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PHẦN I. SƠ LƯỢC NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH THƯ

Nghị định thư bao gồm 16 Điều về các quy định đối với nhà nuôi 
chim yến, doanh nghiệp chế biến tổ yến, doanh nghiệp xuất khẩu, 
yêu cầu đối với bao bì, ghi nhãn, yêu cầu về kiểm dịch, kiểm tra, 
giám sát dịch bệnh và ATTP.

Nghị định thư có hiệu lực từ ngày 09/11/2022 và kéo dài 5 năm (và 
tự động gia hạn mỗi 5 năm tiếp theo nếu không có vi phạm và đề 
nghị chấm dứt của một trong hai bên).



PHẦN II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ 
ĐƯỢC ĐĂNG KÝ XUẤT KHẨU



YÊU CẦU 
ĐỐI VỚI 
CƠ SỞ 
NUÔI CHIM 
YẾN

Phải đăng ký với Cơ quan có thẩm
quyền và gửi danh sách cho TCHQ 
Trung Quốc.

Phải được cơ quan thú y giám sát
dịch bệnh Cúm gia cầm và
Newcastle.

Có sổ sách ghi chép nhật ký nuôi
chim yến, thu hoạch tổ yến.



YÊU CẦU 
ĐỐI VỚI
DOANH
NGHIỆP
CHẾ BIẾN
TỔ YẾN

Phải được Cục Thú y thẩm định, giám sát an 
toàn thực phẩm.

Phải có hệ thống truy xuất nguồn gốc từ nhà
yến đến sản phẩm xuất khẩu.

Có hệ thống xử lý nhiệt hiệu quả.

Có hệ thống quản lý chất lượng (ví dụ HACCP, 
ISO…).

Phải đăng ký với TCHQ Trung Quốc theo Lệnh 
248 và được TCHQ Trung Quốc chấp thuận.



YÊU CẦU 
ĐỐI VỚI 
SẢN PHẨM 
TỔ YẾN

Sản phẩm tổ yến là sản phẩm được hình
thành/làm từ nước bọt của chim yến, đã được
loại bỏ bụi bẩn, lông chim và an toàn cho người
tiêu dùng.

Sản phẩm phải qua xử lý nhiệt đảm bảo nhiệt độ
tâm sản phẩm đạt 70oC trong tối thiểu 3,5 giây.

Đáp ứng các tiêu chuẩn của Việt Nam và Trung
Quốc.



YÊU CẦU 
ĐỐI VỚI 
SẢN PHẨM 
TỔ YẾN

Có nguồn gốc từ nhà yến được đăng ký với cơ quan có
thẩm quyền và được cơ quan thú y giám sát dịch bệnh, 
giám sát ATTP 

Không thuộc các vùng có bệnh CGC trong thời gian 12 
tháng tính đến thời điểm xuất khẩu.

Sản phẩm từ các doanh nghiệp chế biến đã đăng ký và
được TCHQ Trung Quốc chấp thuận.

Đáp ứng các yêu cầu về bao bì và ghi nhãn sản phẩm của 
Trung Quốc.



YÊU CẦU 
ĐỐI VỚI 
SẢN PHẨM 
TỔ YẾN

Bao bì đóng gói phải phù hợp, đảm bảo vệ sinh
theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bao bì phải có các thông tin: tên, trọng lượng sản 
phẩm, số đăng ký nhà yến, tên và địa chỉ, số đăng 
ký của cơ sở chế biến, điều kiện bảo quản, ngày sản 
xuất, ngày hết hạn…

Mỗi lô hàng xuất khẩu phải kèm theo 01 bản chính
Giấy Chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu và Giấy
chứng nhận xuất xứ.

Sản phẩm xuất khẩu không đáp ứng yêu cầu của 
Nghị định thư sẽ bị TCHQ Trung Quốc tạm giữ, xử
lý, trả lại hoặc tiêu hủy. 



YÊU CẦU 
ĐỐI VỚI 
CƠ QUAN 
THẨM 
QUYỀN

Thực hiện kiểm dịch, kiểm tra và cấp giấy chứng
nhận kiểm dịch thú y cho tổ yến xuất khẩu.

Xây dựng và thực hiện chương trình giám sát bệnh
Cúm gia cầm và Newcastle tại các nhà nuôi yến.

Xây dựng và thực hiện chương trình giám sát an 
toàn thực phẩm tổ yến. 

Xây dựng quy trình quản lý nhà yến, kiểm soát vệ
sinh đối với tổ yến trong quá trình thu hoạch và vận
chuyển.



YÊU CẦU 
ĐỐI VỚI 
CƠ QUAN 
THẨM 
QUYỀN

Hằng năm, cung cấp cho TCHQ Trung Quốc báo cáo 
kết quả giám sát dịch bệnh và an toàn thực phẩm
và kế hoạch của năm tiếp theo.

Thẩm định và cung cấp cho TCHQ Trung Quốc danh 
sách nhà yến đủ điều kiện.

Thẩm định và hướng dẫn doanh nghiệp xuất khẩu
đăng ký trên hệ thống CIFER của TCHQ Trung Quốc
theo Lệnh 248.

Giám sát doanh nghiệp chế biến tổ yến có biện
pháp khắc phục khi có vấn đề không đạt yêu cầu
xảy ra, bao gồm cả biện pháp thu hồi sản phẩm, 
đình chỉ xuất khẩu nếu thấy cần thiết.



HƯỚNG 
DẪN GIÁM 
SÁT DỊCH 
BỆNH

Công văn số 84/TY-DT ngày 17/01/2023 của Cục
Thú y

Lấy 15 mẫu phân chim yến/nhà yến (gộp 5 mẫu
thành 1 mẫu xét nghiệm ND và AI)

Lựa chọn nhà yến để lấy mẫu theo tỷ lệ lưu hành
bệnh ước đoán 10% trong số nhà yến đăng ký xuất
khẩu

Tần suất lấy mẫu: 2 lần/năm



HƯỚNG DẪN 
GIÁM SÁT 

ATTP

Công văn số 144/TY-DT ngày 31/01/2023 của Cục
Thú y

Lấy tối thiểu 02 mẫu tổ yến (50-100g/mẫu)/cơ sở
chế biến xuất khẩu để xét nghiệm các chỉ tiêu chất
tồn dư, vi sinh vật

Lấy mẫu tại tất cả các cơ sở chế biến tổ yến đăng ký
xuất khẩu

Tần suất lấy mẫu: 2 lần/năm



PHẦN III. ĐĂNG KÝ XUẤT KHẨU



QUY TRÌNH
ĐĂNG KÝ
XUẤT KHẨU

1
• Đăng ký mã số nhà yến; đăng ký tài khoản CIFER.

2
• Gửi hồ sơ tới Cục Thú y thẩm định và xác nhận tài khoản

3
• Thực hiện giám sát ATTP và ATDB

4
• Đăng nhập tài khoản, tải hồ sơ, gửi Cục Thú y

5
• Cục Thú y xác nhận và gửi hồ sơ tới TC HQTQ

6
• HQTQ thẩm định hồ sơ, trả lời kết quả trên hệ thống.

7
• DN được chấp thuận xuất khẩu tổ yến theo quy định

https://app.singlewindow.cn/cas/login?_loginAb=1&service=https%3A%2F%2Fcifer.singlewindow.cn%2Fciferwebserver%2Fj_spring_cas_security_check


ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CIFER

DOANH NGHIỆP TRUY CẬP VÀO LINK SAU ĐỂ ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

http://cifer.singlewindow.cn/

http://cifer.singlewindow.cn/


HỒ SƠ
GỬI CỤC
THÚ Y

1. Công văn gửi Cục Thú y

2. Đơn Đăng ký nhà sản xuất tổ yến và các sản 
phẩm từ tổ yến: Tên, địa chỉ, năng lực sản xuất, 
sản lượng thực tế …kèm danh sách nhà yến.

3. Văn bản chứng minh tư cách hợp pháp của 
doanh nghiệp (bản sao):

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế, 
chế biến, bảo quản sản phẩm ( như HACCP, …)

4. Tài liệu về hệ thống an toàn thực phẩm, vệ sinh 
thú y của công ty:, mô tả quy trình sản xuất, sơ đồ 
mặt bằng nhà máy…



KHAI BÁO 
TRÊN CIFER

Đăng nhập
vào hệ thống 
CIFER bằng
tài khoản đã
được Cục
Thú y xác

nhận

Thực hiện 
khai báo theo 

các bước 
được thiết lập 
trên hệ thống

Tải các tài
liệu được yêu

cầu lên hệ
thống

Lưu và
chuyển hồ sơ
lên Cục Thú y



Cục Thú y sẽ xem
xét, bổ sung hồ sơ
theo quy định đối
với Cơ quan có
thẩm quyền

Công văn giới thiệu

Xác nhận của Cục Thú y về việc
doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu
của Lệnh 248

Báo cáo thẩm tra của Cục Thú y về
việc kiểm tra, xét duyệt đối với
doanh nghiệp.



TRÂN TRỌNG 
CẢM ƠN!
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HƯỚNG DẪN

Giám sát dịch bệnh trên chim Yến phục vụ xuất khẩu

Phòng Dịch tễ thú y

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28/02/2023
1

GIỚI THIỆU CHUNG (1)

• Ngày 09/11/2022, Nghị
định thư về yêu cầu kiểm
dịch, kiểm tra và vệ sinh
thú y đối với sản phẩm tổ
yến xuất khẩu từ Việt Nam
sang Trung Quốc đã được
Bộ NN&PTNT và Tổng
cục Hải quan Trung Quốc
ký và có hiệu lực

2

1

2
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GIỚI THIỆU CHUNG (2)

3

GIỚI THIỆU CHUNG (3)

4

3

4
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3

MỤC ĐÍCH GIÁM SÁT

• Phát hiện, chứng minh có hay không vi rút Cúm gia

cầm, vi rút Niu-cát-xơn lưu hành tại các cơ sở nuôi

chim yến, cơ sở sản xuất tổ yến để có giải pháp

phòng, chống kịp thời và hiệu quả

• Cung cấp bằng chứng cho các đối tác nhập khẩu tổ

yến

5

NỘI DUNG GIÁM SÁT (1)

1. Yêu cầu đối với việc giám sát dịch bệnh trên chim yến

• Bệnh cần giám sát: Cúm gia cầm và Niu-cát-xơn trên chim yến.

• Đăng ký các nhà yến để giám sát dịch bệnh:

Doanh nghiệp gửi danh sách các nhà yến có tổ yến để xuất khẩu đến

✓Cục Thú y (email: dichte.dah@gmail.com)

✓Chi cục Thú y vùng quản lý địa bàn

✓Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh

2. Địa điểm: Nhà yến của doanh nghiệp

6

5

6
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NỘI DUNG GIÁM SÁT (2)

3. Phương pháp giám sát

* Giám sát lâm sàng

✓Được thực hiện tại toàn bộ các nhà yến có sản phẩm tổ yến xuất khẩu.

✓Hằng ngày, chủ nhà yến thực hiện theo dõi tình trạng sức khỏe của chim

yến; nếu phát hiện chim yến ốm, chết bất thường phải báo ngay cho

chính quyền địa phương hoặc cơ quan thú y địa phương.

