xuất khẩu sang Trung Quốc. 

- Thay đổi về yêu cầu ghi nhãn: Theo đó, khái niệm “Thực phẩm nhập khẩu 
đóng gói sẵn” của các quy định năm 2018 được đổi thành “Thực phẩm nhập 
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khẩu”; đồng thời có sự bổ sung một loạt các yêu cầu về nội dung bao bì, nhãn 
mác đối với sản phẩm thịt tươi sống, đông lạnh và thủy sản nhập khẩu. Ngoài 
ra, nhãn mác thực phẩm chức năng và thực phẩm dinh dưỡng đặc biệt phải 
được in trên bao bì nhỏ nhất, thay vì dán nhãn như trước đây. 

- Cơ sở sản xuất thực phẩm xuất nhập khẩu phải chịu trách nhiệm về an toàn 
của thực phẩm xuất nhập khẩu do mình sản xuất và kinh doanh, cụ thể: Cơ sở 
sản xuất và kinh doanh thực phẩm xuất nhập khẩu tham gia vào các hoạt động 
sản xuất và kinh doanh thực phẩm xuất nhập khẩu phải phù hợp với các hiệp 
ước và hiệp định quốc tế mà Trung Quốc đã ký kết hoặc tham gia, luật pháp và 
quy định của Trung Quốc và các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia, tiếp 
nhận giám sát và quản lý theo pháp luật, bảo đảm an toàn thực phẩm xuất nhập 
khẩu, chịu trách nhiệm trước xã hội và nhân dân. 
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1. Hướng dẫn cho doanh nghiệp sản xuất 18 loại thực phẩm thuộc nhóm 

rủi ro cao cần đăng ký qua cơ quan chủ quan của nước xuất khẩu 

Các doanh nghiệp sản xuất 18 loại thực phẩm thuộc Nhóm rủi ro cao được 
chia thành hai nhóm: (1) Các doanh nghiệp sản xuất 04 loại thực phẩm (gồm 
thịt và sản phẩm chế biến từ thịt; thủy sản; sữa và các sản phẩm từ sữa; tổ yến 
và sản phẩm từ tổ yến), và (2) Các doanh nghiệp sản xuất 14 loại thực phẩm 
còn lại (bao gồm: ruột động vật (dùng làm vỏ xúc xích); sản phẩm từ ong; trứng 
và các sản phẩm từ trứng; dầu thực phẩm và nguyên liệu; bánh có nhân các loại; 
ngũ cốc dùng làm thực phẩm; sản phẩm bột ngũ cốc và mạch nha; các loại rau 
tươi, rau tách nước (rau khô, rau sấy) và đậu khô; gia vị nguồn gốc tự nhiên; 
quả hạch và các loại hạt; trái cây sấy khô; hạt cà phê và ca cao chưa rang; thực 
phẩm ăn kiêng đặc biệt; thực phẩm chức năng). Dưới đây là hướng dẫn cách 
thức đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu với Tổng cục Hải 
quan Trung Quốc: 

1.1. Doanh nghiệp sản xuất 04 loại thực phẩm (gồm thịt và sản phẩm chế 
biến từ thịt; thủy sản; sữa và các sản phẩm từ sữa; tổ yến và sản phẩm từ 
tổ yến) 

• Các doanh nghiệp đã đăng ký từ trước sẽ tiếp tục được thực hiện hoạt 
động xuất khẩu sang Trung Quốc (không cần tiến hành đăng ký lại 
thông qua cơ quan chủ quản nước xuất khẩu). 

• Các doanh nghiệp lần đầu xuất khẩu đi Trung Quốc, Tổng cục Hải 
quan Trung Quốc sẽ tiến hành đánh giá, thẩm tra hiện trạng an toàn 
thực phẩm và hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của nước (khu vực) 
đó để xác định yêu cầu kiểm nghiệm kiểm dịch tương ứng. Sau khi 
Tổng cục Hải quan Trung Quốc hoàn thành công đoạn này, cơ quan 
chủ quản của Việt Nam sẽ đề xuất danh mục các doanh nghiệp xuất 
khẩu 04 loại thực phẩm tới Tổng cục Hải quan Trung Quốc trước ngày 
31 tháng 12 năm 2021. 

1.2. Doanh nghiệp sản xuất 14 loại thực phẩm còn lại 

• Đối với các doanh nghiệp đã từng xuất khẩu đi Trung Quốc từ năm 
2017 đến nay: Trước ngày 31 tháng 10 năm 2021, các doanh nghiệp 
nộp hồ sơ đăng ký với cơ quan chủ quản Việt Nam để các cơ quan tổng 
hợp, cung cấp với Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Tổng cục Hải quan 
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Trung Quốc sẽ tiến hành thủ tục phê duyệt đăng ký nhanh đối với các 
doanh nghiệp trong danh sách đăng ký. 

• Đối với trường hợp doanh nghiệp chưa từng xuất khẩu sang Trung 
Quốc hoặc chưa đăng ký nhanh trước ngày 31 tháng 10 năm 2021 
với cơ quan chủ quản của Việt Nam: Từ ngày 01 tháng 11 năm 2021, 
việc đăng ký doanh nghiệp tiến hành theo yêu cầu tại Điều 8, Lệnh 248. 
Theo đó, doanh nghiệp Việt Nam cần phối hợp với cơ quan chủ quản 
của Việt Nam cung cấp cho Tổng cục Hải quan Trung Quốc bộ hồ sơ 
gồm: 

(1) Thư giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam; 

(2) Danh sách doanh nghiệp và đơn đăng ký doanh nghiệp; 

(3) Văn bản chứng minh tư cách doanh nghiệp (giấy phép kinh 
doanh); 

(4) Công bố của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam giới thiệu 
đáp ứng các yêu cầu của quy định này; 

(5) Báo cáo thẩm tra của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam về việc 
kiểm tra, xét duyệt đối với doanh nghiệp có liên quan. 

Sau khi xét duyệt hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan chủ quản của nước xuất 
khẩu sẽ tiến hành việc đăng ký với Tổng cục Hải quan Trung Quốc theo các 
cách như sau: 

(i) Đăng ký qua tài khoản của cơ quan chủ quản trên website: 
https://cifer.singlewindow.cn/ hoặc  

(ii) Theo phương thức đã được thống nhất tại thỏa thuận song phương 
khác với Tổng cục Hải quan Trung Quốc (nếu có) về tài liệu và 
phương thức đăng ký cho 18 loại thực phẩm trong danh mục đã 
nêu. 

Lưu ý cho các doanh nghiệp chưa từng xuất khẩu: 

• Nếu sản phẩm không thuộc trường hợp phải tiến hành thủ tục đàm 
phán mở cửa thị trường hoặc đã được phía Trung Quốc cấp phép mở 
cửa thị trường cho Việt Nam, doanh nghiệp sẽ tiến hành đăng ký với cơ 
quan có thẩm quyền của Việt Nam. Cơ quan có thẩm quyền của Việt 
Nam, sau khi tiến hành các bước đánh giá và xét duyệt sẽ giới thiệu 

https://cifer.singlewindow.cn/
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đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm trên hệ thống được mở từ 
01 tháng 11 năm 2021. Phía Trung Quốc sẽ cung cấp cho cơ quan có 
thẩm quyền tài khoản đăng nhập. 

