
HƯỚNG DẪN CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 18 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 mặt hàng thuộc Nhóm rủi ro cao được chia 

thành hai nhóm: (1) Các doanh nghiệp sản xuất 04 loại sản 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 sản 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. Các doanh nghiệp sản xuất 04 loại sản 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 sản phẩm tới Tổng cục Hải quan 

Trung Quốc trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. 

2. Các doanh nghiệp nước ngoài sản xuất 14 loại sản 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 Trung Quốc sẽ tiến hành thủ 

tục phê duyệt đăng ký nhanh đối với các doanh nghiệp trong danh sách đăng ký.  

Vừa qua, Bộ Công Thương đã tiến hành đăng ký nhanh cho các doanh 

nghiệp sản xuất các thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương 

tại chuyên trang www.dangkydoanhnghiep.moit.gov.vn. Doanh nghiệp đăng ký 

chỉ cần khai đầy đủ các thông tin được hướng dẫn tại Chuyên trang và gửi kèm 

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy Chứng nhận Vệ sinh An toàn thực 

phẩm đủ điều kiện sẽ được tổng hợp và gửi Tổng cục Hải Quan Trung Quốc. 

http://www.dangkydoanhnghiep.moit.gov.vn/


- 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 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. 

Cơ quan chủ quản nước xuất khẩu và cơ quan hải quan Trung Quốc nếu 

có thỏa thuận song phương về phương thức và hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thuộc 

lĩnh vực riêng sẽ thực hiện theo quy định tại thỏa thuận song phương đó. 

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 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 

http://www.singlewindow.cn/ trước ngày 30 tháng 6 năm 2023./. 

 

http://www.singlewindow.cn/