✓Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các tỉnh, thành phố phối hợp với

Chi cục Thú y vùng quản lý địa bàn để điều tra, lấy mẫu xét nghiệm, xác

định nguyên nhân các trường hợp yến ốm, chết bất thường và hướng dẫn

các biện pháp xử lý kịp thời theo quy định

7

NỘI DUNG GIÁM SÁT (3)

3. Phương pháp giám sát

* Giám sát chủ động

✓Tính toán số lượng nhà yến để lấy mẫu: Doanh nghiệp lựa chọn ngẫu

nhiên số lượng nhà yến dựa trên danh sách của doanh nghiệp với tỷ lệ

lưu hành ước đoán là 10%, xác suất để phát hiện được bệnh là 95%

✓Sau 02 đợt lấy mẫu liên tục, doanh nghiệp rà soát danh sách nhà yến

và lựa chọn ngẫu nhiên các nhà yến (theo phương pháp nêu trên) cho

những đợt lấy mẫu giám sát tiếp theo.

✓Trường hợp một doanh nghiệp có các nhà yến ở nhiều tỉnh, TP khác

nhau thì lựa chọn nhà yến đảm bảo đại diện cho từng tỉnh, TP

8

7

8
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NỘI DUNG GIÁM SÁT (4)

3. Phương pháp giám sát

* Giám sát chủ động

✓Tính toán số lượng nhà yến

9

NỘI DUNG GIÁM SÁT (5)

3. Phương pháp giám sát

* Loại mẫu, số lượng mẫu và tần suất lấy mẫu

✓ Loại mẫu: Mẫu phân mới của chim yến tại khu vực bên trong

nhà yến.

✓ Số lượng mẫu: Tại mỗi nhà yến, lấy mẫu phân mới của chim

yến tại 15 vị trí khác nhau bằng tăm bông. Gộp 05 mẫu phân

thành 01 mẫu xét nghiệm (tổng số là 03 mẫu gộp/01 nhà yến).

✓ Tần suất: 06 tháng/đợt lấy mẫu.

10

9

10
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NỘI DUNG GIÁM SÁT (6)

3. Phương pháp giám sát

* Bảo quản và vận chuyển mẫu

• Mỗi mẫu gộp được cho vào từng ống đựng mẫu riêng biệt đã được

đánh dấu, ký hiệu và có môi trường bảo quản mẫu bên trong ống

• Trong quá trình lấy mẫu và vận chuyển, mẫu phải được bảo quản ở

nhiệt độ lạnh (2 - 8oC) và được chuyển tới PTN thuộc Chi cục Thú y

vùng càng sớm càng tốt

• Trường hợp chưa gửi mẫu ngay thì phải bảo quản mẫu ở nhiệt độ

lạnh (4oC) tối đa trong vòng 02 ngày, sau đó gửi ngay đến PTN

11

NỘI DUNG GIÁM SÁT (7)

3. Phương pháp giám sát

* Xét nghiệm mẫu

✓ Xét nghiệm mẫu bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR theo TCVN hoặc

Tổ chức Thú y thế giới để phát hiện vi rút CGC và vi rút Niu-cát-xơn.

✓ Đối với xét nghiệm phát hiện vi rút CGC:

o Sàng lọc phát hiện vi rút cúm type A

o Cúm A (+) -> xét nghiệm tiếp subtype H5 hoặc H7

o Nếu subtype H5 (+) -> xét nghiệm subtype N1, N6 hoặc N8

o Nếu subtype H7 (+) -> xét nghiệm subtype N9

12
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Ví dụ 1:

• Doanh nghiệp X có 30 nhà yến tại tỉnh M, 
số nhà yến cần lấy mẫu giám sát với tỷ lệ
lưu hành ước đoán 10%  (tính theo công
thức hoặc tính sẵn theo bảng) sẽ là 20

• Phương pháp chọn nhà yến: Ngẫu nhiên
từ danh sách 30 nhà yến

• Tổng số mẫu xét nghiệm của doanh
nghiệp X/đợt

3 mẫu gộp/1 nhà yến x 20 nhà yến = 60
mẫu gộp/đợt

Mỗi mẫu gộp sẽ được xét nghiệm 02 bệnh: 
Cúm gia cầm & Niu-cát-xơn

Tỉnh M

13

Ví dụ 2:

• Doanh nghiệp X có 30 nhà yến tại 3 tỉnh

M (15), N (10), S (5); số nhà yến cần lấy

mẫu giám sát vẫn là 20

▪ Tỉnh M: (15/30)x20 = 10 nhà yến

▪ Tỉnh N: (10/30)x20 = 6 nhà yến (làm tròn số)

▪ Tỉnh S: (5/30)x20 = 4 nhà yến (làm tròn số)

• Chọn ngẫu nhiên nhà yến tại từng tỉnh

Tỉnh N

Tỉnh M

Tỉnh S

14

13
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NỘI DUNG GIÁM SÁT (8)

3. Biện pháp xử lý khi phát hiện mầm bệnh

Nếu có kết quả xét nghiệm mẫu (+) với vi rút cúm A/H5, A/H7 hoặc vi rút Niu-cát-xơn, Chi cục

Thú y vùng thực hiện:

• Báo cáo bằng văn bản cho Cục Thú y.

• Thông báo ngay cho Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các tỉnh, TP kết quả XN. Cơ quan

quản lý chuyên ngành thú y các tỉnh, TP phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện ngay

các biện pháp tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng liên tục 03 ngày tại nơi có mẫu (+); áp dụng các

biện pháp phòng, chống dịch như đối với các ổ dịch CGC hoặc Niu-cát-xơn; đồng thời báo cho

cơ quan y tế nơi có gia cầm (+) với vi rút cúm A/H5 hoặc A/H7.

• Phối hợp với Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y tỉnh, TP và doanh nghiệp tổ chức điều tra,

lấy mẫu giám sát khu vực xung quanh khu vực nhà yến.

• Triển khai các biện pháp phòng, chống theo quy định của Luật Thú y, Thông tư số

07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT quy định về phòng, 

chống dịch bệnh động vật trên cạn

15

CHỨC THỰC HIỆN (1)

1. Chi cục Thú y vùng

• Chủ trì, phối hợp với Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các tỉnh, TP và doanh

nghiệp tổ chức thực hiện việc lấy mẫu giám sát dịch bệnh tại các nhà yến.

• Trường hợp Chi cục Thú y vùng không thực hiện lấy mẫu thì giao Cơ quan quản lý

thú y địa phương hoặc giao chủ nhà yến đã được tập huấn lấy mẫu giám sát. Chi cục

Thú y vùng có trách nhiệm tổ chức tập huấn lấy mẫu giám sát, bảo quản, vận

chuyển, gửi mẫu cho cán bộ lấy mẫu của Cơ quan quản lý thú y địa phương hoặc

chủ nhà yến; cấp Chứng chỉ cho các học viên hoàn thành khóa tập huấn lấy mẫu

giám sát.

16

15
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CHỨC THỰC HIỆN (2)

1. Chi cục Thú y vùng

• Tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm và trả lời kết quả

+ Hỗ trợ, hướng dẫn và phối hợp với các địa phương lấy mẫu bảo đảm theo đúng tiêu

chuẩn kỹ thuật

+ Tiếp nhận, bảo quản, xét nghiệm mẫu và trả lời kết quả chậm nhất trong vòng 01

tuần kể từ khi nhận được mẫu

+ Kết thúc mỗi đợt lấy mẫu và xét nghiệm mẫu, Chi cục Thú y vùng tổng hợp, báo

cáo kết quả xét nghiệm về Cục Thú y (theo địa chỉ email: dichte.dah@gmail.com)

17

CHỨC THỰC HIỆN (3)

1. Đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất tổ yến xuất khẩu

• Gửi danh sách các nhà yến có tổ yến để xuất khẩu đến Cục Thú y, Chi cục

Thú y vùng và cơ quan chuyên môn thú y địa phương.

• Lựa chọn nhà yến thuộc doanh nghiệp để thực hiện lấy mẫu giám sát.

• Chủ động phối hợp với Chi cục Thú y vùng và cơ quan chuyên môn thú y địa

phương thực hiện công tác giám sát, lấy mẫu giám sát và các biện pháp

phòng, chống, xử lý khi có mẫu dương tính với mầm bệnh.

• Lưu giữ danh sách, hồ sơ và các thông tin giám sát (bao gồm dữ liệu giám sát

lâm sàng và kết quả lấy mẫu xét nghiệm) để phục vụ truy xuất kiểm tra khi

cần thiết.

• Chi trả toàn bộ chi phí giám sát chủ động (lấy mẫu, gửi mẫu, xét nghiệm)

18
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Xin cảm ơn
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Người trình bày: Huỳnh Thị Thanh Bình
Phòng Thú y cộng đồng – Cục Thú y

I. Mục tiêu của Chương trình giám sát ATTP 

II. Đối tượng, nội dung giám sát và lấy mẫu giám 

sát

III. Biện pháp xử lý trong quá trình thực hiện giám

sát

IV. Tổ chức thực hiện

1
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 a) Mục tiêu chung

 Kiểm soát ATTP trong chuỗi sản xuất yến sào đảm bảo an toàn thực phẩm

phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

 b) Mục tiêu cụ thể

 Giám sát ô nhiễm Salmonella, tồn dư kim loại nặng, hóa chất trong tổ yến

thành phẩm để đánh giá thực trạng về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với

yến sào, công tác quản lý, kiểm tra vệ sinh thú y, ATTP tại cơ sở nuôi, sơ

chế, chế biến sản phẩm tổ yến;

 Bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và kịp thời đưa ra cảnh báo về an toàn

thực phẩm cũng như xây dựng cơ sở dữ liệu để phục vụ công tác hoạch

định chính sách, quy định về quản lý an toàn thực phẩm đối với chuỗi sản

xuất yến sào.

 a) Đối tượng giám sát

 Các cơ sở sơ chế, chế biến tổ yến của các Doanh nghiệp đăng ký xuất 

khẩu.

 b) Nội dung giám sát

 - Đối với các cơ sở sơ chế, chế biến tổ yến: giám sát điều kiện vệ sinh thú y, 

ATTP của cơ sở; năng lực xử lý vệ sinh hiệu quả đối với tổ yến; việc thực 

hiện quy trình vận hành để kiểm soát vệ sinh đối với tổ yến trong quá trình 

thu hoạch và vận chuyển.

 - Đối với mẫu tổ yến: lấy mẫu tổ yến, phân tích các chỉ tiêu theo quy định của 

Việt Nam và nước nhập khẩu. Yêu cầu về các chỉ tiêu cần kiểm tra; mức giới 

hạn đối với mẫu tổ yến tại Bảng 1

3
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 c) Lấy mẫu giám sát

 * Loại mẫu: mẫu tổ yến thành phẩm (từ cơ sở sơ chế hoặc cơ sở chế biến).

 - Đối với sản phẩm tổ yến: lấy mẫu ngẫu nhiên tổ yến thành phẩm đã qua sơ 
chế, chế biến sẵn sàng để xuất khẩu (lấy sản phẩm trước khi đóng gói).

 - Đối với các sản phẩm chế biến từ tổ yến: lấy mẫu ngẫu nhiên tổ yến đã qua 
sơ chế, chế biến được sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất ra sản phẩm.

 * Địa điểm lấy mẫu, số lượng mẫu, chỉ tiêu phân tích

 - Địa điểm: lấy mẫu tại tất cả các cơ sở sơ chế, chế biến đăng ký xuất khẩu 
(chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

 - Số lượng mẫu: mỗi cơ sở sản xuất, chế biến xuất khẩu lấy tối thiểu 02 mẫu 
(được lấy từ các mẻ, lô sản xuất khác nhau). 