• Nếu sản phẩm phải tiến hành thủ tục đàm phán mở cửa thị trường và 
chưa được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp phép mở cửa thị trường 
cho Việt Nam, việc đăng ký doanh nghiệp sẽ chỉ được thực hiện sau khi 
thủ tục đàm phán mở cửa thị trường đối với sản phẩm hoàn tất. 

• Nếu doanh nghiệp đã được đăng ký với Tổng cục Hải quan Trung 
Quốc nhưng chưa hoàn thiện đủ thông tin và hồ sơ kiểm tra, phê duyệt 
thì phải có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ quản của nước (khu 
vực) sở tại để cung cấp đủ các thông tin, tài liệu liên quan lên hệ thống 
“Ứng dụng quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nhập 
khẩu nước ngoài” tại website https://cifer.singlewindow.cn/ trước 
ngày 30 tháng 6 năm 2023. 

2. Hướng dẫn cho doanh nghiệp thuộc đối tượng tự đăng ký với Tổng cục 
Hải quan Trung Quốc 

Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2021, các doanh nghiệp sản xuất không thuộc 
18 loại thực phẩm nêu trên sẽ tự đăng ký thông qua “Ứng dụng quản lý đăng ký 
doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nhập khẩu nước ngoài” trên hệ thống một 
cửa thương mại quốc tế tại website https://cifer.singlewindow.cn/ theo quy 
định tại Lệnh 248. Cụ thể: 

Doanh nghiệp thuộc đối tượng này có thể tự nộp hồ sơ đăng ký hoặc ủy 
thác cho đại lý nhập khẩu (Trung Quốc) thực hiện đăng ký với Tổng cục Hải 
quan Trung Quốc.  

Hồ sơ xin đăng ký bao gồm: 

(1) Đơn đăng ký doanh nghiệp; 

(2) Giấy tờ chứng minh tư cách của doanh nghiệp (giấy phép kinh 
doanh) do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia (khu vực) nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở cấp; 

(3) Bản cam kết tuyên bố của doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu của 
quy định này. 

https://cifer.singlewindow.cn/
https://cifer.singlewindow.cn/
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Chi tiết của đơn đăng ký doanh nghiệp như sau: 

Nội dung: 

 Tên doanh nghiệp 

 Nơi đặt trụ sở, địa chỉ nơi sản xuất 

 Người đại diện theo pháp luật 

 Người liên hệ, thông tin liên hệ 

 Số đăng ký được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chấp thuận 

 Loại thực phẩm đăng ký 

 Loại hình sản xuất 

 Năng lực sản xuất 

Ngôn ngữ:  

Các tài liệu đăng ký sẽ được nộp bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh. 

Quy trình tự đăng ký4 tại hệ thống một cửa thương mại quốc tế thông qua 
website https://cifer.singlewindow.cn/ theo các bước ở trang kế tiếp. 

  

 
4 Được xây dựng ngày 29 tháng 11 năm 2021. 

https://cifer.singlewindow.cn/
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Bước 1a: Đăng nhập vào hệ thống một cửa thương mại quốc tế 

(1.1) Truy cập website: https://cifer.singlewindow.cn/ 
và khai username, password cùng mã catcha. Sau 
đó theo hướng dẫn tại Bước 2.  

(1.2) Nếu chưa có tài khoản thì cần lập tài khoản mới 
bằng cách click vào dòng [Create an account] và 
làm theo hướng dẫn tại Bước 1b. 

(1.3) Có thể lựa chọn ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng 
Trung ở ô [EN] hoặc ô [中].  

(Lưu ý: Hướng dẫn tại các bước tiếp theo sẽ được thực 
hiện trên nền tảng giao diện tiếng Anh của hệ thống. Tuy 
nhiên tại thời điểm khai thác, hệ thống vẫn chưa được 
chuyển đổi sang tiếng Anh một cách triệt để nên có thể 
có một số hạng mục thông tin vẫn được hiển thị bằng 
tiếng Trung. Vì lý do này, doanh nghiệp được khuyến nghị 
sử dụng nhân sự biết tiếng Trung để tối đa hóa hiệu quả 
đăng ký doanh nghiệp).

https://cifer.singlewindow.cn/
https://app.singlewindow.cn/cas/login?_loginAb=1&service=https%3A%2F%2Fcifer.singlewindow.cn%2Fciferwebserver%2Fj_spring_cas_security_check
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Bước 1b: Lập tài khoản mới tại hệ thống một cửa thương mại quốc tế 

(1.4) Tại cửa sổ đăng ký dành cho doanh nghiệp nước 
ngoài [Abroad Enterprise Registration], nhập 
thông tin vào các mục được yêu cầu. Trong đó các 
mục có dấu * bắt buộc phải nhập. 

(1.5) Đối với mục về mã số đăng ký quốc gia [Located 
Country(Region) Register Number], đề nghị nhập 
mã số thuế của doanh nghiệp. Lưu ý:  

(i) Đây là mục không bắt buộc phải nhập nên 
người sử dụng có quyền bỏ qua mục này 
khi lập tài khoản. Tuy nhiên Tài khoản thiếu 
mã số thuế sẽ chỉ được khai thác các công 
cụ để tra cứu thông tin, không thể sử dụng 
công cụ đăng ký doanh nghiệp.  

(ii) Hiện tại, hệ thống cho phép sửa đổi, bổ 
sung mã số thuế sau khi đã lập tài khoản 
bằng cách sửa thông tin trong hồ sơ 
[Profile] của tài khoản. Tuy nhiên việc  sửa 
đổi, bổ sung mã số thuế chỉ được phép tiến 
hành 01 lần/tài khoản. 

(1.6) Sau khi nhập thông tin, click vào ô [Register now] 
để kết thúc đăng ký. Quay trở lại cửa sổ đăng 
nhập và tiến hành việc đăng nhập với tài khoản 
mới như hướng dẫn ở Bước 1a. 
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Bước 2: Xác định cấp đăng ký theo sản phẩm cụ thể của doanh nghiệp 

(2.1) Khi đã đăng nhập thành công, doanh nghiệp 
được khuyến nghị sử dụng công cụ tra cứu chủng 
loại sản phẩm [Product type query] ở cột bên trái 
của cửa sổ, để xác định xem sản phẩm xuất khẩu 
của mình có thể được tự đăng ký hay cần đăng ký 
thông qua cơ quan chủ quản của nước xuất khẩu. 

(2.2) Sau khi click, một tab mới sẽ xuất hiện và cho 
phép doanh nghiệp chọn tra cứu sản phẩm theo 
mã HS [HS code] hoặc theo tên mô tả [Product 
name] hoặc kết hợp cả hai cách tra cứu. (Lưu ý: 
Đối với mã HS, hệ thống hiện cho phép tra cứu 
mã HS đến 10 số. Đối với tên mô tả, hệ thống hiện 
chỉ cho phép tra cứu bằng tiếng Trung) 

(2.3) Sau khi nhập thông tin, click vào ô [🔍🔍Query]  và 
kết quả tra cứu sẽ được hiển thị ở bảng bên dưới. 

