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从2011年起，我国就成为全球第一大食品农产品进口市场
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每年从180多个国家地区进口食品农产品。从2009年到2018年十
年间，进口食品农产品贸易额从522亿美元增长至1367亿美元，增
长了2.6倍。
Mỗi năm Trung Quốc nhập khẩu thực phẩm, nông sản từ 180 quốc

gia/vùng lãnh thổ. Trong thời gian 10 năm, từ 2009 – 2018, kim ngạch

nhập khẩu thực phẩm, nông sản của Trung Quốc đã tăng gấp 2,6 lần, từ

52,2 tỷ USD lên 136,7 tỷ USD

2019年 我国进口食品农产品贸易额达到1498亿美元，同比
增长9.3%。
Năm 2019, kim ngạch nhập khẩu thực phẩm, nông sản của Trung 

Quốc đạt 149,8 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ.

随着我国进一步扩大对外开放，食品农产品进口贸易将继续保持快
速增长。
Cùng với xu hướng mở cửa đối ngoại ngày càng lớn của Trung Quốc, 

việc nhập khẩu thực phẩm, nông sản của Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì 

tốc độ tăng trưởng nhanh

Từ năm 2011, Trung Quốc trở thành thị trường nhập khẩu thực phẩm, nông sản lớn nhất thế giới



从2011年起，我国就成为全球第一大食品农产品进口市场

肉类
Thịt

进口食品已经成为国内食品消费的重要来源
Thực phẩm nhập khẩu đã trở thành nguồn cung thực phẩm

quan trọng cho tiêu dùng nội địa TQ

肉类、水产品、乳品等食品在国内消费占比越来越高。
Tỷ trọng của các loại thực phẩm như thịt, thủy sản, sữa nhập 

khẩu trong tổng lượng tiêu thụ nội địa TQ ngày càng cao

33%
7.9%

进口婴幼儿配方乳粉占国内消费的三
分之一，国内婴幼儿配方乳粉的关键
生产原料乳清粉全部依赖进口。

Lượng sữa bột công thức trẻ em nhập

khẩu chiếm tỷ trọng 1/3 tiêu thụ nội địa

TQ. Bột whey – nguyên liệu quan trọng

để sản xuất sữa công thức nội địa hoàn

toàn phụ thuộc vào nhập khẩu

进口肉类占国内消费的7.9%，水产
品占国内消费的8.5%。

Lượng thịt các loại nhập khẩu chiếm tỷ

trọng 7,9% tiêu thụ nội địa TQ. Lượng

thủy sản nhập khẩu chiếm tỷ trọng

8,5% tiêu thụ nội địa TQ.

8.5%

Từ năm 2011, Trung Quốc trở thành thị trường nhập khẩu thực phẩm, nông sản lớn nhất thế giới



海关总署是全国进出口食品安全工作主管部门
Tổng cục Hải quan là cơ quan chủ quản về công tác an toàn 

thực phẩm xuất nhập khẩu của Trung Quốc

1依据 Căn cứ
“四个最严”，《海关法》《食品安全法》《动植物检疫法》《商品检验法》等

Nguyên tắc “Bốn Nghiêm”, Luật Hải quan, Luật An toàn thực phẩm, Luật Kiểm dịch 

động thực vật, Luật Kiểm nghiệm hàng hóa

2原则 Nguyên tắc

风险管理、预防在先、全程监管、国际共治

Quản lý rủi ro, ưu tiên phòng ngừa, kiểm soát toàn diện, 

hợp tác quốc tế

3

责任与主线
Trách nhiệm 

và  Quan điểm 

chủ đạo

4
监管体系
Hệ thống 

kiểm tra giám sát

建立起了一套进口食

品全供应链安全管理

体系

Xây dựng hệ thống 

quản lý an toàn chuỗi 

cung ứng thực phẩm 

nhập khẩu

推动构建国际共治格局
确保进口食品安全
Thúc đẩy hợp tác quốc tế

Đảm bảo an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu

重点：落实出口方政府监管责任 落实生产经营者主体责任

保障：履行海关监管责任

辅助：落实其他相关方责任

Trọng điểm: Thực hiện trách nhiệm giám sát của Chính phủ nước xuất khẩu; 

Thực hiện trách nhiệm chính của đơn vị sản xuất kinh doanh

Bảo đảm: Thực hiện trách nhiệm giám sát hải quan

Phối hợp: Thực hiện trách nhiệm của các bên liên quan khác.