 - Chi tiêu phân tích: 9 chỉ tiêu như sau

TT Các chỉ tiêu Mức yêu cầu

1 Nitrite ≤ 30 mg/kg

2
Salmonella Không phát hiện trong 25g

3 Chì (Pb) < 2 mg/kg

4 Thạch tín (As) < 1 mg/kg

5 Thủy ngân (Hg) < 0,05 mg/kg

6 Cadmium (Cd) < 1 mg/kg

7 Antimony (Sb) < 1 mg/kg

8 Hydrogen peroxide < 1 mg/kg

9 Chất tẩy trắng Không có

5
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 * Khối lượng mẫu 

 Lấy khoảng 50 đến 100g cho 1 mẫu, bảo đảm đủ khối lượng để phân tích 09 

chỉ tiêu giám sát và lưu mẫu theo quy định.

 * Phương pháp lấy mẫu

 Lấy ngẫu nhiên tổ yến thành phẩm hoặc tổ yến đã qua sơ chế, chế biến sử 

dụng làm nguyên liệu để sản xuất ra sản phẩm khác từ các mẻ/lô sản xuất 

khác nhau gộp lại thành 01 mẫu sao cho đủ khối lượng mẫu (khoảng 50 đến 

100g) để phân tích.

 Lưu ý: Trong trường hợp Doanh nghiệp có yêu cầu lấy mẫu giám sát thêm 

thì thực hiện theo yêu cầu của doanh nghiệp. 

 d) Tần suất và thời gian lấy mẫu

 Việc lấy mẫu giám sát được thực hiện định kỳ 2 đợt/năm (6 tháng/1 đợt lấy 

mẫu) hoặc lấy mẫu giám sát đột xuất theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

 đ)  Mã hóa, bảo quản và vận chuyển mẫu

 - Mẫu được đánh mã số và ký hiệu mẫu theo hướng dẫn thường quy để bảo 

đảm tính khách quan và truy xuất nguồn gốc.

 - Bảo quản mẫu ở nhiệt độ thường và vận chuyển đến phòng thử nghiệm 

trong vòng 24 - 48 giờ.

7
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 a) Cơ sở không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y

 Khi kiểm tra, phát hiện cơ sở sơ chế, chế biến tổ yến không bảo đảm yêu 

cầu vệ sinh thú y, Cục Thú y thực hiện:

 - Thông báo bằng văn bản đến Doanh nghiệp sơ chế, chế biến tổ yến xuất 

khẩu về các nội dung không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y;

 - Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các hành động khắc phục;

 - Phân công Chi cục Thú y vùng thuộc địa bàn quản lý giám sát quá trình 

khắc phục và báo cáo kết quả thực hiện về Cục Thú y.

 b) Mẫu không đạt yêu cầu ATTP

 Ngay sau khi phát hiện mẫu tổ yến không đạt các chỉ tiêu ATTP theo yêu cầu tại 

Phụ lục, Chi cục Thú y vùng thuộc địa bàn quản lý thực hiện:

 Thông báo bằng văn bản về kết quả phân tích mẫu cho Doanh nghiệp có mẫu tổ 

yến không đạt yêu cầu về các chỉ tiêu giám sát và các Chi cục Thú y/Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y tỉnh/thành phố thuộc địa bàn quản lý; 

 - Yêu cầu Doanh nghiệp có cơ sở sơ chế, chế biến thực hiện truy xuất nguồn gốc 

đến nhà yến có mẫu tổ yến không đạt yêu cầu về các chỉ tiêu giám sát; 

 - Xác định nguyên nhân, đề xuất các biện pháp khắc phục phù hợp; đề nghị các cơ 

sở thực hiện khắc phục;

 - Giám sát quá trình khắc phục tại các cơ sở này và báo cáo kết quả thực hiện về 

Cục Thú y.

9
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 a) Cục Thú y

 - Chủ trì xây dựng Chương trình giám sát hằng năm về vệ sinh thú y, ATTP 

đối với tổ yến (sau đây gọi là Chương trình giám sát); hướng dẫn, phổ biến 

cho các đơn vị trực thuộc Cục, Doanh nghiệp và các cơ quan liên quan thực 

hiện việc giám sát, tổng hợp và báo cáo kết quả giám sát;

 - Hằng năm rà soát, điều chỉnh lại nội dung, cơ cấu mẫu giám sát cho phù 

hợp hoặc theo yêu cầu của nước nhập khẩu;

 - Tổ chức hướng dẫn các biện pháp khắc phục đối với các nhà yến, cơ sở 

sơ chế, chế biến tổ yến. 

 - Hằng năm, trước ngày 30/3 gửi cho TCHQ Trung Quốc kế hoạch giám sát 

năm tiếp theo và kết quả giám sát năm hiện tại.

 b) Các Chi cục Thú y vùng

 - Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II kiểm 

tra điều kiện vệ sinh thú y tại các cơ sở sơ chế và chế biến tổ yến;

 - Lấy mẫu gửi cho Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II (theo 

Chương trình giám sát hằng năm được Cục Thú y phê duyệt);

 - Thông báo bằng văn bản về kết quả giám sát cho các Doanh nghiệp;

 - Tổng hợp, báo cáo về Cục Thú y kết quả giám sát và khắc phục các nội 

dung không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y (nếu có).

11
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 c) Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II

 - Tổ chức phân tích mẫu giám sát và trả lời kết quả theo quy định;

 - Phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thú y vùng tổ chức kiểm tra điều kiện vệ 

sinh thú y tại các cơ sở sơ chế và chế biến tổ yến;

 - Gửi kết quả phân tích mẫu giám sát về Chi cục Thú y vùng;

 - Báo cáo bằng văn bản về kết quả phân tích mẫu gửi Cục Thú y sau mỗi 

đợt giám sát hoặc khi có yêu cầu.

 d) Chi cục Thú y/Chi cục Chăn nuôi và Thú y các tỉnh, thành phố 

 Phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thú y vùng, Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y 

Trung ương I và II để tổ chức thực hiện việc giám sát vệ sinh thú y, ATTP tại 

các cơ sở sơ chế, cơ sở chế biến sản phẩm tổ yến.

 đ) Các Doanh nghiệp sản xuất, sơ chế, chế biến sản phẩm tổ yến xuất khẩu

 - Cung cấp danh sách, hồ sơ của các nhà yến, cơ sở sơ chế, chế biến sản 

phẩm tổ yến và các thông tin theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

 - Phối hợp chặt chẽ với Cục Thú y, Chi cục Thú y vùng để triển khai có hiệu 

quả việc giám sát, bao gồm việc lấy mẫu, gửi mẫu giám sát.

 - Chi trả các chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, phân tích mẫu giám sát.

13
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ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VÀ NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XUẤT KHẨU
TỔ YẾN SANG TRUNG QUỐC TRÊN HỆ THỐNG CIFER

CỤC THÚ Y

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 2 năm 2023

Phòng Hợp tác quốc tế và Truyền thông

28/02/2023 Phòng Hợp tác quốc tế và Truyền thông 1

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

• CIFER LÀ GÌ?

• LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ TÀI KHOẢN CIFER?

• NỘP HỒ SƠ TRÊN CIFER NHƯ THẾ NÀO?

28/02/2023 Phòng Hợp tác quốc tế và Truyền thông 2
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“CIFER” LÀ GÌ?

• CIFER = China Import Food Enterprises Registration.

• Doanh nghiệp thực phẩm đăng ký nhập khẩu vào Trung Quốc.

• Hệ điều hành WINDOWS 7/10. Không dùng HĐH XP.

• Trình duyệt Google Chrome và 360.

• Điền đầy đủ thông tin vào ô có dấu *.

28/02/2023 Phòng Hợp tác quốc tế và Truyền thông 3

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ TÀI KHOẢN CIFER?

Truy cập vào đường link: https://cifer.singlewindow.cn. 

28/02/2023 Phòng Hợp tác quốc tế và Truyền thông 4
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LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ TÀI KHOẢN CIFER?

• Điền đầy đủ thông tin vào các ô

• Click vào “Register now” để đăng 
ký tài khoản.

• Thông tin về User name, Located 
Country/Region và Registration 
number sẽ không thể sửa đổi

28/02/2023 Phòng Hợp tác quốc tế và Truyền thông 5

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ TÀI KHOẢN CIFER?

• Sau khi đăng ký xong tài khoản log out >>>log in để kích hoạt tài khoản.

• Sau khi log in màn hình hệ thống sẽ hiển thị như bên dưới

28/02/2023 Phòng Hợp tác quốc tế và Truyền thông 6
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LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ TÀI KHOẢN CIFER?

Click vào “User Information” trên thanh menu bên trái màn hình

để biết thông tin và sửa đổi thông tin
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LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ TÀI KHOẢN CIFER?
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LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ TÀI KHOẢN CIFER?
Click vào “Change the password” trên thanh menu bên trái màn hình

để đổi mật khẩu tài khoản

28/02/2023 Phòng Hợp tác quốc tế và Truyền thông 9

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ TÀI KHOẢN CIFER?
Click vào “Change your phone number” trên thanh menu bên trái màn hình

để đổi số điện thoại
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9

10



2/27/2023

6

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ TÀI KHOẢN CIFER?

Click vào “Supplement the country registration number” trên thanh menu 
bên trái màn hình để biết thông tin về mã số
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LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ TÀI KHOẢN CIFER?

28/02/2023 Phòng Hợp tác quốc tế và Truyền thông 12

11

12



2/27/2023

7

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ TÀI KHOẢN CIFER?

28/02/2023 Phòng Hợp tác quốc tế và Truyền thông 13

Thông tin đề nghị xác nhận tài khoản:
• Tài khoản (Username): ………

• Số đăng ký (Registration number): VIEY+MST

• Tên doanh nghiệp (Enterprise name): ……………………………………

• Sản phẩm đăng ký xuất khẩu

Tài liệu chứng minh tư cách doanh nghiệp:
• Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

• Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh theo
quy định về ngành nghề sản xuất, kinh doanh có điều kiện

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ TÀI KHOẢN CIFER?
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NỘP HỒ SƠ TRÊN CIFER NHƯ THẾ NÀO?

28/02/2023 Phòng Hợp tác quốc tế và Truyền thông 15

NỘP HỒ SƠ TRÊN CIFER NHƯ THẾ NÀO?
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NỘP HỒ SƠ TRÊN CIFER NHƯ THẾ NÀO?

28/02/2023 Phòng Hợp tác quốc tế và Truyền thông 17

NỘP HỒ SƠ TRÊN CIFER NHƯ THẾ NÀO?

28/02/2023 Phòng Hợp tác quốc tế và Truyền thông 18
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NỘP HỒ SƠ TRÊN CIFER NHƯ THẾ NÀO?

28/02/2023 Phòng Hợp tác quốc tế và Truyền thông 19

NỘP HỒ SƠ TRÊN CIFER NHƯ THẾ NÀO?

28/02/2023 Phòng Hợp tác quốc tế và Truyền thông 20
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NỘP HỒ SƠ TRÊN CIFER NHƯ THẾ NÀO?

28/02/2023 Phòng Hợp tác quốc tế và Truyền thông 21

NỘP HỒ SƠ TRÊN CIFER NHƯ THẾ NÀO?

28/02/2023 Phòng Hợp tác quốc tế và Truyền thông 22
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NỘP HỒ SƠ TRÊN CIFER NHƯ THẾ NÀO?

28/02/2023 Phòng Hợp tác quốc tế và Truyền thông 23

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

28/02/2023 Phòng Hợp tác quốc tế và Truyền thông 24
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BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /BNN-TY Hà Nội, ngày        tháng 11  năm 2022    

V/v triển khai Nghị định thư về xuất 

khẩu sản phẩm tổ yến từ Việt Nam sang 

Trung Quốc 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch, kiểm tra và vệ sinh thú y đối với sản 

phẩm tổ yến xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc (sau đây gọi tắt là Nghị 

định thư) đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Hải 

quan Trung Quốc (TCHQ Trung Quốc) ký và có hiệu lực từ ngày 09/11/2022. 