(2.4) Doanh nghiệp có thể tự đăng ký đối với các dòng 
sản phẩm được ghi [NO] ở cột cuối cùng [Officially 
recommended registration] của bảng kết quả.5 

(2.5) Ở bảng kết quả, ngoài thông tin được ghi ở cột 
[HS code] và [Product name], Doanh nghiệp cũng 
nên lưu ý đến thông tin được ghi ở cột [CIQ code] 
và [CIQ name] vì sẽ cần nhập đúng thông tin khi 
đăng ký đối với mỗi sản phẩm xuất khẩu. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

5 Đối với các trường hợp được ghi [YES], doanh nghiệp cần liên hệ với cơ 
quan chủ quản của nước xuất khẩu để được hướng dẫn. 
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Bước 3: Tiến hành đăng ký doanh nghiệp đối với sản phẩm có thể tự đăng ký 

(3.1) Để tiến hành đăng ký, click vào công cụ nộp đơn 
đăng ký [Application for register] ở cột bên trái 
của cửa sổ. 

(3.2) Sau khi click, một tab mới với tiêu đề [Application 
for register] sẽ xuất hiện với 02 danh sách gồm: 

(i) Danh sách 1 [Registration recommends by 
the competent authority in located 
country. Please select the product 
category]: Phần này là dành riêng cho cơ 
quan chủ quản của nước xuất khẩu (để 
đăng ký đối với 18 loại thực phẩm rủi ro 
cao). Không cần quan tâm đến nội dung ở 
đây do tài khoản của doanh nghiệp không 
thể sử dụng tính năng của phần này. 

(ii) Danh sách 2 [Enterprise registration. 
Please select the product category]: Phần  
này nằm ở dưới danh sách 1 và là phần 
dành cho doanh nghiệp tự đăng ký, gồm 
14 loại thực phẩm có thể lựa chọn. Đây là 
phần mà doanh nghiệp cần quan tâm. 

(3.3) Tại Danh sách 2 nêu trên, doanh nghiệp cần click 
vào hạng mục sản phẩm tương ứng với sản phẩm 
đang cần đăng ký để tiếp tục. 
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(3.4) Sau khi click, một tab mới với tiêu đề tương ứng 
với tên hạng mục sản phẩm vừa chọn sẽ xuất hiện 
và cho phép doanh nghiệp nhập thông tin. Mỗi 
hạng mục sản phẩm về cơ bản sẽ có 04 trang 
thông tin [Page] bao gồm: [Basic Information]; 
[Production-related information]; [Declaration 
information]; và [Attachment Information]. (Lưu ý: 
Các mục có dấu * bắt buộc phải nhập) 

(3.5) Tại trang [Basic Information], trong lần đầu đăng 
ký, doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ dãy số ghi tại 
mục [Registration number approved by located 
competent authority], đây chính là mã số thuế mà 
doanh nghiệp đã nhập. Nếu có sai khác so với 
thực tế thì doanh nghiệp cần thay đổi bằng cách 
sửa thông tin trong hồ sơ [Profile] của tài khoản. 

(3.6) Cũng tại trang [Basic Information], doanh nghiệp 
cần đính kèm bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp ở mục [Licensed production 
certificate issued by the competent authority of 
the contry (region)], và cung cấp thông tin về sản 
phẩm đang cần đăng ký ( có đính kèm ảnh chụp) 
ở mục [Products to be registered/added to 
China]. (Lưu ý: Đối với các mục yêu cầu tệp tin 
đính kèm, trong trường hợp cần thiết, doanh 
nghiệp có thể đính kèm nhiều tệp tin) 
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(3.7) Tại trang [Production-related information], doanh 
nghiệp được yêu cầu nhập đủ thông tin về 
nguyên liệu và nguồn nước được sử dụng trong 
sản xuất các sản phẩm đang được đăng ký.  

(3.8) Đồng thời doanh nghiệp cũng cần đưa ra mô tả 
ngắn gọn về cách thức chế biến đặc thù (nếu có) 
ở mục [Specific processing methods]. (Lưu ý: Mục 
này có dấu * nên bắt buộc phải nhập thông tin ở 
dạng chữ, tuy nhiên không bắt buộc đính kèm 
bản thiết kế dây chuyền sản xuất-chế biến. Doanh 
nghiệp chỉ nên đính kèm bản thiết kế nếu cảm 
thấy thực sự cần thiết). 

(3.9) Doanh nghiệp cũng được yêu cầu cung cấp số 
lượng củ thể về tổng số nhân viên và số nhân viên 
đảm nhiệm kỹ thuật-quản lý.  
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(3.10) Tại trang [Declaration information], doanh nghiệp 
cần tải mẫu Tuyên bố của nhà sản xuất bằng cách 
click vào dòng [enterprise declaration]. Tuyên bố 
của nhà sản xuất cần được soạn bằng tiếng Anh 
hoặc tiếng Trung. Doanh nghiệp có thể tham 
khảo Mẫu Tuyên bố của nhà sản xuất Việt Nam 
như các hình dưới đây. 

(3.11) Bản tuyên bố cần được in ra, được ký và đóng dấu 
trước khi được chụp và đính kèm lên hệ thống. 

 

 

 

企业声明 

 

现声明本企业提交信息与相关材料真实、完整，能够符合

中国和 越南相关法规及《中华人民共和国进口食品境外生产企

业注册管理规定》的要求。 

 

 

 

 

 

<企业法人代表姓名和职务> 
 

 

<企业法人签章>  日期: 

 

 

Declaration of the manufacturer 
 
We hereby declare that the information and related materials submitted by 

this manufacturer are true and complete, and can meet the relevant regulations 
of China and Vietnam and the Regulations of the People's Republic of China on the 
Registration and Administration of Overseas Manufacturers of Imported Food.  

 
 
 
 
 
<Name and position of the legal representative of the manufacturer> 
 
 
<Signature and seal of the legal representative> Date:  
 

 

https://cifer.singlewindow.cn/ciferwebserver/sw/cifer/fileUpload/downloadTemplate?fileType=0003&registerType=2001&langType=en
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(3.12) Trang [Attachment Information] phục vụ việc 
kiểm tra các tệp tin đã được đính kèm (cần đính 
kèm đủ các tệp tin được ghi [YES] ở cột 
[Required]). Sau khi kiểm tra, click vào ô [Preview] 
để xem lại toàn bộ hồ sơ. Nếu cần sửa đổi, click 
vào ô [Return] để quay lại. Khi đã chắc chắn, click 
vào ô [Submit] để gửi hồ sơ và chờ đợi phản hồi.  

