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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:            /SCT-QLĐT&HTQT 

V/v hỗ trợ đăng ký nhanh cho doanh 

nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc thẩm 

quyền quản lý của Bộ Công Thương xuất 

khẩu sang Trung Quốc. 

 

Hải Phòng, ngày        tháng       năm 2021 

                     Kính gửi:  

 - Các Sở, ban, ngành thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện; 

 - Các Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hải Phòng; 

 - Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng.  

 

Căn cứ Văn bản số 6509/BCT-AP ngày 18/10/2021 của Bộ Công Thương về 

việc hỗ trợ đăng ký nhanh cho doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc thẩm quyền 

quản lý của Bộ Công Thương xuất khẩu sang Trung Quốc. 

Sở Công Thương thông tin tới Quý cơ quan/ đơn vị một số nội dung như sau:   

Tổng cục Hải quan Trung Quốc (sau đây viết tắt là HQTQ) ban hành Lệnh số 

248 “Quy định về đăng ký và quản lý doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nhập khẩu 

nước ngoài” và Lệnh sổ 249 về “Biện pháp quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập 

khẩu”. Các văn bản (sau đây gọi tắt là Lệnh số 248 và Lệnh số 249) sẽ có hiệu lực 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.  

1. Thông tin chung 

- Với Lệnh số 248, toàn bộ doanh nghiệp nước ngoài sản xuất thực - phẩm 

xuất khẩu đi Trung Quốc đều phải đăng ký với HQTQ thay vì chỉ áp dụng đối 

với doanh nghiệp sản xuất mặt hàng nằm trong diện “Danh mục cần đăng ký” như 

trước đây. HQTQ phân loại doanh nghiệp theo mức độ rủi ro như sau: 

+ Nhóm 1: bao gồm doanh nghiệp sản xuất 18 loại thực phẩm xuất khẩu đi 

thị trường Trung Quốc, cụ thể gồm: thịt và các sản phẩm từ thịt; sản phẩm thủy sản; 

sản phẩm từ sữa; yến sào và sản phẩm từ tổ yến; ruột động vật (dùng làm vỏ xúc 

xích); sản phẩm từ ong; trứng và các sản phẩm trứng; dầu thực phẩm và nguyên 

liệu; bảnh 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). Các doanh nghiệp 

sản xuất thực phẩm thuộc nhóm này phải đăng ký với HQTQ thông qua cơ quan 

có thẩm quyền của Việt Nam. 

+ Nhóm 2: bao gồm doanh nghiệp sản xuất các loại thực phẩm xuất khẩu đi 

thị trường Trung Quốc không nằm trong 18 loại thực phẩm của Nhóm 1 nêu 

trên. Các doanh nghiệp này có thể tự nộp hồ sơ đăng ký hoặc ủy quyền cho 

doanh nghiệp/đại lý nhập khẩu của Trung Quốc thực hiện đăng ký với HQTQ 

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 www.singlewindow.en  từ 

ngày 01 tháng 11 năm 2021. 

http://www.singlewindow.en/


- Với Lệnh 249, Trung Quốc đưa ra một số quy định mới như: yêu cầu đánh 

giả sự phù hợp; đưa ra nguyên tắc quản lý nhập khẩu đối với các loại thực phẩm 

chưa có tiêu chuẩn quốc gia của Trung Quốc và thực phẩm được sản xuất bằng 

nguyên liệu thực phẩm mới; thay đổi về yêu cầu ghi nhãn; cơ sở sản xuất thực phẩm 

xuất nhập khẩu phải chịu trách nhiệm về an toàn của thực phẩm xuất nhập khẩu do 

mình sản xuất và kinh doanh, v.v. 