Đây là cơ hội và động lực quan trọng để ngành yến Việt Nam phát triển, đảm 

bảo ổn định đầu ra cho sản phẩm, mang lại lợi ích kinh tế rất cao, tạo nhiều việc 

làm cho người dân các địa phương. 

Để tổ chức triển khai kịp thời, có hiệu quả các nội dung của Nghị định 

thư, cũng như để xây dựng, phát triển ngành yến Việt Nam có trách nhiệm, bền 

vững, bảo đảm giữ vững thương hiệu tổ yến Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của 

Trung Quốc, cũng như các thị trường tiềm năng khác, Bộ Nông nghiệp và PTNT 

đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp và các doanh nghiệp có 

liên quan tại địa phương chủ động, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Nông 

nghiệp và PTNT tổ chức triển khai một số nội dung sau: 

1. Đối với các địa phương 

a) Nghiên cứu kỹ các quy định của Việt Nam, các nội dung của Nghị định 

thư (được gửi kèm theo công văn này) để có kế hoạch cụ thể, tổ chức sản xuất 

các sản phẩm tổ yến đã qua chế biến nhằm đáp ứng yêu cầu và được phép xuất 

khẩu sang thị trường Trung Quốc. 

b) Đối với công tác quản lý nuôi chim yến 

- Tổ chức xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện 

quy hoạch nuôi chim yến, bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp 

luật về chăn nuôi, phù hợp với tập tính hoạt động của chim yến.  

- Rà soát, đánh giá và cấp mã số cho các nhà nuôi chim yến hiện có tại địa 

phương, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu của nước 

nhập khẩu; lập danh sách các cơ sở đáp ứng yêu cầu gửi Bộ Nông nghiệp và 

PTNT (Cục Thú y) để hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức sản xuất phục vụ xuất khẩu. 

- Xây dựng hệ thống quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu nuôi chim yến tại địa 

phương để phục vụ truy xuất nguồn gốc. 
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c) Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh trên chim yến 

- Tổ chức phòng, chống có hiệu quả các loại dịch bệnh trên gia cầm (như 

Cúm gia cầm, Newcastle,...) để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh sang đàn 

chim yến tại địa phương. 

- Chủ động tổ chức giám sát, lấy mẫu xét nghiệm để chứng minh không 

có các bệnh (Cúm gia cầm, Newcastle) trên đàn gia cầm và trên đàn chim yến 

tại địa phương; đồng thời phối hợp với Cục Thú y tổ chức lấy mẫu giám sát tại 

các cơ sở có nhu cầu xuất khẩu các sản phẩm tổ yến sang Trung Quốc (để xuất 

khẩu sang Trung Quốc cần chứng minh trong khoảng thời gian tối thiểu 12 

tháng tính từ thời điểm xuất khẩu trở về trước không có các bệnh Cúm gia cầm, 

Newcastle). 

- Xây dựng hệ thống quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu về dịch bệnh, kết quả 

giám sát các bệnh Cúm gia cầm, Newcastle tại địa phương. 

d) Đối với công tác kiểm soát, bảo đảm an toàn thực phẩm 

- Phối hợp để tổ chức giám sát, lấy mẫu xét nghiệm để chứng minh bảo 

đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến các sản phẩm yến tại 

các cơ sở có nhu cầu xuất khẩu sản phẩm tổ yến. 

- Xây dựng hệ thống thông tin quản lý, cơ sở dữ liệu về giám sát an toàn 

thực phẩm tại địa phương. 

2. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh, chế biến sản phẩm tổ yến 

- Nghiên cứu kỹ các quy định của Việt Nam, các nội dung của Nghị định 

thư (được gửi kèm theo công văn này) để có kế hoạch cụ thể, tổ chức sản xuất 

các sản phẩm tổ yến đã qua chế biến nhằm đáp ứng yêu cầu và được phép xuất 

khẩu sang thị trường Trung Quốc. 

- Chủ động rà soát, đầu tư nâng cấp các điều kiện của chuỗi cơ sở sản 

xuất, chế biến bảo đảm đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. 

- Có văn bản gửi Cục Thú y đề nghị hướng dẫn, hỗ trợ các thủ tục xuất 

khẩu các sản phẩm tổ yến sang Trung Quốc; kèm theo danh sách các nhà nuôi 

chim yến cung cấp tổ yến nguyên liệu cho doanh nghiệp (bao gồm các thông tin: 

mã số nhà yến, tên và địa chỉ nhà yến, diện tích và sản lượng nhà yến) gửi Cục 

Thú y để thẩm định và gửi cho phía Trung Quốc. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Trung ương, địa phương để 

tổ chức giám sát, lấy mẫu xét nghiệm các bệnh Cúm gia cầm, Newcastle tại các 

nhà nuôi chim yến của doanh nghiệp; tổ chức giám sát, lấy mẫu giám sát các chỉ 

tiêu an toàn thực phẩm theo quy định của Việt Nam và Trung Quốc. 

- Xây dựng hệ thống quản lý thông tin, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, 

bảo đảm có thể truy xuất từ nhà nuôi chim yến đến sản phẩm xuất khẩu.  

- Chuẩn bị hồ sơ, thông tin, dữ liệu để đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu 

theo yêu cầu của Trung Quốc và hướng dẫn của Cục Thú y.  
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3. Đối với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT 

a) Giao Cục Thú y 

 - Tiếp tục đàm phán và thống nhất mẫu Giấy chứng nhận kiểm dịch thú y 

với Tổng cục Hải quan Trung Quốc. 

- Hàng năm, xây dựng, trình Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt, cấp 

kinh phí, cũng như sử dụng kinh phí từ nguồn thu phí, lệ phí của Cục Thú y, các 

đơn vị thuộc Cục Thú y để tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát dịch bệnh Cúm 

gia cầm và Newcastle trên chim yến tại các nhà nuôi yến xuất khẩu; kế hoạch 

giám sát các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định của Việt Nam và Trung 

Quốc đối với sản phẩm tổ yến của các doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu; 

- Trước ngày 30/3 hàng năm, cung cấp cho phía Trung Quốc báo cáo kết 

quả giám sát dịch bệnh và an toàn thực phẩm và kế hoạch của năm tiếp theo. 

- Xây dựng quy trình kiểm soát vệ sinh thú y đối với tổ yến trong quá 

trình thu hoạch và vận chuyển từ nhà nuôi chim yến đến cơ sở chế biến.  

- Là đầu mối để trao đổi, thống nhất các nội dung kỹ thuật với các cơ quan 

liên quan của Trung Quốc để tổ chức thực hiện Nghị định thư; tổ chức thẩm 

định và cung cấp cho phía Trung Quốc danh sách các nhà nuôi chim yến đủ điều 

kiện cung cấp tổ yến nguyên liệu; các doanh nghiệp sơ chế, chế biến sản phẩm 

tổ yến theo các tiêu chí của Trung Quốc. 

- Ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết (quy trình, các bước, cách thức,…) 

để các doanh nghiệp nghiên cứu, đăng ký xuất khẩu các sản phẩm yến sang 

Trung Quốc, bảo đảm rõ ràng, công khai, minh bạch, công bằng trong quá trình 

sản xuất, chế biến, xuất khẩu các sản phẩm tổ yến sang Trung Quốc. 

- Thành lập các tổ công tác kỹ thuật đến các địa phương, doanh nghiệp để 

phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn tổ chức sản xuất, bảo đảm thực 

hiện đúng các yêu cầu của Nghị định thư để xuất khẩu các sản phẩm yến sang 

Trung Quốc. 

- Xây dựng hệ thống trực tuyến để quản lý thông tin quản lý, cơ sở dữ liệu 

về chuỗi các cơ sở xuất khẩu các sản phẩm tổ yến, dịch bệnh, kết quả giám sát 

dịch bệnh, giám sát an toàn thực phẩm, phục vụ truy xuất nguồn gốc. 

b) Giao Cục Chăn nuôi 

- Hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương rà soát quy hoạch vùng nuôi chim 

yến, tiêu chí phân loại theo quy mô của nhà nuôi yến và cấp mã số cho các nhà 

nuôi chim yến.   

- Xây dựng dữ liệu quốc gia về số lượng nhà nuôi chim yến, sản lượng tổ 

yến sát thực tế, có độ chính xác cao để phục vụ công tác quản lý, xuất khẩu; 

đồng thời chia sẻ thông tin, dữ liệu liên quan với Cục Thú y để cung cấp theo 

yêu cầu của Trung Quốc. 

c) Giao Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Trung tâm 

Khuyến nông quốc gia 



4 

- Thực hiện các chương trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm tổ yến Việt 

Nam tại các diễn đàn, hội chợ trong nước và quốc tế. 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện xây dựng các mô hình, khoá tập 

huấn về chăn nuôi yến theo chuỗi liên kết sản xuất đáp ứng yêu cầu xuất khẩu 

sản phẩm yến đã qua chế biến 

- Phối hợp với Cục Thú y hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương, các doanh 

nghiệp tổ chức xây dựng các chuỗi sản xuất đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị thuộc Bộ 

tổ chức triển khai kịp thời, có hiệu quả các nội dung nêu trên./. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c); 

- Cục Thú y và các đơn vị thuộc Cục (để t/h); 

- Cục Chăn nuôi (để t/h); 

- Trung tâm KNQG (để t/h); 

- Sở NN và PTNT; Chi cục CNTY các tỉnh, TP (để t/h); 

- Các doanh nghiệp, hội, hiệp hội liên quan (để t/h); 

- Lưu: VT, TY. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phùng Đức Tiến 
 



BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC THÚ Y 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TY-HTQT Hà Nội, ngày        tháng      năm 2022    

V/v hướng dẫn đăng ký xuất khẩu tổ 

yến từ Việt Nam sang Trung Quốc 
 

 

Kính gửi:  

 

 

- Chi cục Thú y các vùng I, II, III, IV, V, VI, VII; 

- Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lào Cai, Lạng 

Sơn, Quảng Ninh; 

- Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành thúy 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Các doanh nghiệp, hiệp hội, hội có hoạt động kinh 

doanh, chế biến tổ yến. 

 

Để tổ chức thực hiện Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch, kiểm tra và vệ 

sinh thú y đối với sản phẩm tổ yến xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc 

(Nghị định thư) đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ Nông 

nghiệp và PTNT) và Tổng cục Hải quan Trung Quốc (TCHQ Trung Quốc) ký và 

có hiệu lực từ ngày 09/11/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị 

vào ngày 22/11/2022 và ban hành Công văn số 8107/BNN-TY ngày 01/12/2022 

hướng dẫn các địa phương và doanh nghiệp triển khai thực hiện Nghị định thư. 

Cục Thú y đề nghị các đơn vị hướng dẫn, hỗ trợ và các doanh nghiệp chủ động 

tổ chức thực hiện đúng các nội dung của Nghị định thư và Công văn số 

8107/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

Hiện nay, Cục Thú y đang chủ động, tích cực trao đổi với TCHQ Trung 

Quốc để thống nhất mẫu Giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu tổ yến; việc xuất 

khẩu tổ yến của Việt Nam chỉ có thể thực hiện được khi TCHQ Trung Quốc 

chấp thuận mẫu Giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu.  

Để chuẩn bị kỹ các điều kiện, nội dung và có thể xuất khẩu được tổ yến 

ngay khi TCHQ Trung Quốc chấp thuận mẫu Giấy chứng nhận kiểm dịch xuất 

khẩu, Cục Thú y hướng dẫn doanh nghiệp quy trình đăng ký xuất khẩu như sau: 

Bước 1: Doanh nghiệp cần đăng ký mã số nhà nuôi chim yến với địa 

phương nơi có nhà nuôi chim yến theo quy định của pháp luật về chăn nuôi, 

hướng dẫn tại Công văn số 8107/BNN-TY ngày 01/12/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT. 