(3.13) Doanh nghiệp có thể kiểm tra trạng thái của hồ 
sơ đã nộp bằng công cụ [Integrated query]> 
[Application form query] như hình dưới đây. Hồ sơ 
nào được duyệt sẽ được ghi [Aproved] ở cột 
[Application status] và mã đăng ký được hiển thị 
ở cột [Registration number in China]. 
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3. Thông báo kết quả và việc thay đổi thông tin đăng ký đối với doanh 

nghiệp sản xuất thực phẩm 

3.1. Thông báo kết quả 

Đối với doanh nghiệp sản xuất 18 loại thực phẩm Nhóm 1, sau khi nhận 
được đăng ký của doanh nghiệp thông qua cơ quan chủ quản Việt Nam, Tổng 
cục Hải quan Trung Quốc sẽ trực tiếp hoặc ủy thác cho các cơ quan liên quan 
tổ chức đoàn đánh giá, tiến hành đánh giá, rà soát các doanh nghiệp đăng ký 
thông qua hình thức kiểm tra bằng văn bản, video, kiểm tra tại chỗ hoặc các 
hình thức khác. Doanh nghiệp và cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam có trách 
nhiệm phối hợp thực hiện. 

Tổng cục Hải quan Trung Quốc trên cơ sở đánh giá, xét duyệt đăng ký sẽ 
cấp số đăng ký tại Trung Quốc cho doanh nghiệp Việt Nam đạt yêu cầu, đồng 
thời thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc trực tiếp tới 
doanh nghiệp liên quan bằng văn bản. Trường hợp doanh nghiệp không đạt 
yêu cầu, Tổng cục Hải quan Trung Quốc sẽ không cấp số đăng ký và sẽ thông 
báo bằng văn bản tới doanh nghiệp liên quan. 

3.2. Hiệu lực đăng ký doanh nghiệp 

Hiệu lực đăng ký của doanh nghiệp nước ngoài sản xuất thực phẩm nhập 
khẩu có thời hạn là 05 năm. Khi doanh nghiệp nước ngoài sản xuất thực phẩm 
nhập khẩu được đăng ký, Tổng cục Hải quan Trung Quốc cũng sẽ xác định thời 
hạn đăng ký (ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn hiệu lực của việc đăng ký). 

Doanh nghiệp đã đăng ký xuất khẩu thực phẩm sang Trung Quốc phải ghi 
trên bao bì bên trong và bên ngoài của thực phẩm số đăng ký tại Trung Quốc 
hoặc số đăng ký được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền của quốc gia (khu 
vực) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. 

Trước thời điểm thời hạn của giấy phép đăng ký nêu trên từ 03 đến 06 
tháng, doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục gia hạn. Doanh nghiệp đến hạn 
không làm thủ tục gia hạn sẽ bị hủy đăng ký. 

Hồ sơ gia hạn đăng ký bao gồm: 

(1) Đơn xin gia hạn đăng ký; 

(2) Bản cam kết sẽ tiếp tục đáp ứng các yêu cầu đăng ký. 
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3.3. Thay đổi thông tin hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

Bất kỳ sự thay đổi trong hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp xuất khẩu thực 
phẩm, đại lý nước ngoài hoặc doanh nghiệp nhập khẩu (Trung Quốc) đều phải 
thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan quản lý hồ sơ (Tổng cục Hải quan Trung 
Quốc) trong vòng 60 ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi. 

Hồ sơ, tài liệu cần cung cấp gồm: 

(1) Bảng đối chiếu thông tin thay đổi theo mục đăng ký. 

(2) Các tài liệu chứng minh liên quan đến thông tin thay đổi. 

Tổng cục Hải quan Trung Quốc sẽ xem xét chấp nhận việc thay đổi thông 
tin của doanh nghiệp sản xuất thực phẩm của Việt Nam. Trường hợp nhà sản 
xuất chuyển địa điểm sản xuất, thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc thay 
đổi số đăng ký do cơ quan chủ quản phía Việt Nam cung cấp sẽ phải tiến hành 
đăng ký lại; số đăng ký cũ tại Trung Quốc sẽ tự động hết hiệu lực. 

Trường hợp hồ sơ, thông tin về nhà nhập khẩu thực phẩm (doanh nghiệp 
Trung Quốc) có sự thay đổi nhưng không tiến hành thủ tục đăng ký, Tổng cục 
Hải quan Trung Quốc cũng sẽ phạt cảnh cáo. Mức phạt không quá 10 nghìn 
Nhân dân tệ (khoảng 36 triệu VNĐ), tương đương với hành vi cung cấp thông 
tin hồ sơ sai sự thật. 

3.4. Trách nhiệm của doanh nghiệp 

Tổng cục Hải quan Trung Quốc đề nghị cơ quan chủ quản Việt Nam có 
trách nhiệm giám sát hiệu quả các doanh nghiệp đã đăng ký; đồng thời đôn đốc 
doanh nghiệp tiếp tục tuân thủ theo các yêu cầu đăng ký và nếu phát hiện 
trường hợp không đáp ứng các yêu cầu đăng ký cần có biện pháp kiểm soát và 
đình chỉ xuất khẩu thực phẩm đi Trung Quốc của doanh nghiệp có liên quan 
cho đến khi việc khắc phục đáp ứng các yêu cầu đăng ký. 

Doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu nếu phát hiện không đáp ứng 
yêu cầu đăng ký cần chủ động tạm dừng xuất khẩu thực phẩm đi Trung Quốc 
và thực hiện ngay các biện pháp khắc phục điều chỉnh cho đến khi đáp ứng yêu 
cầu đăng ký. 

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, trong số 18 
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chủng loại mặt hàng thuộc Nhóm 1 do phía Trung Quốc quy định, có 04 loại 
thực phẩm thuộc lĩnh vực phụ trách của Bộ Công Thương, bao gồm: sữa chế 
biến, dầu thực vật, bánh có nhân các loại, sản phẩm bột ngũ cốc và mạch nha. 
Riêng mặt hàng sữa chế biến, căn cứ Nghị định thư về kiểm dịch sữa và các sản 
phẩm sữa giữa Việt Nam và Trung Quốc (ký kết năm 2019), Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối để đăng ký doanh nghiệp với Trung 
Quốc. Để kịp tổng hợp danh sách doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu 
đi Trung Quốc theo quy trình phê duyệt đăng ký nhanh (của Tổng cục Hải 
quan Trung Quốc) thuộc thẩm quyền phụ trách, Bộ Công Thương chủ động 
tiến hành đăng ký cho các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng dầu thực vật, 
bánh có nhân các loại, sản phẩm bột ngũ cốc. Các sản phẩm còn lại thuộc phạm 
vi phụ trách của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Y tế chủ trì. Bộ 
Công Thương đã sơ bộ cụ thể hóa mã HS sản phẩm thuộc thẩm quyền phụ 
trách của Bộ Công Thương theo mô tả của Tổng cục Hải quan Trung Quốc tại 
Phụ lục 2 của Tài liệu hướng dẫn này. Các mã HS có thể chưa đầy đủ và chỉ 
mang tính tham khảo. 

