
THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ VIỆC THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG 

KÝ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THỰC PHẨM 

 

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. 

2. Thời hạn đăng ký doanh nghiệp 

Thời hạn đăng ký đối với doanh nghiệp nước ngoài sản xuất thực phẩm 

nhập khẩu 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. 

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. 

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 

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 HQTQ) 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. 

 



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 wbsite 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/