Bước 2: Doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc cần 

gửi văn bản đến Cục Thú y đề nghị hướng dẫn, hỗ trợ các thủ tục xuất khẩu sản 

phẩm tổ yến sang Trung Quốc; kèm theo văn bản cần có: (i) Danh sách các nhà 
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nuôi chim yến cung cấp tổ yến nguyên liệu cho doanh nghiệp (bao gồm thông 

tin: mã số nhà yến, tên, địa chỉ nhà yến, diện tích và sản lượng nhà yến); (ii) 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (để làm thủ tục xác nhận tài khoản doanh 

nghiệp trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp của TCHQ Trung Quốc); (iii) Các 

giấy chứng nhận quản lý chất lượng của cơ sở chế biến tổ yến (chứng nhận 

HACCP, ISO...). 

Bước 3: Căn cứ đề nghị của doanh nghiệp, Cục Thú y có công văn hướng 

dẫn giám sát dịch bệnh tại các nhà nuôi chim yến, giám sát an toàn thực phẩm 

tại cơ sở chế biến tổ yến xuất khẩu; chỉ đạo các Chi cục Thú y vùng lập kế 

hoạch, dự toán kinh phí thực hiện giám sát và thông báo cho doanh nghiệp để 

phối hợp thực hiện và doanh nghiệp chi trả chi phí giám sát. 

Bước 4: Sau khi có kết quả giám sát dịch bệnh và an toàn thực phẩm đạt 

yêu cầu, các doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu với TCHQ Trung Quốc theo qui 

định tại Lệnh 248 của TCHQ Trung Quốc, cụ thể như sau: 

- Vào hệ thống quản lý đăng ký doanh nghiệp của TCHQ Trung Quốc (Hệ 

thống CIFER) theo đường link E-government Platform for the Origin of China's 

Exports (singlewindow.cn) để đăng ký tài khoản. 

- Sau khi đăng ký thành công tài khoản trên Hệ thống CIFER, doanh 

nghiệp cần gửi Công văn đến Cục Thú y đề nghị xác nhận tài khoản. Công văn 

phải nêu rõ tên tài khoản (User), tên, địa chỉ doanh nghiệp và các thông tin 

doanh nghiệp đã khai báo trên Hệ thống CIFER. Lưu ý: Các thông tin này phải 

chính xác theo giấy tờ hợp lệ, vì khi tài khoản được tạo thành công, doanh 

nghiệp không thể sửa đổi các thông tin đã đăng ký. 

- Sau khi tài khoản được xác nhận, doanh nghiệp đăng nhập tài khoản và 

thực hiện khai báo, tải lên các giấy tờ chứng minh tư cách doanh nghiệp như: 

Giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, các kết 

quả giám sát dịch bệnh và an toàn thực phẩm... (các giấy tờ cần dịch tốt nhất 

sang tiếng Trung Quốc hoặc tiếng Anh trước khi tải lên Hệ thống CIFER). 

Bước 5: Sau khi doanh nghiệp khai báo và tải các giấy tờ theo yêu cầu lên 

Hệ thống CIFER, Cục Thú y sẽ bổ sung thư xác nhận doanh nghiệp đáp ứng yêu 

cầu của Nghị định thư (đã được giám sát dịch bệnh và an toàn thực phẩm) và gửi 

cho TCHQ Trung Quốc xem xét, quyết định. 

Bước 6: Kết quả đăng ký doanh nghiệp sẽ được TCHQ Trung Quốc thông 

báo trực tiếp cho doanh nghiệp qua tài khoản doanh nghiệp đăng ký tại Bước 4. 

Bước 7: Doanh nghiệp được TCHQ Trung Quốc chấp thuận sẽ thực hiện 

các thủ tục xuất khẩu tổ yến theo quy định về kiểm dịch xuất khẩu sản phẩm 

động vật tại Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

Cục Thú y đề nghị các đơn vị, các doanh nghiệp chủ động nghiên cứu và 

tổ chức thực hiện theo các quy định của Nghị định thư, chỉ đạo của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT và hướng dẫn nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó 

https://app.singlewindow.cn/cas/login?_loginAb=1&service=https%3A%2F%2Fcifer.singlewindow.cn%2Fciferwebserver%2Fj_spring_cas_security_check
https://app.singlewindow.cn/cas/login?_loginAb=1&service=https%3A%2F%2Fcifer.singlewindow.cn%2Fciferwebserver%2Fj_spring_cas_security_check
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khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ với Cục Thú y (Phòng Hợp tác quốc tế và 

Truyền thông, email: htqt.dahvn@gmail.com hoặc ĐT: 0243 8693605) đề được 

hướng dẫn và giải đáp./. 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c); 

- Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (để b/c); 

- Thứ trưởng Trần Thanh Nam (để b/c); 

- Cục Chăn nuôi (để p/h); 

- Sở NN và PTNT các tỉnh, TP (để p/h); 

- Các phòng: DT, TYCĐ, KD; 

- Lưu: VT, HTQT. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Long 
 

mailto:htqt.dahvn@gmail.com


BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC THÚ Y 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /TY-DT          Hà Nội, ngày      tháng 01 năm 2023 

V/v hướng dẫn giám sát dịch bệnh 

trên chim yến để xuất khẩu sản phẩm 

tổ yến sang Trung Quốc 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các Chi cục Thú y vùng;  

- Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các tỉnh, thành phố; 

- Các doanh nghiệp sản xuất, chế biến tổ yến. 

 

Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch, kiểm tra và vệ sinh thú y đối với sản 

phẩm tổ yến xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc đã được Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn (PTNT) và Tổng cục Hải quan Trung Quốc ký và có hiệu 

lực từ ngày 09/11/2022. Để hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu tổ yến sang thị 

trường Trung Quốc theo đúng yêu cầu trong Nghị định thư, Cục Thú y hướng dẫn 

các đơn vị tổ chức thực hiện giám sát dịch bệnh trên chim yến tại các nhà nuôi 

yến dẫn dụ, hang tự nhiên có chim yến sinh sống (sau đây gọi chung là nhà yến), 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

Phát hiện, chứng minh có hay không vi rút Cúm gia cầm, vi rút Niu-cát-xơn 

lưu hành tại các cơ sở nuôi chim yến, cơ sở sản xuất tổ yến để có giải pháp phòng, 

chống kịp thời và hiệu quả; đồng thời để cung cấp bằng chứng cho các đối tác 

nhập khẩu tổ yến. 

II. NỘI DUNG GIÁM SÁT 

1. Yêu cầu đối với việc giám sát dịch bệnh trên chim yến 

- Yêu cầu về các bệnh cần giám sát: Bệnh Cúm gia cầm và Niu-cát-xơn trên 

chim yến. 

- Yêu cầu về đăng ký các nhà yến để giám sát dịch bệnh: Doanh nghiệp có 

nhu cầu xuất khẩu sản phẩm tổ yến từ Việt Nam sang thị trường Trung Quốc (sau 

đây gọi tắt là doanh nghiệp) gửi danh sách các nhà yến có tổ yến để xuất khẩu đến 

Cục Thú y (email: dichte.dah@gmail.com), Chi cục Thú y vùng quản lý địa bàn 

và Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh. 

2. Địa điểm giám sát 

Nhà yến của doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. 

3. Phương pháp và lấy mẫu giám sát 

a) Giám sát lâm sàng  
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- Hoạt động giám sát lâm sàng được thực hiện tại toàn bộ các nhà yến có sản 

phẩm tổ yến xuất khẩu. 

- Hằng ngày, chủ nhà yến thực hiện theo dõi tình trạng sức khỏe của chim 

yến; nếu phát hiện chim yến ốm, chết bất thường phải báo ngay cho chính quyền 

địa phương hoặc cơ quan thú y địa phương. 

- Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các tỉnh, thành phố phối hợp với Chi 

cục Thú y vùng quản lý địa bàn để điều tra, lấy mẫu xét nghiệm, xác định nguyên 

nhân các trường hợp yến ốm, chết bất thường và hướng dẫn các biện pháp xử lý 

kịp thời theo quy định. 

b) Giám sát chủ động phát hiện mầm bệnh 

- Tính toán số lượng nhà yến để lấy mẫu: Doanh nghiệp lựa chọn ngẫu nhiên 

số lượng nhà yến có sản phẩm tổ yến xuất khẩu dựa trên danh sách của doanh 

nghiệp với tỷ lệ lưu hành ước đoán là 10%, xác suất để phát hiện được bệnh là 

95% được tính theo công thức sau: 

 
 

n: Số lượng nhà yến cần lấy mẫu 

p1: Xác suất để phát hiện được bệnh 95% 

d: Số nhà yến dương tính ước đoán (d=N 

x p2) 

p2: Tỷ lệ lưu hành ước đoán 10% 

N: Tổng số nhà yến của doanh nghiệp 

 Hoặc tham khảo bảng tính toán số lượng nhà yến theo Phụ lục đính kèm.  

- Sau 02 đợt lấy mẫu liên tục, doanh nghiệp rà soát danh sách nhà yến và lựa 

chọn ngẫu nhiên các nhà yến (theo phương pháp nêu trên) cho những đợt lấy mẫu 

giám sát tiếp theo. 

- Trường hợp một doanh nghiệp có các nhà yến ở nhiều tỉnh, thành phố khác 

nhau thì lựa chọn nhà yến đảm bảo đại diện cho từng tỉnh, thành phố. 

c) Loại mẫu, số lượng mẫu và tần suất lấy mẫu 

- Loại mẫu: Mẫu phân mới của chim yến tại khu vực bên trong nhà yến. 

- Số lượng mẫu: Tại mỗi nhà yến, lấy mẫu phân mới của chim yến tại 15 vị 

trí khác nhau bằng tăm bông. Gộp 05 mẫu phân thành 01 mẫu xét nghiệm (tổng 

số là 03 mẫu gộp/01 nhà yến). 

- Tần suất lấy mẫu giám sát: 06 tháng/đợt lấy mẫu. 

d) Bảo quản và vận chuyển mẫu 

- Mỗi mẫu gộp được cho vào từng ống đựng mẫu riêng biệt đã được đánh 

dấu, ký hiệu và có môi trường bảo quản mẫu bên trong ống (theo quy trình lấy 

mẫu và bảo quản mẫu hiện hành); 

- Trong quá trình lấy mẫu và vận chuyển, mẫu phải được bảo quản ở nhiệt 

độ lạnh (2 - 8oC) và được chuyển tới phòng xét nghiệm thuộc Chi cục Thú y vùng 

quản lý địa bàn càng sớm càng tốt;  

]
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- Trường hợp chưa gửi mẫu ngay đến phòng thí nghiệm, phải bảo quản mẫu 

ở nhiệt độ lạnh (4oC) tối đa trong vòng 02 ngày, sau đó gửi ngay đến phòng thí 

nghiệm để xét nghiệm. 

đ) Xét nghiệm mẫu giám sát 

- Xét nghiệm mẫu bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR theo TCVN hoặc Tổ 

chức Thú y thế giới (WOAH) để phát hiện vi rút Cúm gia cầm và vi rút Niu-cát-

xơn. 

- Đối với xét nghiệm phát hiện vi rút Cúm gia cầm: Các mẫu được xét nghiệm 

sàng lọc để phát hiện vi rút cúm type A; nếu mẫu dương tính thì thực hiện xét 

nghiệm tiếp subtype H5 hoặc H7; nếu mẫu dương tính với subtype H5 thì xét 

nghiệm subtype N1, N6 hoặc N8; nếu mẫu dương tính với subtype H7 thì xét 

nghiệm subtype N9. 