4. Hướng dẫn đăng ký đối với doanh nghiệp thương mại 

Đối với doanh nghiệp thương mại hoặc đại lý xuất khẩu thực phẩm (không 
phải doanh nghiệp sản xuất thực phẩm), việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 
với Tổng cục Hải quan Trung Quốc tiến hành theo quy định từ trước, cụ thể: 

- Doanh nghiệp thương mại hoặc đại lý xuất khẩu thực phẩm phải cung cấp 
thông tin thông qua hệ thống quản lý hồ sơ đăng ký và nộp đơn đăng ký tại 
website http://ire.customs.gov.cn/.  

-  Sau khi gửi thông tin đăng ký, doanh nghiệp thương mại hoặc đại lý xuất 
khẩu thực phẩm sẽ nhận được số series do hệ thống quản lý hồ sơ cung cấp. 
Doanh nghiệp có thể sử dụng số series này để kiểm tra quy trình nộp hồ sơ đăng 
ký và sửa đổi thông tin nộp hồ sơ đăng ký.  

- Tổng cục Hải quan Trung Quốc sẽ lưu hồ sơ của các doanh nghiệp 
thương mại hoặc đại lý xuất khẩu và công bố danh sách trên website của Tổng 
cục Hải quan Trung Quốc. Thông tin được công bố sẽ bao gồm hoạt động kinh 
doanh, tên doanh nghiệp thương mại hoặc đại lý xuất khẩu, quốc gia (khu vực). 

 

 

http://ire.customs.gov.cn/


 

 

PHẦN III: 
MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI ĐỐI VỚI 

THỰC PHẨM NHẬP KHẨU 
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1. Quy định kiểm tra, đánh giá của Tổng cục Hải quan Trung Quốc 

Tổng cục Hải quan Trung Quốc có thể tổ chức cho các chuyên gia thực 
hiện đánh giá, thẩm tra thông qua nhiều hình thức, trong đó có kết hợp giữa 
thẩm tra tài liệu, kiểm tra trực tuyến và kiểm tra tại chỗ. 

Tổng cục Hải quan Trung Quốc tổ chức cho các chuyên gia tiếp nhận đánh 
giá thẩm tra qua xem xét tài liệu hồ sơ và phiếu câu hỏi đánh giá bằng văn bản 
do các quốc gia (khu vực) gửi đến. Việc xem xét bao gồm tính xác thực, đầy đủ 
và hợp lệ của tài liệu. Căn cứ tình hình thẩm tra tài liệu, Tổng cục Hải quan 
Trung Quốc có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của quốc gia (khu vực) liên 
quan bổ sung thông tin, dữ liệu còn thiếu. 

Đối với các quốc gia (khu vực) đã thông qua bước thẩm tra tài liệu, Tổng 
cục Hải quan Trung Quốc có thể tổ chức cho các chuyên gia tiến hành kiểm tra 
hệ thống quản lý an toàn thực phẩm qua video hoặc kiểm tra tại chỗ. Nếu phát 
hiện vấn đề sẽ yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền liên quan của quốc gia (khu 
vực) và các doanh nghiệp có liên quan thực hiện việc khắc phục các vấn đề được 
tìm thấy. 

Quốc gia (khu vực) liên quan cần cung cấp hỗ trợ cần thiết để đánh giá và 
thẩm tra. 

2. Quy định về đóng gói, ghi nhãn 

Việc đóng gói, ghi nhãn và nhận dạng thực phẩm nhập khẩu phải tuân theo 
luật, quy định và các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia của Trung Quốc; 
trong trường hợp sản phẩm cần có hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sử dụng phải 
được ghi bằng tiếng Trung. 

2.1. Đối với sản phẩm thịt tươi sống và đông lạnh 

Bao bì bên trong và bên ngoài phải có nhãn hiệu chắc chắn, rõ ràng, dễ đọc 
bằng tiếng Trung/tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc và ngôn ngữ của nước 
xuất khẩu (khu vực), các nội dung cần được thể hiện rõ gồm: quốc gia(khu 
vực) xuất xứ, tên sản phẩm, số đăng ký của nhà sản xuất, số lô sản xuất. 

Bao bì bên ngoài phải ghi thông số kỹ thuật, nơi sản xuất (bang/tỉnh/ thành 
phố), nơi đến, ngày sản xuất, hạn sử dụng, nhiệt độ bảo quản v.v. bằng tiếng 
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Trung Quốc; điểm đến phải ghi rõ là “Cộng hòa 
Nhân dân Trung Hoa” và có dấu kiểm dịch 
chính thức của cơ quan có thẩm quyền quốc gia 
(khu vực) xuất khẩu. 

2.2. Đối với các sản phẩm thủy sản 

Bao bì bên trong và bên ngoài phải có nhãn 
hiệu chắc chắn, rõ ràng, dễ đọc bằng tiếng Trung 
Quốc/tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc và 
ngôn ngữ quốc gia (khu vực) xuất khẩu, thể hiện 
rõ như sau: Tên hàng hóa và tên khoa học; 
Thông số kỹ thuật, ngày sản xuất, số lô, thời hạn 
sử dụng và điều kiện bảo quản; Phương thức sản xuất (hải sản đánh bắt biển, 
đánh bắt nước ngọt, nuôi trồng); Khu vực sản xuất (vùng biển đánh bắt hải sản, 
vùng/quốc gia đánh bắt nước ngọt, sản phẩm nuôi trồng quốc gia (khu vực); 
tên, số đăng ký và địa chỉ (tỉnh/thành phố) của tất cả các doanh nghiệp sản 
xuất và chế biến có liên quan (bao gồm tàu đánh cá, tàu chế biến và tàu vận tải, 
kho lạnh độc lập) và điểm đến bắt buộc phải được ghi chú là “Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa”. 

2.3. Đối với thực phẩm chức năng và thực phẩm dinh dưỡng đặc biệt 

Nhãn tiếng Trung Quốc đối với sản phẩm phải được in trên bao bì tiêu thụ 
nhỏ nhất, không được sử dụng phương pháp dán. 

Nhãn của thực phẩm chính và thực phẩm bổ sung dành cho trẻ sơ sinh và 
các đối tượng cụ thể khác phải ghi rõ các thành phần dinh dưỡng chính và hàm 
lượng. 

Trường hợp thực phẩm nhập khẩu có quy định ghi nhãn đặc biệt thì thực 
hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

Lưu ý: Trong quá trình giám sát thực phẩm đóng gói sẵn nhập khẩu, cơ quan 
Hải quan nếu phát hiện thực phẩm đóng gói sẵn nhập khẩu không dán nhãn tiếng 
Trung hoặc nhãn tiếng Trung không tuân theo quy định, pháp luật và tiêu chuẩn 
an toàn thực phẩm quốc gia của Trung Quốc sẽ buộc tiêu hủy hoặc trả lại. 

3. Thực phẩm sản xuất bằng nguyên liệu thực phẩm mới 
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“Nguyên liệu thực phẩm mới” là sản phẩm có thể ăn được phi truyền thống 

được tiêu thụ ở Trung Quốc, được phát triển để phục vụ nhu cầu tiêu dùng cho 
con người. 