推动落实出口方政府总体责任
Thúc đẩy thực hiện trách nhiệm tổng thể của Chính phủ bên xuất khẩu 

对首次提出向我国出口具有动植物检疫风险的食品（如肉类、水产品、蔬菜
等）的国家或地区，要对其官方食品安全管理体系进行评估和审查，在此基
础上确定进口食品检验检疫要求，并明确出口方政府对输华食品应当履行的
责任。
Đối với quốc gia/vùng lãnh thổ lần đầu đề xuất xuất khẩu các loại thực phẩm có 

nguy cơ kiểm dịch động thực vật (như thịt, thủy sản, rau củ...), cần đánh giá và 

kiểm tra hệ thống quản lý an toàn thực phẩm chính thức của quốc gia/vùng lãnh 

thổ đó, đồng thời làm rõ trách nhiệm mà Chính phủ bên xuất khẩu cần thực hiện 

khi xuất khẩu thực phẩm vào Trung Quốc. 

要求出口方政府按照国际通行做法和双边协议的规定，对输华食品实施检验
检疫监管，并出具官方证明文件，使出口方政府对输华食品安全情况进行
“背书”。

Chính phủ bên xuất khẩu cần thực hiện kiểm nghiệm kiểm dịch đối với thực phẩm 

xuất khẩu sang Trung Quốc theo các thông lệ chung quốc tế và các thỏa thuận 

song phương, đồng thời ban hành các văn bản chứng nhận chính thức để “Dán 

tem" chứng nhận thực phẩm an toàn để xuất khẩu sang Trung Quốc.



海关依据食品安全法对境外输
华食品生产企业实施注册管理。

Hải quan tiến hành quản lý đăng

ký đối với doanh nghiệp nước

ngoài sản xuất thực phẩm xuất

khẩu tới Trung Quốc dựa trên

Luật An toàn thực phẩm

企业注册
Đăng ký doanh nghiệp

海关依法对进口食品的境外出
口商和境内进口商实施备案管
理。
Hải quan tiến hành quản lý hồ sơ

đối với các đơn vị nhập khẩu

thực phẩm trong và ngoài nước

进口商备案
Quản lý hồ sơ đơn vị nhập khẩu

推动进口商依法履行对境外生产企
业和出口商保证向我国出口的食品
符合食品安全法及有关法律法规和
食品安全国家标准的要求的审核义
务。

Thúc đẩy các đơn vị nhập khẩu

thực hiện trách nhiệm kiểm tra

các đơn vị sản xuất và xuất khẩu

ở nước ngoài để đảm bảo rằng

thực phẩm xuất khẩu sang Trung

Quốc tuân thủ các yêu cầu của

Luật An toàn thực phẩm, các

luật và quy định có liên quan và

các tiêu chuẩn an toàn thực

phẩm quốc gia.

进口商自主审核
Đơn vị nhập khẩu tự chủ kiểm tra

要求进口商对风险较高或有其他特
殊要求的食品（如婴幼儿配方乳粉）
在进口前进行检验，并提交合格申
明材料，以落实进口商对进口食品
安全的主体责任。

Đơn vị nhập khẩu phải kiểm nghiệm

thực phẩm có nguy cơ cao hoặc có

yêu cầu đặc biệt khác (như sữa bột

công thức dành cho trẻ em) trước khi

nhập khẩu và nộp tài liệu chứng minh

hợp quy để thực hiện trách nhiệm của

đơn vị nhập khẩu về an toàn thực

phẩm nhập khẩu.