4. Biện pháp xử lý khi phát hiện mầm bệnh 

Trong quá trình thực hiện giám sát, nếu có kết quả xét nghiệm mẫu dương 

tính với vi rút cúm A/H5, A/H7 hoặc vi rút Niu-cát-xơn, Chi cục Thú y vùng thực 

hiện: 

- Báo cáo bằng văn bản cho Cục Thú y để kịp thời chỉ đạo các biện pháp xử 

lý và phòng, chống dịch bệnh. 

- Thông báo ngay cho Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các tỉnh, thành 

phố bằng điện thoại và văn bản về kết quả xét nghiệm. Cơ quan quản lý chuyên 

ngành thú y các tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện ngay 

các biện pháp tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng liên tục 03 ngày tại nơi có mẫu 

dương tính; áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch như đối với các ổ dịch Cúm 

gia cầm hoặc Niu-cát-xơn; đồng thời báo cho cơ quan y tế nơi có gia cầm dương 

tính với vi rút cúm A/H5 hoặc A/H7. 

- Phối hợp với Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y tỉnh, thành phố thuộc 

địa bàn quản lý và doanh nghiệp tổ chức điều tra, lấy mẫu giám sát khu vực xung 

quanh khu vực nhà yến. 

- Triển khai các biện pháp phòng, chống theo quy định của Luật Thú y, 

Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với các Chi cục Thú y vùng 

- Chủ trì, phối hợp với Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các tỉnh, thành 

phố thuộc địa bàn quản lý và doanh nghiệp tổ chức thực hiện việc lấy mẫu giám 

sát dịch bệnh tại các nhà yến. 

- Trường hợp Chi cục Thú y vùng không thực hiện lấy mẫu thì giao Cơ quan 

quản lý thú y địa phương hoặc giao chủ nhà yến đã được tập huấn lấy mẫu giám 

sát. Chi cục Thú y vùng có trách nhiệm tổ chức tập huấn lấy mẫu giám sát, bảo 

quản, vận chuyển, gửi mẫu cho cán bộ lấy mẫu của Cơ quan quản lý thú y địa 
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phương hoặc chủ nhà yến; cấp Chứng chỉ cho các học viên hoàn thành khóa tập 

huấn lấy mẫu giám sát. 

- Tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm và trả lời kết quả 

+ Hỗ trợ, hướng dẫn và phối hợp với các địa phương lấy mẫu bảo đảm theo 

đúng tiêu chuẩn kỹ thuật; 

+ Tiếp nhận, bảo quản, xét nghiệm mẫu và trả lời kết quả chậm nhất trong 

vòng 01 tuần kể từ khi nhận được mẫu; 

+ Kết thúc mỗi đợt lấy mẫu và xét nghiệm mẫu, Chi cục Thú y vùng tổng 

hợp, báo cáo kết quả xét nghiệm về Cục Thú y (theo địa chỉ email: 

dichte.dah@gmail.com). 

2. Đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất tổ yến xuất khẩu 

- Gửi danh sách các nhà yến có tổ yến để xuất khẩu đến Cục Thú y, Chi cục 

Thú y vùng quản lý địa bàn và cơ quan chuyên môn thú y địa phương. 

- Lựa chọn nhà yến thuộc doanh nghiệp để thực hiện lấy mẫu giám sát. 

- Chủ động phối hợp với Chi cục Thú y vùng và cơ quan chuyên môn thú y 

địa phương thực hiện công tác giám sát, lấy mẫu giám sát và các biện pháp phòng, 

chống, xử lý khi có mẫu dương tính với mầm bệnh. 

- Lưu giữ danh sách, hồ sơ và các thông tin giám sát (bao gồm dữ liệu giám 

sát lâm sàng và kết quả lấy mẫu xét nghiệm) để phục vụ truy xuất kiểm tra khi 

cần thiết. 

- Chi trả toàn bộ chi phí giám sát chủ động (lấy mẫu, gửi mẫu, xét nghiệm). 

Căn cứ nội dung của văn bản này, các đơn vị và các doanh nghiệp chủ động 

triển khai thực hiện việc giám sát dịch bệnh trên chim yến phù hợp với tình hình 

thực tế tại địa phương và theo yêu cầu của phía Trung Quốc (nếu có). 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo bằng văn bản 

về Cục Thú y để xử lý kịp thời./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (để b/c); 

- Sở NN&PTNT các tỉnh, TP (để p/h); 

- Lưu: VT, DT. 

 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Long 

 

  

mailto:dichte.dah@gmail.com
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Phụ lục: 

BẢNG TÍNH SỐ LƯỢNG NHÀ YẾN LẤY MẪU GIÁM SÁT  

CỦA TỪNG DOANH NGHIỆP 

(Kèm theo Công văn số       /TY-DT ngày      /01/2023 của Cục Thú y) 

 

Số nhà yến thuộc 

doanh nghiệp 

Số lượng nhà yến cần lấy mẫu theo tỷ lệ lưu hành ước đoán 

0.1% 0.5% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 15 

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 16 16 

19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 18 17 16 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 18 17 16 

21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 19 18 17 

22 22 22 22 22 22 22 22 21 20 19 18 17 

23 23 23 23 23 23 23 23 22 21 20 19 18 

24 24 24 24 24 24 24 24 22 21 20 19 18 

25 25 25 25 25 25 25 24 23 22 21 19 18 

26 26 26 26 26 26 26 25 24 22 21 20 19 

27 27 27 27 27 27 27 26 24 23 21 20 19 

28 28 28 28 28 28 28 26 25 23 22 20 19 

29 29 29 29 29 29 29 27 25 24 22 21 20 

30 30 30 30 30 30 29 28 26 24 23 21 20 

31 31 31 31 31 31 30 28 26 25 23 21 20 

32 32 32 32 32 32 31 29 27 25 23 22 20 

33 33 33 33 33 33 32 29 27 25 24 22 21 

34 34 34 34 34 34 32 30 28 26 24 22 21 

35 35 35 35 35 35 33 30 28 26 24 22 21 

36 36 36 36 36 36 33 31 29 26 24 23 21 

37 37 37 37 37 37 34 31 29 27 25 23 21 

38 38 38 38 38 38 35 32 29 27 25 23 22 
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Số nhà yến thuộc 

doanh nghiệp 

Số lượng nhà yến cần lấy mẫu theo tỷ lệ lưu hành ước đoán 

0.1% 0.5% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

39 39 39 39 39 38 35 32 30 27 25 23 22 

40 40 40 40 40 39 36 33 30 28 25 24 22 

41 41 41 41 41 40 36 33 30 28 26 24 22 

42 42 42 42 42 41 37 34 31 28 26 24 22 

43 43 43 43 43 41 38 34 31 28 26 24 22 

44 44 44 44 44 42 38 35 31 29 26 24 23 

45 45 45 45 45 43 39 35 32 29 27 24 23 

46 46 46 46 46 43 39 35 32 29 27 25 23 

47 47 47 47 47 44 40 36 32 29 27 25 23 

48 48 48 48 48 45 40 36 33 30 27 25 23 

49 49 49 49 49 45 41 36 33 30 27 25 23 

50 50 50 50 50 46 41 37 33 30 27 25 23 

51 51 51 51 51 46 41 37 33 30 28 25 23 

52 52 52 52 52 47 42 37 34 30 28 26 24 

53 53 53 53 53 48 42 38 34 31 28 26 24 

54 54 54 54 54 48 43 38 34 31 28 26 24 

55 55 55 55 55 49 43 38 34 31 28 26 24 

56 56 56 56 55 49 44 39 35 31 28 26 24 

57 57 57 57 56 50 44 39 35 31 29 26 24 

58 58 58 58 57 50 44 39 35 32 29 26 24 

59 59 59 59 58 51 45 40 35 32 29 26 24 

60 60 60 60 58 51 45 40 35 32 29 26 24 

61 61 61 61 59 52 45 40 36 32 29 27 24 

62 62 62 62 60 52 46 40 36 32 29 27 25 

63 63 63 63 61 53 46 41 36 32 29 27 25 

64 64 64 64 61 53 46 41 36 33 29 27 25 

65 65 65 65 62 54 47 41 36 33 30 27 25 

66 66 66 66 63 54 47 41 37 33 30 27 25 

67 67 67 67 63 55 47 42 37 33 30 27 25 

68 68 68 68 64 55 48 42 37 33 30 27 25 

69 69 69 69 65 56 48 42 37 33 30 27 25 

70 70 70 70 65 56 48 42 37 33 30 27 25 

71 71 71 71 66 57 49 42 37 33 30 27 25 

72 72 72 72 67 57 49 43 38 34 30 28 25 

73 73 73 73 67 57 49 43 38 34 30 28 25 

74 74 74 74 68 58 49 43 38 34 30 28 25 

75 75 75 75 69 58 50 43 38 34 31 28 25 

76 76 76 76 69 59 50 43 38 34 31 28 25 

77 77 77 77 70 59 50 44 38 34 31 28 26 

78 78 78 78 70 59 51 44 38 34 31 28 26 

79 79 79 79 71 60 51 44 39 34 31 28 26 

80 80 80 80 72 60 51 44 39 34 31 28 26 

81 81 81 81 72 60 51 44 39 35 31 28 26 

82 82 82 82 73 61 52 44 39 35 31 28 26 

83 83 83 83 73 61 52 45 39 35 31 28 26 
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Số nhà yến thuộc 

doanh nghiệp 

Số lượng nhà yến cần lấy mẫu theo tỷ lệ lưu hành ước đoán 

0.1% 0.5% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

84 84 84 84 74 61 52 45 39 35 31 28 26 

85 85 85 85 74 62 52 45 39 35 31 28 26 

86 86 86 86 75 62 52 45 39 35 31 28 26 

87 87 87 87 75 62 53 45 40 35 31 29 26 

88 88 88 88 76 63 53 45 40 35 32 29 26 

89 89 89 89 76 63 53 46 40 35 32 29 26 

90 90 90 90 77 63 53 46 40 35 32 29 26 

91 91 91 91 78 64 54 46 40 35 32 29 26 

92 92 92 92 78 64 54 46 40 36 32 29 26 

93 93 93 93 79 64 54 46 40 36 32 29 26 

94 94 94 94 79 65 54 46 40 36 32 29 26 

95 95 95 95 79 65 54 46 40 36 32 29 26 

96 96 96 96 80 65 54 47 41 36 32 29 26 

97 97 97 97 80 66 55 47 41 36 32 29 26 

98 98 98 98 81 66 55 47 41 36 32 29 27 

99 99 99 99 81 66 55 47 41 36 32 29 27 

100 100 100 100 82 66 55 47 41 36 32 29 27 

120 120 120 116 90 71 58 49 42 37 33 30 27 

140 140 140 130 97 75 61 51 44 38 34 30 28 

160 160 160 143 102 78 62 52 45 39 34 31 28 

180 180 180 154 107 80 64 53 45 39 35 31 28 

200 200 200 164 111 82 65 54 46 40 35 31 28 

220 220 217 172 114 84 66 55 46 40 35 32 29 

240 240 232 180 117 85 67 55 47 40 36 32 29 

260 260 247 187 119 87 68 56 47 41 36 32 29 

280 280 260 194 122 88 68 56 47 41 36 32 29 

300 300 273 199 124 89 69 56 48 41 36 32 29 

320 320 285 205 125 90 70 57 48 41 36 32 29 

340 340 297 209 127 90 70 57 48 41 36 32 29 

360 360 307 214 128 91 70 57 48 42 37 33 29 

380 380 318 218 130 92 71 58 48 42 37 33 29 

400 400 327 222 131 92 71 58 49 42 37 33 29 

420 420 336 225 132 93 71 58 49 42 37 33 30 

>420 440 345 228 133 93 72 58 49 42 37 33 30 

Ví dụ:  

- Doanh nghiệp có tổng số 30 nhà yến sẽ chọn ngẫu nhiên 20 nhà yến để lấy mẫu 

giám sát;  

- Doanh nghiệp có 100 nhà yến tại 3 tỉnh khác nhau sẽ chọn ngẫu nhiên 27 nhà 

yến trên địa bàn của cả 3 tỉnh để lấy mẫu giám sát. 