Thực phẩm sản xuất bằng “nguyên liệu thực phẩm mới” phải có giấy phép 
quản lý y tế về nguyên liệu thực phẩm mới của Cơ quan quản lý y tế của Quốc 
vụ viện hay còn gọi là Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc theo quy định tại Điều 
37 của Luật An toàn thực phẩm, cụ thể: 

Các nhà xuất khẩu sử dụng nguyên liệu mới để sản xuất thực phẩm, sản xuất 
phụ gia thực phẩm, sản phẩm liên quan đến thực phẩm mới phải nộp tài liệu 
đánh giá độ an toàn của sản phẩm có liên quan đến cơ quan quản lý nhà nước 
về y tế. Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc sẽ tiến hành xem xét trong vòng sáu 
mươi (60) ngày sau khi nhận đơn; cấp giấy phép và công bố các cơ sở phù hợp 
tiêu chuẩn an toàn thực phẩm hoặc sẽ từ chối giấy phép và nêu lý do bằng văn 
bản đối với những cơ sở không phù hợp với tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. 

4. Quy trình kiểm tra tại chỗ đối với thực phẩm nhập khẩu 

Căn cứ nhu cầu giám sát và quản lý, Tổng cục Hải quan Trung Quốc sẽ tiến 
hành kiểm tra tại chỗ đối với thực phẩm nhập khẩu, kiểm tra tại chỗ bao gồm 
nhưng không giới hạn bởi các nội dung sau: 

(1) Phương tiện vận chuyển và nơi bảo quản có đáp ứng các yêu cầu về an 
toàn vệ sinh hay không; 

(2) Số container, số niêm phong, nội dung ghi nhãn trên bao bì bên trong 
và bên ngoài, tình trạng thực tế của hàng hóa có phù hợp với thông tin 
khai báo và các chứng từ kèm theo hay không; 

(3) Thực phẩm nguồn gốc động thực vật, bao bì và vật liệu lót chuồng có 
tồn tại các điều kiện trong quy định tại Điều 22 của “Quy định thi hành 
Luật Kiểm dịch động thực vật xuất nhập cảnh” hay không; 

(4) Bao bì bên trong và bên ngoài có đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia về an 
toàn thực phẩm hay không, có bị nhiễm bẩn, hư hỏng, ngấm nước hoặc 
thẩm thấu hay không; 

(5) Nhãn, biểu tượng và hướng dẫn trên bao bì bên trong và bên ngoài có 
đáp ứng các yêu cầu của pháp luật, quy chuẩn hành chính, tiêu chuẩn 
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an toàn thực phẩm quốc gia và quy định của Tổng cục Hải quan Trung 
Quốc hay không; 

(6) Các đặc tính cảm quan của thực phẩm có đáp ứng các đặc tính nên có 
của thực phẩm hay không; 

(7) Độ tươi của thực phẩm đông lạnh và giữ lạnh, nhiệt độ lõi có đáp ứng 
yêu cầu không, có biến đổi bệnh lý không, nhiệt độ của môi trường làm 
lạnh và đông lạnh có đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn liên quan hay 
không, thiết bị và phương tiện kiểm soát nhiệt độ dây chuyền lạnh hoạt 
động bình thường hay không, ghi chép nhiệt độ có đáp ứng các yêu cầu 
hay không, trong trường hợp cần thiết có thể nấu thử nghiệm. 
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PHỤ LỤC 1: MÔ TẢ 18 LOẠI THỰC PHẨM THUỘC NHÓM RỦI RO 

CAO DO TỔNG CỤC HẢI QUAN TRUNG QUỐC CUNG CẤP 

 

Danh mục sản phẩm gồm: ruột động vật (dùng để làm vỏ xúc xích), sản phẩm 
từ ong, trứng và các sản phẩm từ trứng, dầu mỡ thực phẩm và nguyên liệu, bánh có 
nhân các loại, ngũ cốc dùng làm thực phẩm, sản phẩm bột ngũ cốc và mạch nha, các 
loại rau tươi, rau tách nước và đậu khô, gia vị nguồn gốc tự nhiên, quả hạch và các 
loại hạt, trái cây khô, hạt cà phê và ca cao chưa rang, thực phẩm ăn kiêng đặc biệt, 
thực phẩm chức năng. 

(1) Ruột động vật (dùng để làm vỏ xúc xích): đề cập đến các bộ phận 
được muối hoặc sấy từ các phần còn lại của ruột non, ruột già, bàng 
quang của gia súc khỏe mạnh sau khi đã được xử lý bằng các biện 
pháp chế biến đặc biệt như cạo và tẩy dầu mỡ, làm thành vỏ xúc 
xích. 

(2) Sản phẩm từ ong: đề cập đến các chất ngọt tự nhiên được hình 
thành sau quá trình ủ men hỗn hợp các chất ngọt từ thực vật mà 
ong thu thập như mật hoa, dịch tiết hoặc mật ngọt và chất tiết của 
ong, cũng như các chất ăn được được hình thành tự nhiên trong 
quá trình sinh sản hoặc được tạo ra bởi các quy trình đặc biệt, bao 
gồm sữa ong chúa, bột sữa ong chúa, phấn hoa mật ong, bột đông 
khô sữa ong chúa, v.v. 

(3) Trứng và các sản phẩm từ trứng, trong đó các sản phẩm từ trứng 
bao gồm: 

(i) Sản phẩm trứng lỏng: các sản phẩm trứng được làm từ 
trứng tươi, đã bóc vỏ và qua chế biến như trứng lỏng, lòng 
đỏ trứng dạng lỏng và lòng trắng trứng dạng lỏng; 

(ii) Sản phẩm trứng khô: các sản phẩm trứng được làm từ 
trứng tươi, đã bóc vỏ và xử lý thông qua các công nghệ như 
tách đường, sấy khô như bột trứng, bột lòng đỏ trứng và 
bột lòng trắng trứng; 

(iii) Sản phẩm trứng đông lạnh: các sản phẩm trứng được làm 
từ trứng tươi, đã bóc vỏ và xử lý thông qua các công nghệ 
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như đông lạnh, như trứng đông lạnh nguyên quả, lòng đỏ 
trứng đông lạnh, lòng trắng trứng đông lạnh; 

(iv) Trứng chế biến: sản phẩm trứng được làm từ trứng tươi, 
được chế biến qua các quá trình khác nhau: muối, kiềm, 
ướp, kho như trứng bắc thảo, trứng muối, lòng đỏ trứng 
muối. 

(4) Dầu mỡ thực phẩm và nguyên liệu: dầu mỡ thực phẩm được dùng 
để chỉ dầu thực vật dùng để ăn hoặc chế biến được làm từ dầu thực 
vật ăn được và các sản phẩm đơn lẻ hay hỗn hợp chất béo thực vật 
đã qua chế biến bằng các phương pháp tinh chế hoặc chưng cất 
phân đoạn. Nguyên liệu ở đây dùng để chỉ hạt của cây có dầu được 
sử dụng để chiết xuất nguyên liệu làm dầu thực vật, chủ yếu gồm 
lạc và vừng để lấy dầu. 

