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NỘI DUNG

Vệ sinh an toàn thực phẩm & kiểm dịch nông sản xuất khẩu

thị trường Trung Quốc

1. Quy định, quy trình kiểm soát nông sản nhập khẩu

2. Mở cửa thị trường

3. Kiểm dịch sản phẩm trái cây tươi xuất khẩu



1. QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH

1. Quản lý
danh mục
nông sản

VN

2. Đánh giá
rủi ro lại
hàng hóa
nông sản

VN lần đầu
tiên nhập

khẩu

6. Kiểm tra
giấy chứng

nhận ATTP cho
các sản phẩm
nhập khẩu từ

Việt Nam 
(01/10/2019)

4. Từ
1/4/2018 

Quản lý truy
xuất nguồn

gốc bắt buộc
đối với nông

sản nhập
khẩu từ Việt

Nam

5. Quản lý
đăng ký

các DNNG 
đủ điều

kiện xuất
khẩu vào

Trung
Quốc

3. Thực
hiện quản

lý nông sản
nhập khẩu
theo Cửa
khẩu chỉ

định



QUY TRÌNH KIỂM DỊCH NSNK

Nông sản

được phép

nhập khẩu

Đăng ký với

TCHQ Trung

Quốc

Danh sách

được phê duyệt

Cửa khẩu chỉ định

Phê duyệt Kiểm dịch

Cơ sở gia

công/nuôi/trồng,

xuất khẩu

Kiểm dịch nước ngoài

KIỂM NGHIỆM, KIỂM DỊCH

Khai

báo

nhập

khẩu

Đăng

ký

Nhập

khẩu

Cách li
Quản lý

giám sát

Thông quan

Tái xuất/xử

phạt

Đạt

Không

đạt



QUY TẮC KIỂM DỊCH TRONG TMQT

Quy tắc “kép” trong kiểm dịch

Nước xuất khẩu
(Người bán)

Kiểm dịch khi 
xuất khẩu

Do cơ quan thẩm
quyền nước xuất

khẩu

Ban hành

NÔNG 
SẢN 

(TMQT)

Nước nhập khẩu

(Người mua)

Kiểm dịch khi 
nhập khẩu

Do cơ quan thẩm
quyền nước nhập

khẩu

Chấp thuận



2. MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG

NƯỚC 
XUẤT 
KHẨU

Hàng
hóa

TMQT

An 
toàn, 

nguy cơ
thấp

Nguy
cơ cao

Có biện
pháp quản
lý KDTV, 
xử lý ngăn
chặn nguy

cơ

Cho 
phép
nhập
khẩu NƯỚC 

NHẬP 
KHẨU

Không
có giải

pháp xử
lý

Cấm
nhập
khẩu



2. MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG

•Gửi hồ sơ
đề nghị 
xem xét
mở cửa
cho mỗi
loại sản
phẩm

Bộ
NN&PTNT
Việt Nam

•Thành lập
tổ chuyên
gia

•Đánh giá
và phân tích
rủi ro

•Kiểm tra
thực tế

Tổng cục
Hải quan

Trung Quốc •Các yêu
cầu, điều
kiện kiểm
dịch

Đàm

phán

•Cụ thể
hóa các 
điều kiện
theo nghị
định và
hướng dẫn
ban hành
thực hiện

Ký Nghị
định thư •Phổ

biến các
quy định
cụ thể

•Hướng
dẫn thực
hiên

Triển

khai



TRÌNH TỰ ĐĂNG KÝ



CHỦNG LOẠI



KIỂM DỊCH TRÁI CÂY TƯƠI

Thành viên của WTO & Hiệp định Hợp tác Kinh tế toàn diên

Trung Quốc – ASIAN:

Tuân thủ các quy định về ATTP và kiểm dịch động thực vật của Hiệp định 
SPS-WTO và công ước quốc tế về bảo vệ thực vật IPPC, CODEX, OIE.