企业自检
Doanh nghiệp tự kiểm tra

推动落实生产经营者主体责任
Thúc đẩy thực hiện trách nhiệm của đơn vị sản xuất kinh doanh



认真履行海关监管责任 Nghiêm túc thực hiện trách nhiệm giám sát hải quan

指定口岸
Chỉ định cửa khẩu

监督抽检和
风险监测

Lấy mẫu kiểm tra và 

kiểm soát rủi ro

合格评定
Đánh giá sự phù hợp

违规处罚
Xử phạt vi phạm

预警措施
Biện pháp 

phòng ngừa

回顾性审查
Kiểm tra lại nhiều lần



构建进口食品安全国际共治格局
Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm nhập khẩu

• 海关总署主动与各个国家和地区开展合作，积极参与WTO各类TBT/SPS及自贸区谈判；

• 积极参与APEC食品安全合作论坛；

• 深度参与对外合作和交流，对外灌输中国食品安全管理要求，推动各个国家和地区采取措

施确保出口到我国的食品农产品符合我国法律法规和安全要求。

• Tổng cục Hải quan chủ động triển khai hợp tác với các quốc gia và vùng lãnh thổ, tích cực tham

gia các Hiệp định TBT/SPS và đàm phán FTA;

• Tích cực tham dự Diễn đàn hợp tác an toàn thực phẩm APEC;

• Tham gia sâu vào các hoạt động hợp tác và giao lưu đối ngoại, phổ biến với các đối tác về yêu

cầu quản lý an toàn thực phẩm của Trung Quốc, thúc đẩy các quốc gia/khu vực triển khai các

biện pháp đảm bảo phù hợp với yêu cầu về an toàn và quy định pháp luật khi xuất khẩu thực

phẩm, nông sản tới Trung Quốc.
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我国法律法规

Quy định pháp luật của Trung Quốc

《中华人民共和国国境卫生检疫法》及其实施条例

“国境卫生检疫机关对来自疫区的、被检疫传染病污染的或者可能成为检疫传

染病传播媒介的行李、货物、邮包等物品，应当进行卫生检查，实施消毒、除

鼠、除虫或者其他卫生处理。入境、出境的交通工具、人员、食品、饮用水和

其他物品以及病媒昆虫、动物，均为传染病监测的对象。”

国家标准

Tiêu chuẩn quốc gia

《食品安全国家标准 食品冷链物流卫生规范》（GB 31605-2020）

Tiêu chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm – Quy phạm về vệ sinh

logistics thực phẩm chuỗi lạnh

Luật Kiểm dịch y tế trong lãnh thổ Trung Quốc và Điều lệ thực thi

“Cơ quan kiểm dịch y tế cần tiến hành kiểm tra y tế, tiến hành khử trùng,

diệt chuột, diệt côn trùng hoặc các biện pháp xử lý khác đối với các loại

hành lý, hàng hóa, bưu kiện đến từ vùng dịch, bị phát hiện có bệnh truyền

nhiễm hoặc là có khả năng trở thành nguồn lây bệnh. Phương tiện giao thông,

người, thực phẩm, nước uống xuất nhập cảnh và các loại côn trùng, động vật

mang bệnh khác đều trở thành đối tượng giám sát dịch bệnh.



国家标准

Tiêu chuẩn quốc gia

《食品安全国家标准 食品冷链物流卫生规范》（GB 31605-2020）

Tiêu chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm – Quy phạm về vệ sinh

logistics thực phẩm chuỗi lạnh

《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例

“进口的食品、食品添加剂、食品相关产品应当符合我国食品安全国家标准。

进口的食品、食品添加剂应当经出入境检验检疫机构依照进出口商品检验相

关法律、行政法规的规定检验合格。”

Luật An toàn thực phẩm của TQ và Điều lệ thực thi

“Các loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm, các sản phẩm liên quan đến thực phẩm

được nhập khẩu vào TQ đều cần phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia về an toàn thực

phẩm của TQ. Các loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm nhập khẩu đều cần đạt tiêu

chuẩn kiểm nghiệm của pháp luật và quy định hành chính liên quan, do cơ quan

phụ trách kiểm nghiệm kiểm dịch XNC thực hiện.”

《中华人民共和国进出境动植物检疫法》

“输入动植物、动植物产品和其他检疫物，应当

在进境口岸实施检疫。”

Luật Kiểm dịch động thực vật XNC Trung Quốc

“Các loại động thực vật, sản phẩm từ động thực vật

và các vật kiểm dịch khác đều cần tiến hành kiểm

dịch tại các cửa khẩu nhập khẩu.”