- Các quy định trong Lệnh số 248 và 249 chưa đưa ra hướng dẫn cụ thể đối với 

việc đăng ký doanh nghiệp và các nội dung điều chỉnh liên quan. Qua nhiều lần trao 

đổi, đề nghị cung cấp hướng dẫn triển khai cụ thể thông qua các kênh hợp tác song 

phương, Bộ Công Thương đã nhận được một số hướng dẫn (chưa đầy đủ) từ HQTQ 

đối với các lệnh trên.1 Trên cơ sở các thông tin tìm hiểu được từ phía Trung Quốc, 

Bộ Công Thương đã xây dựng “Tài liệu tóm tắt giới thiệu quy định về Lệnh số 248, 

249 và một số hướng dẫn liên quan cho doanh nghiệp”. Chi tiết đề nghị tham khảo 

tài liệu hướng dẫn theo mã QR sau:  

 

 
 

2. Đối với doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc Nhóm 1 (18 loại thực 

phẩm) cần đăng ký với HQTQ thông qua cơ quan có thẩm quyền Việt Nam khi 

xuất khẩu đi Trung Quốc 

(i) Các doanh nghiệp sản xuất 04 loại thực phẩm (bao 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 

yến2) đã đăng ký từ trước sẽ tiếp tục có hiệu lực (không cần tiến hành đăng ký lại 

với HQTQ thông qua cơ quan có thẩm quyền Việt Nam). 

(ii) Đối với các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất 14 loại thực phẩm còn lại 

trong Nhóm 1, trên cơ sở thông tin đăng ký của doanh nghiệp, cơ quan có thẩm 

quyền Việt Nam tổng hợp, cung cấp đầy đủ thông tin về doanh nghiệp sản xuất đã 

từng xuất khẩu 14 loại thực phẩm này đi Trung Quốc từ ngày 01 tháng 01 năm 

2017 đến nay tới HQTQ trước ngày 31 tháng 10 năm 2021. HQTQ sẽ tiến hành 

thủ tục phê duyệt đăng ký nhanh đối với các doanh nghiệp này. 

Các doanh nghiệp sản xuất đăng ký sau ngày 31 tháng 10 năm 2021 sẽ phải 

tuân thủ theo quy trình phức tạp hơn và phải cung cấp danh sách tới HQTQ trước 

ngày 31 tháng 12 năm 2021 (chi tiết tham khảo tài liệu hướng dẫn của Bộ Công 

Thương nêu trên).  

                   
1 Công hàm số 353 để ngày 27 tháng 9 năm 2021 và một số thông tin của HQTQ cung cấp tại các buổi 

làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam giữa tháng 10 

năm 2021.  
 
2 Trung Quốc hiện vẫn chưa hoàn tất thủ tục mở cửa thị trường đối với tổ yến và sản phẩm tổ yển Việt 

Nam. 



3. Về cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam có trách nhiệm đăng ký với 

HQTQ 

Căn cứ Chỉ thị số 26/CTTg ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối 

cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(NNPTNT) được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các 

cơ quan liên quan đánh giá tác động, phổ biến các địa phương, hiệp hội ngành hàng 

và doanh nghiệp việc thực hiện đáp ứng các quy định tại Lệnh 248 và Lệnh số 249 

của Trung Quốc. 

Tuy nhiên, do thời hạn phía Trung Quốc đưa ra là rất gấp (đặc biệt đối với các 

mặt hàng thuộc diện được đăng ký theo quy trình phê duyệt nhanh của HQTQ), 

trong khi chờ Bộ NNPTNT ban hành hướng dẫn về thẩm quyền của các cơ quan 

liên quan và quy trình đăng ký thống nhất cho các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm 

xuất khẩu đi Trung Quốc, Bộ Công Thương sẽ chủ động tiến hành tổng hợp danh 

sách doanh nghiệp sản xuất các loại thực phẩm thuộc thẩm quyền phụ trách theo 

quy định pháp luật 3 và từng ghi nhận xuất khẩu đi Trung Quốc từ năm 2017 đến 

nay để thực hiện theo quy trình đăng ký, phê duyệt nhanh của Trung Quốc. 

Căn cứ 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. Trong đó, 

căn cứ hướng dẫn của phía Trung Quốc tại mục 2, điểm (i) của công văn này, doanh 

nghiệp sản xuất mặt hàng sữa chế biến đã đăng ký từ trước tiếp tục có hiệu lực và do 

Bộ NNPTNT chủ trì thực hiện. 4 Bộ Công Thương sẽ tổ chức đăng ký doanh 

nghiệp sản xuất các mặt hàng dầu thực vật, bánh có nhân các loại, sản phẩm 

bột ngũ cốc và mạch nha với HQTQ. 