(5) Các loại bánh có nhân: dùng để chỉ các sản phẩm đông lạnh đã 
được làm chín hoặc chưa làm chín, có nhân làm từ nhiều loại 
nguyên liệu khác nhau và có vỏ làm bằng bột mì như bánh bao, sủi 
cảo v.v. 

(6) Ngũ cốc ăn được: đề cập đến các sản phẩm từ hạt, rễ và củ của cây 
trồng như ngũ cốc và khoai, chủ yếu bao gồm các sản phẩm ăn được 
từ hạt của các loại cây thân thảo sau khi chế biến thô, chẳng hạn 
như gạo, yến mạch và cao lương. 

(7) Bột ngũ cốc và mạch nha: dùng để chỉ các sản phẩm dạng bột mịn 
được làm từ việc nghiền và lọc hạt hoặc rễ, củ của các loại cây trồng 
như ngũ cốc, khoai, trái cây, quả hạch,... thành bột ăn được, hoặc 
sản phẩm mạch nha có được sau quá trình thủy phân. 

(8) Rau tươi, rau khô và đậu khô: các loại rau tươi hoặc các sản phẩm 
rau khô được chế biến bằng cách giữ tươi, khử nước, sấy khô và các 
quá trình sấy khô khác và đậu khô. 

(9) Hạt cà phê và hạt ca cao chưa rang 

(10) Gia vị nguồn gốc tự nhiên: chỉ các sản phẩm thực vật tự nhiên như 
quả, hạt, hoa, rễ, thân, lá, vỏ hoặc toàn cây, có thể được sử dụng 
trực tiếp với các chức năng làm thơm, tạo mùi và gia vị. 
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(11) Quả hạch và hạt: quả hạch dùng để chỉ hạt của cây thân gỗ có vỏ 

cứng, bao gồm quả óc chó, hạt dẻ, hạt mơ, hạt hạnh nhân, quả hồ 
đào, hạt dẻ cười, hạt torreya grandis, hạt mắc-ca và hạt thông,... Hạt 
dùng để chỉ hạt của các loại thực vật như dưa, quả, rau, bao gồm cả 
hạt dưa hấu và hạt bí ngô. 

(12) Trái cây sấy khô: dùng để chỉ các sản phẩm trái cây tươi được sấy 
khô bằng quá trình phơi nắng, sấy khô và các quá trình khử nước 
khác. 

(13) Thực phẩm ăn kiêng đặc biệt: 

(i) Sữa bột đậu nành cho trẻ sơ sinh: dùng để chỉ đậu nành và 
các sản phẩm đạm đậu nành làm nguyên liệu chính, bổ 
sung lượng vitamin, khoáng chất và /hoặc các thành phần 
khác phù hợp, chỉ sử dụng các phương pháp sản xuất và chế 
biến vật lý phù hợp với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dùng để ăn 
dạng lỏng hoặc bột. 

(ii) Sữa công thức sử dụng với mục đích y tế đặc biệt, để đáp 
ứng các hạn chế ăn uống, rối loạn tiêu hóa và hấp thu, rối 
loạn chuyển hóa hoặc tình trạng bệnh cụ thể của những 
người có nhu cầu đặc biệt về chất dinh dưỡng hoặc chế độ 
ăn uống, là sản phẩm được chế biến và có công thức đặc 
biệt. Các sản phẩm đó phải được sử dụng dưới sự hướng 
dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng, được 
dùng riêng lẻ hoặc kết hợp với các loại thực phẩm khác. 

(iii) Thực phẩm bổ sung cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi, bao 
gồm thực phẩm bổ sung đóng hộp cho trẻ sơ sinh và trẻ 
mới biết đi và thực phẩm ngũ cốc bổ sung cho trẻ sơ sinh 
và trẻ mới biết đi. Thực phẩm hỗ trợ đóng lon cho trẻ sơ 
sinh và trẻ mới biết đi là nguyên liệu thực phẩm được chế 
biến, đóng lon, đóng gói, tiệt trùng hoặc vô trùng, có thể 
được bảo quản ở nhiệt độ phòng cho trẻ sơ sinh và trẻ mới 
biết đi trên 6 tháng tuổi; thực phẩm bổ sung ngũ cốc cho 
trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi là một hoặc nhiều loại ngũ cốc 
làm nguyên liệu chính và ngũ cốc chiếm hơn 25% thành 
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phần chất khô, bổ sung lượng bổ sung dinh dưỡng thích 
hợp và (hoặc) các thành phần phụ khác, được thực hiện 
bằng cách chế biến các chất bổ sung thức ăn thích hợp cho 
trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi trên 6 tháng tuổi. 

(iv) Các loại khác (thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm 
dinh dưỡng thể thao, v.v.) khác để đáp ứng các điều kiện 
thể chất hoặc sinh lý đặc biệt và (hoặc) để đáp ứng nhu cầu 
ăn uống đặc biệt của bệnh tật, rối loạn và các trạng thái 
khác, thực phẩm được chế biến hoặc có công thức đặc biệt. 

(14) Thực phẩm chức năng: có chức năng hỗ trợ sức khỏe đặc thù hoặc 
để bổ sung vitamin, khoáng chất cho thực phẩm. Thích hợp để tiêu 
thụ cho một nhóm người cụ thể, có chức năng điều hòa cơ thể, 
không nhằm mục đích điều trị bệnh, và không tạo ra bất kỳ tác hại 
cấp tính, bán cấp hoặc mãn tính nào đối với cơ thể con người. 
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PHỤ LỤC 2: DỰ KIẾN MÃ HS CÁC LOẠI THỰC PHẨM THUỘC 

THẨM QUYỀN PHỤ TRÁCH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG 
 
I. Danh mục dầu thực vật và các sản phẩm chế biến từ dầu thực vật  
Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 8-1:2011/BYT; QCVN 8-2:2011/BYT; 
QCVN 8-3:2011/BYT; Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT; TCVN 7597:2013 
(CODEX STAN 210-1999, Amd. 2013) 

Mã HS Mô tả hàng hóa theo Thông tư 65/2017/TT-BTC Ghi chú 

15079090 Loại khác Dầu đậu tương  

15089000 Loại khác Dầu lạc đã tinh 
chế 

1509 Dầu ô liu và các phần phân đoạn của dầu ô liu, đã hoặc 
chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hoá học. 