Hiệp định, biên bản hợp tác, biên bản ghi nhớ đa phương, song phương 
mà hai bên cùng ký trong lĩnh vực kiểm dịch động và thực vật



QUY ĐỊNH 

LUẬT&VĂN 
BẢN HƯỚNG 

DẪN 

• Luật vệ sinh An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thực hiện luật an toàn thực phẩm
Trung quốc

• Luật kiểm dịch động thực vật xuất nhập cảnh và các văn bản hướng dẫn thực hiện

• Luật và biện pháp hành chính quản lý kiểm tra hàng hóa nhập khẩu vào Trung quốc

HIỆP 
ĐỊNH/BIÊN 

BẢN GHI 
NHỚ/THỎA 
THUẬN HỢP 

TÁC

• Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ và KDTV đã ký 30/05/2008

• Thỏa thuận kiểm soát an toàn nông sản thực phẩm xuất nhập khẩu giữa VN –TQ ký tháng 6/2013

• Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) tháng
9/2016

• Biên bản ghi nhớ về thiết lập cơ chế ngăn chặn và kiểm soát sâu bệnh thực vật tại khu vực biên 
giới tháng 4/2019

• Nghị định thư về điều kiện kiểm dịch đối với măng cụt nhập khẩu từ VN tháng 4/2019



KIỂM DỊCH TRÁI CÂY TƯƠI

8 LOẠI QUẢ TƯƠI

• Mặt hàng truyền thống

• Lô hàng xuất khẩu phải có Giấy chứng nhận
kiểm dịch thực vật, không nhiễm đối tượng
kiểm dịch thực vật của Trung Quốc

• Tem truy xuất nguồn gốc bao gồm các thông
tin mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói.

MĂNG CỤT

• Mới được cấp phép từ 25/04/2019

• Tuân thủ yêu cầu Nghị định thư đã ký giữa Bộ
NN & PTNT (MARD) và Tổng cục Hải quan
Trung Quốc (GACC).

• Tem truy xuất nguồn gốc bao gồm các thông
tin mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói.



KIỂM DỊCH TRÁI CÂY TƯƠI

Yêu cầu
chung

Lô hàng phải được cơ quan kiểm dịch thực vật của
Việt Nam (PPD) kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận kiểm

dịch thực vật xuất khẩu

Không bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật của
nước nhập khẩu, không bị nhiễm các loại côn trùng

gây hại còn sống;

Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật tuân thủ
theo hướng dẫn tại Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT 
ngày 30/10/2018 quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch 
thực vật nhập khẩu, xuất khẩu,quá cảnh và sau nhập 

khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.



TRÌNH TỰ KIỂM NGHIỆM

Kiểm tra kiểm dịch
nước ngoài

Kiểm nghiệm, kiểm
dịch tại chỗ

Phê duyệt kiểm dịch 



KHAI BÁO + KIỂM NGHIỆM 



QUY ĐỊNH KIỂM NGHIỆM

(1) Trái cây
không được liệt

kê trong giấy
chứng nhận kiểm

dịch thực vật; 

(2) Tên của trái cây, 
nơi xuất xứ và tên

hoặc mã của nhà máy
đóng gói phải ghi
bằng tiếng Trung

hoặc tiếng Anh trên
hộp; 

(3) Có các sinh
vật gây hại, đất, 
cành, lá và các
tàn dư thực vật

khác

(4) Lượng chất
độc hại & có hại
được phát hiện
vượt quá tiêu

chuẩn an toàn và
sức khỏe theo quy

định của Trung
Quốc; 



KIỂM TRA TẠI CHỖ

(1) Kiểm tra sự
phù hợp của

chứng nhận hàng
hóa có phù hợp

hay không; 

(2) Kiểm tra
thông tin trên

giấy chứng nhận
KDTV và hộp
đóng gói, dấu

kiểm dịch chính
thức; 

(3) Kiểm tra côn
trùng, triệu

chứng, cành, lá, 
đất và sâu bệnh

(4) Mẫu được
lấy theo quy định
và tiêu chuẩn có
liên quan; Thử
nghiệm trong

phòng thí
nghiệm



BAO BÌ, VẬT LIỆU ĐÓNG GÓI

Bao bì đóng
gói tận dụng

lại, bẩn

Vật liệu chèn 
lót như: Rơm 
rạ, giấy báo,  

chất liệu dễ tan 
trong nước

Vật liệu bao 
gói chứa các 

chất dễ bị 
nhiễm độc

Giấy Da bò, 
hộp nhựa, 

xốp…

Vỏ bao bì 
không in sẵn 

tem nhãn 



TEM NHÃN

Thông tin trên 
vùng 

trồng/xưởng 
đóng gói tem 
nhãn ><trên
chứng thư

Thông tin tem 
nhãn không rõ 

ràng, chính 
xác & dễ hiểu

Ngôn ngữ sử 
dụng là tiếng 
Trung/tiếng 

Anh

Tem nhãn có 
thể dán lên trái 
cây/dán/in bên 

ngoài 
thùng/hộp 
đóng gói



TEM NHÃN

产品名称 鲜火龙果

原产地 越南苹顺省潘切市

果园 VN-BTHOR-0043

包装厂 VN-BTHPH-050

出口商名称 越南果缘贸易责任有限公司

目的地 中华人民共和国



MĂNG CỤT

Chọn lọc, phân loại và làm sạch bề mặt trái: súng phun nước hoặc áp suất cao để làm sạch đảm bảo trái

măng cụt không bị nhiễm côn trùng và nhện, không còn quả thối, cành con, lá, rễ và đất. Trong khi đóng gói

cần đặc biệt chú ý không để kiến gây ảnh hưởng tới quả tươi và xâm nhập hộp đựng. 