我国法律法规

Quy định pháp luật của Trung Quốc





在常规的进口食品安全监管制度和措施的基础上，从源头管控、口岸管控、后续监管等
三个环节，建立起包括源头管控、风险监测、紧急预防性措施、预防性消毒、封闭管理
等主要措施的进口冷链食品口岸疫情防控工作制度。
Trên cơ sở hệ thống và biện pháp giám sát an toàn thực phẩm thông thường; trên cơ sở 03 giai

đoạn bao gồm Quản lý nguồn vào, quản lý cửa khẩu, hậu kiểm để thiết lập hệ thống phòng

dịch tại các cửa khẩu nhập khẩu thực phẩm chuỗi lạnh bao gồm các biện pháp như kiểm

soát nguồn vào, giám sát rủi ro, phòng ngừa khẩn cấp, khử trùng phòng ngừa, quản lý khép kín



落实境外政府主管部门的主体责任。加强与出口国家（地区）磋商，通过远
程视频等多种方式加大对境外输华食品企业的检查力度，对相关企业稳妥采
取暂停进口等措施，督促境外官方和企业采取有效防范措施防止输华冷链食
品被新冠病毒污染。

Thực hiện trách nhiệm chính của cơ quan chủ quản chính phủ nước ngoài. Tăng cường trao đổi với

các quốc gia/khu vực xuất khẩu, thông qua các hình thức như kiểm tra trực tuyến để tăng cường

mức độ kiểm tra đối với thực phẩm nhập khẩu vào TQ, thực hiện các biện Pháp như tạm dừng

nhập khẩu với các doanh nghiệp liên quan, đốc thúc các bộ ngành và doanh nghiệp nước ngoài

thực hiện các biện pháp phòng chống để đảm bảo thực phẩm nhập khẩu vào TQ không bị nhiễm

vi-rút SARS-CoV-2





《食品安全国家标准 食品冷链物流
卫生规范》（GB 31605-2020）明
确：“食品冷链物流”的定义为“以
温度控制为主要手段，使食品从出厂
后到销售前始终处于所需温湿度范围
内的物流工程”。

“Quy phạm vệ sinh logistics thực phẩm

chuỗi lạnh – Tiêu chuẩn quốc gia về an

toàn thực phẩm”(số 31605-2020) đã

nêu rõ: “Logistics thực phẩm chuỗi

lạnh” được định nghĩa là “Quy trình

vận chuyển sử dụng chủ yếu là phương

pháp khống chế nhiệt độ, giữ thực

phẩm duy trì mức nhiệt độ cần thiết từ

khi xuất kho đến trước khi tiêu thụ”.

《冷链食品生产经营新冠病毒防控技术指南》明确，本指南“适应于采用
冷冻、冷藏等方式加工，产品从出厂到销售始终处于低温状态的冷链食
品”。
《冷链食品生产经营新冠病毒防控技术指南》明确，本指南“适应于采用
冷冻、冷藏等方式加工，产品从出厂到销售始终处于低温状态的冷链食
品”。
“Hướng dẫn kỹ thuật về phòng chống Covid-19 trong sản xuất kinh doanh thực

phẩm chuỗi lạnh”nêu rõ: Hướng dẫn này “Áp dụng cho thực phẩm chuỗi lạnh

luôn ở trong trạng thái nhiệt độ thấp bằng phương thức cấp đông, trữ đông từ

khi ra khỏi xưởng đến khi tiêu thụ”.



对货物的分级分类处置措施 – Biện pháp xử lý và phân loại phân cấp hàng hóa 

处置措施：按照现行规定采取最严格的产品管控和人员防护措施，包括加强高风险人群的个体

防护、健康监测、隔离观察，及时进行流调溯源和密接人员筛查管控，开展病毒全基因组序列测

定，涉疫食品无害化处置。同时，严密追踪同批号冷链食品流向并进行预防性消毒和采样检测，

必要时进行无害化处置。

Biện pháp xử lý: Thực hiện các biện pháp kiểm soát sản phẩm và bảo vệ nhân viên nghiêm ngặt nhất theo các quy

định hiện hành, bao gồm tăng cường bảo vệ cá nhân, theo dõi sức khỏe, cách ly và theo dõi các nhóm nguy cơ cao, kịp

thời truy vết và sàng lọc, kiểm soát những người tiếp xúc gần, và thực hiện xác định toàn bộ trình tự bộ gen của vi rút,

loại bỏ thực phẩm liên quan đến dịch bệnh một cách an toàn. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ thực phẩm chuỗi lạnh có cùng

số lô và tiến hành khử trùng phòng ngừa và thử nghiệm lấy mẫu, đồng thời tiến hành loại bỏ an toàn nếu cần thiết.