Dầu ô liu  

150910 Dầu nguyên chất (virgin) 

15091010 Đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 30 kg Dầu ô liu 
nguyên chất 

15091090 Loại khác 

15100090 Loại khác 

15119020 Dầu tinh chế 

 Các phần phân đoạn của dầu tinh chế: 

 Các phần phân đoạn thể rắn: 

15119031 Có chỉ số iốt từ 30 trở lên, nhưng dưới 40 

15119032 Loại khác 

 Các phần phân đoạn thể lỏng: 

15119036 Đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 25kg 

15119037 Loại khác, có chỉ số iốt từ 55 trở lên, nhưng dưới 60 

15119039 Loại khác 

 Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế: 

15121920 Đã qua tinh chế 

15121990 Loại khác Dầu cây rum đã 
tinh chế 

15122990 Loại khác Dầu hạt bông 
đã tinh chế 
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Mã HS Mô tả hàng hóa theo Thông tư 65/2017/TT-BTC Ghi chú 

15131990 Loại khác Dầu dừa đã tinh 
chế; Dầu ba-ba-
su đã tinh chế  

15132190 Loại khác Dầu dừa 
(copra), dầu hạt 
cọ hoặc dầu cọ 
ba-ba-su  

15132994 Olein hạt cọ, đã tinh chế, tẩy và khử mùi (RBD) 

15132995 Dầu hạt cọ, đã tinh chế, tẩy và khử mùi (RBD)  

15141920 Đã tinh chế 

15149110 Dầu hạt cải khác 

15149990 Loại khác 

 Dầu hạt lanh và các phần phân đoạn của dầu hạt lanh: Dầu hạt lanh  

15151900 Loại khác  Dầu hạt lanh đã 
tinh chế 

15152991 Các phần phân đoạn thể rắn Các loại dầu 
khác 

15152999 Loại khác 

15153090 Loại khác Dầu thầu dầu 
đã tinh chế 

15155090 Loại khác Dầu hạt vừng 
đã tinh chế 

15159019 Loại khác Các loại dầu 
khác 

15159029 Loại khác  

15159039 Loại khác 

15159099 Loại khác Dầu cám gạo  

15162096 Stearin hạt cọ đã tinh chế, tẩy và khử mùi (RBD) Các loại dầu 
khác (có nguồn 
gốc thực vật) 

1517 Margarine; các hỗn hợp hoặc các chế phẩm ăn được 
của chất béo hoặc thực vật hoặc các phần phân đoạn 
của các loại chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc 
Chương này trừ chất béo hoặc dầu ăn được hoặc các 
phần phân đoạn của chúng thuốc nhóm 15.16. 

Các loại dầu 
khác (có nguồn 
gốc thực vật) 

151710 Margarin, trừ loại margarin lỏng: 

15171010 Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 

15171090 Loại khác 
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Mã HS Mô tả hàng hóa theo Thông tư 65/2017/TT-BTC Ghi chú 

151790 Loại khác: 

15179010 Chế phẩm giả ghee 

15179020 Margarin lỏng 

15179030 Của loại sử dụng như chế phẩm tách khuôn 

 Chế phẩm giả mỡ lợn; shortening: 

15179043 Shortening 

15179044 Chế phẩm giả mỡ lợn 

15179050 Hỗn hợp hoặc chế phẩm ở dạng rắn khác của chất béo 
hay dầu thực vật hoặc của các phần phân đoạn của 
chúng 

 Hỗn hợp hoặc chế phẩm ở dạng lỏng khác của chất 
béo hay dầu thực vật hoặc của các phần phân đoạn 
của chúng: 

15179061 Thành phần chủ yếu là dầu lạc 

15179062 Thành phần chủ yếu là dầu cọ thô 

15179063 Thành phần chủ yếu là dầu cọ khác, đóng gói với trọng 
lượng tịnh không quá 25kg 

15179064 Thành phần chủ yếu là dầu cọ khác, đóng gói với trọng 
lượng tịnh trên 25kg 

15179065 Thành phần chủ yếu là dầu hạt cọ 

15179066 Thành phần chủ yếu là olein hạt cọ 

15179067 Thành phần chủ yếu là dầu đậu nành hoặc dầu dừa 

15179068 Thành phần chủ yếu là dầu hạt illipe 

15179069 Loại khác 

15179090 Loại khác 

15180014 Dầu lạc, dầu đậu nành, dầu cọ hoặc dầu dừa Các loại dầu 
khác (có nguồn 
gốc thực vật) 15180015 Dầu hạt lanh và các phần phân đoạn của dầu hạt lanh 

15180016 Dầu ô liu và các phần phân đoạn của dầu ô liu 

15180019 Loại khác 
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II. Danh mục sản phẩm bột, tinh bột, bánh có nhân 
Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 8-1:2011/BYT;QCVN 8-2:2011/BYT; 
QCVN 8-3:2011/BYT; Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT 

Mã HS Mô tả hàng hóa theo Thông tư 65/2017/TT-BTC Ghi chú 

1101 Bột mì hoặc bột meslin  

 - Bột mì:  

11010011 - - Tăng cường vi chất dinh dưỡng Bột mì tăng 
cường Sắt và 
Kẽm 

11010019 - - Loại khác Bột mì thông 
thường 

11010020 - Bột meslin  

1102 Bột ngũ cốc, trừ bột mì hoặc bột meslin Bột ngũ cốc 

11022000 - Bột ngô 

110290 - Loại khác: 

11029010 - - Bột gạo 

11029020 - - Bột lúa mạch đen 

11029090 - - Loại khác 

11051000 - Bột, bột thô và bột mịn Bột khoai tây 

1107 Mạch nha, rang hoặc chưa rang. Mạch nha: 
Rang hoặc 
chưa rang 11071000 - Chưa rang 

11072000 - Đã rang 

1108 Tinh bột; inulin. Tinh bột: Mì, 
ngô, khoai tây, 
sắn, khác  - Tinh bột: 

11081100 - - Tinh bột mì 

11081200 - - Tinh bột ngô 

11081300 - - Tinh bột khoai tây 

11081400 - - Tinh bột sắn 

110819 - - Tinh bột khác: 

11081990 - - - Loại khác 

11082000 - Inulin Inulin 
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Mã HS Mô tả hàng hóa theo Thông tư 65/2017/TT-BTC Ghi chú 

11090000 Gluten lúa mì, đã hoặc chưa làm khô. Gluten lúa mì 

1902 Sản phẩm từ bột nhào (pasta), đã hoặc chưa làm chín 
hoặc nhồi (thịt hoặc các chất khác) hoặc chế biến 
cách khác, như spaghetti, macaroni, mì sợi (noodle), 
mì dẹt (lasagne), gnocchi, ravioli, cannelloni; 
couscous, đã hoặc chưa chế biến. 

Sản phẩm từ 
bột nhào, đã 
hoặc chưa làm 
chín: 
spaghety, 
macaroni, mì 
sợi, mì ăn liền, 
mì dẹt, 
gnochi, ravioli, 
cannelloni, 
cháo ăn liền, 
bánh đa, phở, 
bún, miến... 

 - Sản phẩm từ bột nhào chưa làm chín, chưa nhồi 
hoặc chưa chế biến cách khác: 

 

190220 - Sản phẩm từ bột nhào đã được nhồi, đã hoặc chưa 
nấu chín hay chế biến cách khác: 

 

19022010 - - Được nhồi thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt  

19022030 - - Được nhồi cá, động vật giáp xác hoặc động vật 
thân mềm 

 

19022090 - - Loại khác  
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