Bộ Công Thương cũng đã nhiều lần đề nghị HQTQ cung cấp mã HS của 18 

loại thực phẩm thuộc Nhóm 1, tuy nhiên cơ quan này phản hồi đề nghị doanh 

nghiệp sản xuất Việt Nam chủ động tra cứu, tìm hiểu. Trước tình hình này, Bộ Công 

Thương đã tiến hành tra cứu và sơ bộ cụ thể hóa mã HS sản phẩm thuộc thẩm quyền 

phụ trách theo mô tả của HQTQ. Các mã HS có thể chưa đầy đủ và chỉ mang tính 

tham khảo. Cụ thể đề nghị tham khảo Phụ lục 1 đính kèm công văn này. 

4. Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu đi 

Trung Quốc thuộc thẩm quyền phụ trách của Bộ Công Thương theo quy trình 

phê duyệt đăng ký nhanh  

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 

của Bộ Công Thương, Sở Công Thương trân trọng đề nghị Sở, ngành, Ủy ban nhân 

dân các quận, huyện và Hiệp hội doanh nghiệp khẩn trương thông báo tới doanh 

nghiệp sản xuất các mặt hàng dầu thực vật, bánh có nhân các loại, sản phẩm bột 

ngũ cốc và mạch nha trên địa bàn phụ trách hoặc doanh nghiệp thành viên đã và 

                   
3 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. 
4 Việc đăng ký doanh nghiệp sản xuất sữa chế biến xuất khẩu đi Trung Quốc do Bộ NNPTNT làm đầu mối 

theo Nghị định thư về kiểm dịch sữa và các sản phẩm sữa xuất khẩu đi Trung Quốc đã ký kết với HQTQ 

năm 2019. 



đang xuất khẩu đi Trung Quốc thực hiện đăng ký theo một trong hai cách như 

sau:  

- Cách 1: Đăng ký trực tuyến tại Chuyên trang “Đăng ký doanh nghiệp” tại 

Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương: www.dangkydoanhnghiep.moit.gov.vn ; 

(Chuyên trang sẽ được mở chính thức từ ngày 20 tháng 10 năm 2021); hoặc 

- Cách 2: Gửi hồ sơ đăng ký về địa chỉ email của Bộ Công Thương:    

 dkdnBCT@moit.gov.vn  ; 

Đối với Cách 2, hồ sơ đăng ký gồm có: (i) Phiếu đăng ký thông tin theo mẫu 

tại Phụ lục 2 đính kèm công văn này 5; (ii) Bản scan Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp; và (iii) Bản scan Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc 

Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm. 

Thời hạn tiếp nhận đăng ký của doanh nghiệp với cả hai cách trên là đến hết 

ngày 29 tháng 10 năm 2021. 

Thông tin cần trao đổi, hỗ trợ đề nghị liên hệ: 

- Bộ Công Thương:  Phòng Đông Bắc Á-Nam Thái Bình Dương, Vụ Thị 

trường châu Á-châu Phi, Bộ Công Thương. Điện thoại: 024-2220-5428. 

- Sở Công Thương Hải Phòng: Phòng Quản lý Đầu tư & Hợp tác quốc tế, 

Chuyên viên: Bà Phạm Thị Minh Hoa. ĐT: 02253.846719/3.951056. Email: 

congthuong.xnk@haiphong.gov.vn . 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Kính gửi; 

- GĐ, các PGĐ Sở ; 

- Cổng TTĐT TP Hải Phòng(để ph/h); 

- Cổng TTĐT của SCT (để th/h); 

- Các phòng chuyên môn, Trung tâm thuộc Sở (để th/h); 

- Lưu: VT, QLĐT&HTQT. 

K.T.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Hân 

 

 

 

                   
5 Doanh nghiệp có thể tải về Phụ lục 1 và 2 từ mã QR nêu trên. 

http://www.dangkydoanhnghiep.moit.gov.vn/
mailto:dkdnBCT@moit.gov.vn
mailto:congthuong.xnk@haiphong.gov.vn
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