 

 

 



  BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC THÚ Y 

Số:             /TY-TYCĐ 

V/v hướng dẫn giám sát an toàn  

thực phẩm đối với sản phẩm tổ yến 

xuất khẩu sang Trung Quốc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

 

Hà Nội, ngày       tháng 01 năm 2023 

 

Kính gửi:  

 

 

- Các Chi cục Thú y vùng; 

- Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú Trung ương I và II; 

- Chi cục Thú y/Chăn nuôi và Thú y các tỉnh, thành 

phố; 

- Các Doanh nghiệp sản xuất, chế biến tổ yến. 

 

 Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; để 

triển khai thực hiện Nghị định thư giữa Tổng cục Hải quan nước CHND Trung 

Hoa và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước CHXHCN Việt Nam về 

các yêu cầu kiểm dịch, kiểm tra và vệ sinh thú y đối với sản phẩm tổ yến (sau 

đây gọi là Nghị định thư) xuất khẩu từ nước CHXHCN Việt Nam sang nước 

CHND Trung Hoa, Cục Thú y hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện giám sát 

an toàn thực phẩm (ATTP) đối với tổ yến để xuất khẩu như sau: 

1. Đối tượng, nội dung giám sát và lấy mẫu giám sát 

a) Đối tượng giám sát 

Các cơ sở sơ chế, chế biến tổ yến của các Doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu. 

b) Nội dung giám sát 

- Đối với các cơ sở sơ chế, chế biến tổ yến: giám sát điều kiện vệ sinh thú 

y, ATTP của cơ sở; năng lực xử lý vệ sinh hiệu quả đối với tổ yến; việc thực 

hiện quy trình vận hành để kiểm soát vệ sinh đối với tổ yến trong quá trình thu 

hoạch và vận chuyển. 

 - Đối với mẫu tổ yến: lấy mẫu tổ yến, phân tích các chỉ tiêu theo quy định 

của Việt Nam và nước nhập khẩu. Yêu cầu về các chỉ tiêu cần kiểm tra; mức 

giới hạn đối với mẫu tổ yến (theo Phụ lục). 

c) Lấy mẫu giám sát 

* Loại mẫu: mẫu tổ yến thành phẩm (từ cơ sở sơ chế hoặc cơ sở chế biến). 

- Đối với sản phẩm tổ yến: lấy mẫu ngẫu nhiên tổ yến thành phẩm đã qua 

sơ chế, chế biến sẵn sàng để xuất khẩu (lấy sản phẩm trước khi đóng gói). 

- Đối với các sản phẩm chế biến từ tổ yến: lấy mẫu ngẫu nhiên tổ yến đã 

qua sơ chế, chế biến được sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất ra sản phẩm. 
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* Địa điểm lấy mẫu, số lượng mẫu, chỉ tiêu phân tích 

- Địa điểm: lấy mẫu tại tất cả các cơ sở sơ chế, chế biến đăng ký xuất khẩu. 

- Số lượng mẫu: mỗi cơ sở sản xuất, chế biến xuất khẩu lấy tối thiểu 02 

mẫu (được lấy từ các mẻ, lô sản xuất khác nhau).  

- Chi tiêu phân tích: 9 chỉ tiêu (chi tiết tại Phụ lục đính kèm). 

* Khối lượng mẫu  

Lấy khoảng 50 đến 100g cho 1 mẫu, bảo đảm đủ khối lượng để phân tích 

09 chỉ tiêu giám sát và lưu mẫu theo quy định. 

* Phương pháp lấy mẫu 

Lấy ngẫu nhiên tổ yến thành phẩm hoặc tổ yến đã qua sơ chế, chế biến sử 

dụng làm nguyên liệu để sản xuất ra sản phẩm khác từ các mẻ/lô sản xuất khác 

nhau gộp lại thành 01 mẫu sao cho đủ khối lượng mẫu (khoảng 50 đến 100g) để 

phân tích. 

Lưu ý: Trong trường hợp Doanh nghiệp có yêu cầu lấy mẫu giám sát 

thêm thì thực hiện theo yêu cầu của doanh nghiệp.  

d) Tần suất và thời gian lấy mẫu 

Việc lấy mẫu giám sát được thực hiện định kỳ 2 đợt/năm (6 tháng/1 đợt lấy 

mẫu) hoặc lấy mẫu giám sát đột xuất theo yêu cầu của nước nhập khẩu 

 đ) Mã hóa, bảo quản và vận chuyển mẫu 

-  Mẫu được đánh mã số và ký hiệu mẫu theo hướng dẫn thường quy để 

bảo đảm tính khách quan và truy xuất nguồn gốc. 

-  Bảo quản mẫu ở nhiệt độ thường và vận chuyển đến phòng thử nghiệm 

trong vòng 24 - 48 giờ. 

 2. Biện pháp xử lý trong quá trình thực hiện giám sát 

a) Cơ sở không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y 

 Khi kiểm tra, phát hiện cơ sở sơ chế, chế biến tổ yến không bảo đảm yêu 

cầu vệ sinh thú y, Cục Thú y thực hiện: 

- Thông báo bằng văn bản đến Doanh nghiệp sơ chế, chế biến tổ yến xuất 

khẩu về các nội dung không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y; 

- Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các hành động khắc phục; 

- Phân công Chi cục Thú y vùng thuộc địa bàn quản lý giám sát quá trình 

khắc phục và báo cáo kết quả thực hiện về Cục Thú y. 

b) Mẫu không đạt yêu cầu ATTP 

 Ngay sau khi phát hiện mẫu tổ yến không đạt các chỉ tiêu ATTP theo yêu 

cầu tại Phụ lục, Chi cục Thú y vùng thuộc địa bàn quản lý thực hiện: 

- Thông báo bằng văn bản về kết quả phân tích mẫu cho Doanh nghiệp có 

mẫu tổ yến không đạt yêu cầu về các chỉ tiêu giám sát và các Chi cục Thú y/Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh/thành phố thuộc địa bàn quản lý;  
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- Yêu cầu Doanh nghiệp có cơ sở sơ chế, chế biến thực hiện truy xuất 

nguồn gốc đến nhà yến có mẫu tổ yến không đạt yêu cầu về các chỉ tiêu giám sát;  

- Xác định nguyên nhân, đề xuất các biện pháp khắc phục phù hợp; đề 

nghị các cơ sở thực hiện khắc phục; 

-  Giám sát quá trình khắc phục tại các cơ sở này và báo cáo kết quả thực 

hiện về Cục Thú y. 

3. Tổ chức thực hiện 

a) Cục Thú y 

- Chủ trì xây dựng Chương trình giám sát hằng năm về vệ sinh thú y, 

ATTP đối với tổ yến (sau đây gọi là Chương trình giám sát); hướng dẫn, phổ 

biến cho các đơn vị trực thuộc Cục, Doanh nghiệp và các cơ quan liên quan thực 

hiện việc giám sát, tổng hợp và báo cáo kết quả giám sát; 

- Hằng năm rà soát, điều chỉnh lại nội dung, cơ cấu mẫu giám sát cho phù 

hợp hoặc theo yêu cầu của nước nhập khẩu; 

- Tổ chức hướng dẫn các biện pháp khắc phục đối với các nhà yến, cơ sở 

sơ chế, chế biến tổ yến.  

- Hằng năm, trước ngày 30/3 gửi cho TCHQ Trung Quốc kế hoạch giám 

sát năm tiếp theo và kết quả giám sát năm hiện tại. 

b) Các Chi cục Thú y vùng 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương I và 

II kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y tại các cơ sở sơ chế và chế biến tổ yến; 

- Lấy mẫu gửi cho Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương I hoặc II 

(theo Chương trình giám sát hằng năm được Cục Thú y phê duyệt); 

- Thông báo bằng văn bản về kết quả giám sát cho các Doanh nghiệp; 

- Tổng hợp, báo cáo về Cục Thú y kết quả giám sát và khắc phục các nội 

dung không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y (nếu có). 

c) Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương I và II 

- Tổ chức phân tích mẫu giám sát và trả lời kết quả theo quy định; 

- Phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thú y vùng tổ chức kiểm tra điều kiện vệ 

sinh thú y tại các cơ sở sơ chế và chế biến tổ yến; 

- Gửi kết quả phân tích mẫu giám sát về Chi cục Thú y vùng; 

- Báo cáo bằng văn bản về kết quả phân tích mẫu gửi Cục Thú y sau mỗi 

đợt giám sát hoặc khi có yêu cầu. 

d) Chi cục Thú y/Chi cục Chăn nuôi và Thú y các tỉnh, thành phố  

Phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thú y vùng, Trung tâm Kiểm tra vệ sinh 

thú y Trung ương I và II để tổ chức thực hiện việc giám sát vệ sinh thú y, ATTP 

tại các cơ sở sơ chế, cơ sở chế biến sản phẩm tổ yến. 



4 

 

 

đ) Các Doanh nghiệp sản xuất, sơ chế, chế biến sản phẩm tổ yến xuất khẩu 

- Cung cấp danh sách, hồ sơ của các nhà yến, cơ sở sơ chế, chế biến sản 

phẩm tổ yến và các thông tin theo yêu cầu của nước nhập khẩu. 

- Phối hợp chặt chẽ với Cục Thú y, Chi cục Thú y vùng để triển khai có 

hiệu quả việc giám sát, bao gồm việc lấy mẫu, gửi mẫu giám sát. 

- Chi trả các chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, phân tích mẫu giám sát. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị gửi bằng 

văn bản về Cục Thú y (qua Phòng Thú y cộng đồng; Email: 

phongcongdong@gmail.com) để phối hợp, xử lý kịp thời./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (để b/c); 

- PCT Nguyễn Thu Thủy (để chỉ đạo); 

- Sở NN&PTNT các tỉnh, TP liên quan (để p/h); 

- Các phòng: DT, HTQT &TT; 

- Lưu: VT, TYCĐ. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Long 

 

mailto:phongcongdong@gmail.com


Phụ lục  

CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH ĐỐI VỚI TỔ YẾN THÀNH PHẨM  

CỦA CƠ SỞ SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN 

 (Kèm theo Công văn số            /TY-TYCĐ ngày     /01/2023 của Cục Thú y) 

 

TT Các chỉ tiêu Mức yêu cầu 

1* Nitrite ≤ 30 mg/kg 

2* Salmonella Không phát hiện trong 25g 

3* Chì (Pb) < 2 mg/kg 

4* Thạch tín (As) < 1 mg/kg 

5* Thủy ngân (Hg) < 0,05 mg/kg 

6* Cadmium (Cd) < 1 mg/kg 

7* Antimony (Sb) < 1 mg/kg 

8* Hydrogen peroxide < 1 mg/kg 

9* Chất tẩy trắng Không có 

 

Ghi chú:  
*. Căn cứ quy định tại Phụ lục VII về Chỉ tiêu chất lượng tổ yến sơ chế ban hành kèm 

theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng 

dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi. 
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Part I Preface 

Thank you for using the registration management system for overseas 

manufacturers of imported food. The user manual is provided to enable you to 

use this system proficiently as soon as possible. 