对货物的分级分类处置措施

处置措施：加强对高风险人群的个体防护和健康监测，及

时对涉疫产品开展复核，确认阳性结果后进行预防性消毒和

集中存放，严格做好后期产品流向追溯跟踪记录，进一步裂

解污染情况，开展采样检测和病毒全基因组序列测定。

Biện pháp xử lý: Tăng cường công tác bảo vệ và giám sát sức khỏe cá

nhân đối với các nhóm nguy cơ cao, tiến hành rà soát kịp thời các sản

phẩm có liên quan đến dịch bệnh, thực hiện khử trùng dự phòng và bảo

quản tập trung sau khi xác nhận kết quả âm tính, theo dõi chặt chẽ sản

phẩm ở giai đoạn sau, hạn chế tình trạng ô nhiễm, và tiến hành lấy mẫu,

xét nghiệm và xác định trình tự toàn bộ bộ gen của virus.

处置措施：低风险情形下，对从业人

员采取常规健康监测，不建议采取隔离

观察等措施；冷链食品可正常进入生产

经营和消费环节。

Biện pháp xử lý: Trong tình huống rủi ro thấp,

việc giám sát sức khỏe định kỳ được thực hiện đối

với nhân viên, không khuyến khích các biện pháp

cách ly và quan sát; thực phẩm chuỗi lạnh có thể

đi vào các khâu sản xuất, vận hành và tiêu thụ

bình thường.



海关总署第58号公告 – Thông báo số 58 của Hải quan Trung Quốc 

为科学、精准做好进口冷链食品（含食用农产品，下

同）口岸新冠肺炎疫情防控工作，巩固疫情防控成果，保

障产业链供应链安全，海关总署决定进一步优化完善进口

冷链食品口岸疫情防控措施。

一、海关对进口冷链食品开展新冠病毒核酸监测检

测，根据检测结果依法对输出国家（地区）的防范污染

措施进行检查、调查，确认出口国家（地区）安全管理

体系和安全状况是否持续符合中国进口要求，对存在问

题的境外食品生产企业，依据相关法律法规采取限期整

改、暂停进口、撤销注册等措施。

二、对检出新冠病毒核酸阳性的进口冷链食品，按

照国务院联防联控机制印发指南有关规定，进行分级分

类处置。

Nhằm thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cửa

khẩu đối với hàng hóa đông lạnh nhập khẩu một cách khoa học, chuẩn

xác, củng cố thành quả trong công tác phòng dịch, bảo đảm an toàn cho

chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, Tổng cục Hải quan Trung Quốc quyết

định hoàn thiện hơn nữa các biện pháp phòng dịch COVID-19 tại cửa

khẩu đối với hàng hóa đông lạnh nhập khẩu.

1. Hải quan tiến hành giám sát và thử nghiệm axit nucleic

COVID-19 đối với thực phẩm đông lạnh nhập khẩu. Căn cứ kết quả có

được để tiến hành kiểm tra, xác nhận hệ thống quản lý an toàn và mức

độ an toàn của quốc gia (khu vực) xuất khẩu có tiếp tục phù hợp với yêu

cầu của phía Trung Quốc hay không. Đối với các doanh nghiệp sản xuất

thực phẩm còn tồn tại vấn đề, cần căn cứ theo các quy định pháp luật có

liên quan để tiến hành các biện pháp như yêu cầu áp dụng các biện pháp

khắc phục có thời hạn, tạm dừng xuất khẩu hay hủy bỏ tư cách đăng ký

xuất khẩu của doanh nghiệp…

2. Đối với thực phẩm đông lạnh nhập khẩu phát hiện dương tính

với vi-rút SARS-CoV-2, căn cứ quy định có liên quan trong hướng dẫn

của Cơ quan liên ngành phòng chống dịch Quốc vụ viện Trung Quốc để

phân loại phân cấp tiến hành xử lý.