Không nhiễm 09 loài dịch hại sau:

1. Bactrocera correcta (Hendel)

2. Bactrocera zonata (Saunders)

3. Dysmicoccus lepelleyi (Betrem) 

4. Dysmicoccus neobrevipes (Beardsley)

5. Planococus minor (Maskell)

6. Planococus lilacius (Cockerell)

7. Paraputo odontomachi (Takahashi) 

8. Pseudococcus cryptus (Hempel)

9. Vinsonia stellifera (Westwood)



MĂNG CỤT

• Tất cả vườn trồng xuất khẩu đã đăng ký phải xây dựng và áp dụng

thực hành nông nghiệp tốt (GAP) và phải thực hiện quản lý tổng

hợp dịch hại (IPM). Tất cả vườn trồng đã đăng ký phải có hồ sơ

theo dõi và kiểm soát dịch hại.

• Phát hiện 02 loại (bọ Bactrocera correcta) và (ruồi giấm

Bactrocera Zonata) 2 lần trong vùng ĐÌNH CHỈ tư cách xuất khẩu

của vùng trồng và chờ khắc phục. 7 loại còn lại sẽ được kiểm tra

về thân, vỏ lá, và quả và áp dụng các biện pháp để theo dõi mật

độ quần thể côn trùng này.

• Kiểm tra thực địa vùng trồng/cơ sở đóng gói trong suốt năm đầu

tiên tiến hành nhập khẩu => Tạm dừng xuất khẩu hoặc dừng

toàn bộ hoạt động xuất khẩu



DANH SÁCH

Danh sách Địa chỉ

Danh sách các đơn vị (xông hơi

khử trùng, xử lý nước nóng, xử

lý nhiệt, chiếu xạ)

https://www.ppd.gov.vn/xuat-

khau-nhap-khau-63/danh-sach-

cac-cong-ty-xu-ly-kdtv-xuat-

nhap-khau.html

Danh sách vùng trồng, đơn vị

đóng gói

https://www.ppd.gov.vn/tin-moi-

nhat-289/danh-sach-ma-so-vuon-

trong-va-co-so-dong-goi-cua-

viet-nam-xuat-khau-sang-trung-

quoc-cap-nhat-ngay-

2952020.html

http://dzs.customs.gov.cn/dzs/274

7042/2754195/index.html

https://www.ppd.gov.vn/xuat-khau-nhap-khau-63/danh-sach-cac-cong-ty-xu-ly-kdtv-xuat-nhap-khau.html
https://www.ppd.gov.vn/tin-moi-nhat-289/danh-sach-ma-so-vuon-trong-va-co-so-dong-goi-cua-viet-nam-xuat-khau-sang-trung-quoc-cap-nhat-ngay-2952020.html


CHỈ ĐỊNH CỬA KHẨU

123 CỬA KHẨU NHẬP KHẨU TRÁI CÂY TRÊN TOÀN QUỐC, TRONG ĐÓ

• Khu vực Quảng Tây

• Khu vực Vân Nam

• Các cửa khẩu đường biển, hàng không



VI. Cảnh báo khắc phục

Năm 2018, có 140 lô hàng tương đương 3049 tấn bị trả hàng do phát hiện sinh vật gây

hại thuộc diện kiểm dịch, sulfur dioxide vượt ngưỡng, chứng thư không hợp lệ, cành lá

cây, lót rơm...

9 tháng 2019 có 388 lô hàng không đạt yêu cầu bị trả hàng (gồm chuối, thanh long, mít, 

dưa hấu, xoài, chôm chôm, vải ) do phát hiện sinh vật gây hại thuộc diện kiểm dịch như

Sternochetus mangiferae, Dysmicoccus neobrevipes, Planococcus minor, Pseudococcus

jackbeardsleyi, Planococcus lilacius, Phenacoccus solenopsis.



THÔNG TIN LIÊN HỆ

Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Việt Nam

• Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

• Điện thoại: 024.3734.4764

• Fax: 024.3734.9019

• Email: spsvietnam@mard.gov.vn




