
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 sản 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 http://www.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.  

CHI TIẾT CỦA ĐƠN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

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 đăng ký qua www.singlewindow.cn như sau: 

Bước 1: 

(1) Truy cập đường link www.singlewindow.cn 

(2) Chọn Ứng dụng tiêu chuẩn => (3) Hệ thống quản lý đăng ký doanh nghiệp 

sản xuất thực phẩm nhập khẩu nước ngoài 

http://www.singlewindow.cn/
http://www.singlewindow.cn/


 
 

Bước 2: 

(1) Đăng nhập vào tài khoản sẵn có hoặc 

(2) Đăng ký tài khoản mới để truy cập Hệ thống 

 
 

Bước 3: Lựa chọn mặt hàng cần đăng ký 

(1) Danh sách 18 mặt hàng do cơ quan thẩm quyền của nước sản xuất giới thiệu 

(không lựa chọn được) 

(2) Danh sách các mặt hàng thuộc diện tự đăng ký hoặc ủy thác cho đại lý (có thể 

lựa chọn được) 



 
 

Bước 4: Điền các thông tin cơ bản về doanh nghiệp như: quốc gia (khu vực); số 

đăng ký tại quốc gia (khu vực) do cơ quan có thẩm quyền cấp; tên doanh nghiệp; địa 

chỉ; thời gian xây dựng nhà máy/xưởng sản xuất; thông tin người đại diện pháp luật... 

 

(1) Tải lên bản chụp giấy tờ chứng minh doanh nghiệp (Giấy phép kinh doanh...). 

(2) Sản phẩm dự kiến xuất khẩu sang Trung Quốc. 

(3) Tình hình xuất khẩu trong 02 năm gần đây. 

 

Sản phẩm dự kiến xuất khẩu sang Trung Quốc: 



Điền các thông tin về sản phẩm dự kiến xuất khẩu sang Trung Quốc: Tên sản 

phẩm, số lượng kho, dung lượng kho (m3), năng lực sản xuất chế biến thiết kế, năng lực 

sản xuất chế biến thực tế, hình ảnh của sản phẩm (tải lên hình ảnh). 

 

 
 

Bước 5: Điền các thông tin về sản phẩm như nguồn gốc nguyên liệu, nguồn nước 

được sử dụng... 

 
Bước 6: Điền thông tin, ký đóng dấu vào mẫu Tuyên bố của doanh nghiệp (nội 

dung Tuyên bố xem slide tiếp theo) 

(1) Tải về mẫu Tuyên bố 

(2) Đính kèm tài liệu sau khi điền thông tin, ký đóng dấu và scan 



 
 

Tuyên bố doanh nghiệp 

 

Bước 7: Kiểm tra lại thông tin và gửi đi 

Lưu ý: Kiểm tra đầy đủ, chính xác thông tin, đặc biệt là các file đính kèm 

Chọn mục (1) để gửi tài liệu 

Chờ phản hồi của Hải quan Trung Quốc 

 