You can find in this manual information on installation procedures, system 

configuration, and basic operation procedures, software and hardware 

instructions, and safety precautions. Please read it carefully when installing 

and using the system for the first time as it will help you to get the most out of 

the system. 

This manual is intended for users with elementary computer knowledge. Here 

we assume that you are familiar with WINDOWS7/10 and know how to use the 

mouse and browsers, such as Google Chrome and 360. 

All data shown in this manual is test data. 

Part II Instructions for Use 

2.1 Portal Website 

The system is browser-based and can be found at 

https://cifer.singlewindow.cn. 

2.2 System Environments 

2.2.1 Operating System 

Windows 7 or 10 (either 32-bit or 64-bit operating system). 

Windows XP is not recommended. 
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2.2.2 Browser 

Chrome 50 and above 

2.3 Requirements on Entry 

2.3.1 Requirements on Entry 

In the interface, all fields with * are mandatory, and fields without * are optional. 

Fields with the background color of grey are not available. If a red alert pops 

up next to a field when inputting, it indicates that the information currently 

entered does not meet the requirements and should be modified according to 

the alert. The blue buttons in the interface are function keys. 

 
Figure: Basic Information Entry of Enterprise (Local) 

2.3.2 Keyboard Operations 

Some functions in the interface can be operated quickly by the keyboard. 

Pressing Tab allows navigating to the next field or text box for entry. 

Pressing the Up or Down Arrow key allows you to select from the parameters 

in the drop-down menu on the interface. 

Pressing Backspace allows deleting the content in the current field. 
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2.4 General Functions 

2.4.1 Switch Tabs 

If there are many open tabs, you can switch between tabs by clicking the 

interface icon  or . 

2.4.2 Collapse/Expand the Menu 

Click the  icon in the upper left corner of the right display area to collapse 

or expand the menu bar on the left side. The folded left menu bar displays icons 

only, as shown in the following picture. 

 

 

 

Figure: Comparison of Menu Bar before and after Collapsing 

2.4.3 Close the Tab 

Click the icon Closing Operation (in the upper right corner) of the right 

display area to bring up the drop-down menu (as shown below). Selecting 

“Close all tabs” will close all web tabs opened in the current display area. If you 

select “Close other tabs”, you will close all open tabs except for the currently 

displayed tab. 

Enterprise Change 

Enterprise Renewal 

 

Registration of 

Overseas 

Manufacturers of 

Imported Food 
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Figure Operation of Closing the Tab 

2.5 Log in or Log out of the System 

Visit https://cifer.singlewindow.cn, enter the user name and password to log in 

to the system and then enter the main interface of the system. Click on the 

 icon in the upper right corner to select the display language of the 

system. 

 

Figure: System Portal 

This system is available for overseas enterprise users and overseas competent 

authorities users. You can safely exit the system by clicking [Exit] in the upper 

right corner of the interface after entering the system. 

Part III Introduction to the System 

3.1 Users 

Competent authority of the country/region where the enterprise is located 

(hereinafter referred to as “competent authority”): the official department 
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responsible for safety and health supervision of food manufactures in the 

country/region where the overseas manufacturers of imported food are located. 

Through the system, competent authority shall review and inspect the 

applications submitted by the local manufactures through the system and 

recommend them to the General Administration of Customs of the People’s 

Republic of China (hereinafter referred to as the “GACC”). The competent 

authority shall administer the registered enterprises recommended by it and 

cooperate with the GACC to conduct recheck and rectification of registered 

enterprises. 

Overseas manufacturers of imported food (hereinafter referred to as 

“enterprises”): overseas manufacturers, processors and storage facilities that 

export food to China. Through the system, enterprises submit registration 

application and rectification materials and receive notice from GACC, etc. 

3.2 Function 

China Import Food Enterprise Registration Management System aims to 

administer the registration of overseas manufactures of imported food, 

including applications for registration, alteration, extension, and cancellation of 

overseas manufactures, and queries on applications. It also enables the 

competent authority to conduct review and inspection the registration 

applications submitted by enterprises, as well as the administration on 

registered manufactures. 

The registration methods for overseas manufacturer of imported food include 
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recommendation for registration by the competent authorities of the countries 

or regions where they are located and application for registration by enterprises. 

Overseas manufacturers of 18 categories of imported food must be 

recommended by the competent authority of the country/region where they are 

located for registration with GACC: meat and meat products, casings, aquatic 

products, dairy products, bird’s nests and bird’s nest products, bee products, 

eggs and egg products, edible oils and fats, oilseeds, stuffed pastry products, 

edible grains, milled grain industry products and malt, fresh and dehydrated 

vegetables, dried beans, condiments, nuts and seeds, dried fruits, unroasted 

coffee and cocoa beans, foods for special dietary purposes, and functional 

foods. 

Overseas manufacturers of imported food other than the 18 product groups 

listed above shall apply for registration directly with GACC. 

 

 

 

        Figure: Registration Process 

Part IV User (Account) Management 

Depending on whether the enterprise needs to be “recommended by the 

competent authority for registration of the country/region where it is located”, 

the account for overseas enterprise users to access the system can be 

obtained either through the assignment of the competent authority or the self-

Application filled in by the 

overseas manufacturers of imported 

food 

Application system account number 

of overseas manufacturers of 

imported food 

Application filled in and submitted 

by the overseas manufacturers of 

imported food 
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application of overseas enterprise. 

The system account assigned by the competent authority can be used to 

register an overseas manufacturer of any categories of food after logging in to 

the system. 

The system account applied by the overseas enterprise can only be used to 

register an overseas manufacturer of imported food products that do not fall 

into one of the “18 categories”. 

If an enterprise has already created a system account, which allows it to 

register as an overseas manufacturer of imported food products other than the 

“18 categories”, and is willing to be allowed to register as an overseas 

manufacturer of imported foods within the “18 categories”, please contact the 

competent authority in your country (region) to verify the enterprise user 

account you already have. There is no need to withdraw your account and then 

have it recreated by the competent authority. 

Kind reminder: 

1. An overseas enterprise can only apply for one account. 

2. If the products of an overseas manufacture involve both 

“recommended registration” and “self-applied registration”, it is 

recommended to contact the competent authority to get a system 

account instead of applying for a system account by its own. 

4.1 System Account Assigned by Overseas Competent Authority 

Please contact the competent authority to get an assigned system account. 
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4.2 System Account Applied by Enterprise 

Visit https://cifer.singlewindow.cn and click “Create an account” to enter the account 

entry interface and fill in the account information. 

  

Figure: Chinese/English Login Box 

https://cifer.singlewindow.cn/
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Figure: Account Registration of Overseas Enterprises 

Required fields are marked with an asterisk *, including user name, password, 

workplace (enterprise name), and registration number. Click the [Send e-mail 

verification code] button to send the email verification code to the registered 

Registration number 

User name 

RFW3 

Account Information 
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email and fill in the email verification code. (The validity period of the verification 

code is 30 min) please click [Register Now] to complete user account 

registration after filling in all required fields. 

After the completion of account registration, please log in to the system with 

the user name (account) and password. 

Kind reminder: 

Once an overseas enterprise account is successfully created, the 

information of user name, located country/region, and registration 

number of located country/region shall not be modified. Please check 

them carefully during registration. 

4.3 Overseas Enterprise User (Account) Maintenance 

After logging in to the system, click on the enterprise name in the upper right 

corner to access the user (account) maintenance function. 

 

Figure: User (Account) Maintenance Access 

After entering the interface of User Information Management interface, 

enterprise-related information can be modified, including contacts, contact 

phone number, enterprise name, work department, job title, contact address, 

contact fax, remarks and email address. 

Applicatio
ns 

Registration of Overseas 

Manufacturers of Imported Food 

Exit 

Ho

me 

Registration of 
Overseas 
Manufacturers of 
Imported Food 

Closing 

Operation 
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Figure: User Information Management 

If “registration number” is not provided when creating account, it can be entered 

through “Add the registration number” function. 

 

Figure: User Information 

 

User Information 
Management 

Exit 

User 
information 

Subject 

Change 
password 

Change phone 
number. 

Home 

Add the registration 
number 

ENTERPRISE NAME/ADDRESS INFORMATION 

Modify 

Modify 

Located country 

(region): 

*Registration number: 

Add the registration number Closing 
Operation 

User name: WDTEST086 

Enterprise name: wdtest086 

Contacts: wdtest086 

Information Changes: 

Email: 

Located country (region): United States of 

America 

Job Title 

Exit 

User 
information 

Subj

ect 

Welcome, 

wdtest086 

Change 
password 

Change phone 

number. 

Add the registration 
number 

Closing 

Operation 

Add the registration number 

Add the registration number 

Enterprise name, contacts, contact address 

etc. modified 

Registration number: wdtest086 

Work Department 

Contact Address: 

wdtest086 

User Information 

Management 

Contacts 

Information Changes 

Contact Mobile 

Enterprise 

Name 

Work 

Department 

Job Title 

Contact 

Address 

Contact Fax 

Remarks 

Cancel Save 

Tel.: 0131000000000 
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Figure: Effect after Adding Registration Number 

 

Kind reminder: 

The registration number can only be added once and cannot be modified 

after being saved. 

4.4 Overseas Enterprise User Account Certification 

After logging in to the system with overseas enterprise account, click on 

“Account Certification” in the menu on the left; the red font displayed on the top 

of the interface is the current certification application status: “Uncertified”, 

“Submitted to the Competent Authority”, “Rejected” and “Certified”. 

Basic information of enterprise account, including user name, enterprise name, 

located country (region), registration number, certification opinion (reason for 

return of enterprise certification application) fields are grayed, enterprises are 

not allowed to operate, and the name field of competent authority of located 

country (region) is required. 

 

Figure: Account Certification Interface 

Click the “submit” button to submit the certification application to the competent 

authority, and the interface is grayed and cannot be operated. If the competent 

Account 

Certification 

Closing 

Operatio

n 

The current status is certified 

American Testing Institute 1 

Home 
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authority refuses the certification, the application will be returned to the 

enterprise, which can resubmit it. If the certification is passed, the interface is 

grayed and cannot be operated. The account and the red font displayed at the 

top of interface show the certified status. After the enterprise logs in again, it 

can register the products recommended by the competent authorities of the 

located country (region) where it is located. 

4.5. Reset the account password 

Click the [forgot password] at the login interface. 

 
Figure: System Login 

Enter into the reset password interface, input the Username, the email which 

was used to register this account, the Picture verification code. After that, click 

the [Send email verification code] button. 

Your email account will receive an email with the verification code. Input the 

verification code to the field “E-mail verification code”. Click the [Submit]. 
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Figure: Verification Code 

 

 

Figure: Reset Password 

After the email is verified successfully，entering into the reset password 

interface. Input the new password and confirm new password with the same 

password. Click [Determine]. There would have the tips to inform you change 

the password successfully or not. (Note: The password should combined by 8 

to 16 uppercase and lowercase letters, numbers, and symbols in any 

combination of three or more characters. 



 19 / 74 

 

 
Figure:  Input new password 

 

After the password is changed successfully, the system automatically returns 

to the login page.You may use the new password to login the system. 

Part V Application for Registration 

5.1. Application for Registration 

After logging in to the system with overseas enterprise account, click on 

“Registration Application” in the menu on the left and select the product 

category involved in enterprise registration. The product category can be 

queried according to HS code or product name through “Product Type Query” 

functions (please refer to section 5.9 for this manual). 
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Figure: Product Category Selection for Registration Application 

Please input the basic information of the enterprises, production-related 

information, check list and statement, attachment information, and submit the 

declaration of manufacture. 

 
Figure: Enterprise Basic Information 

Once completed all the required information, click on [Preview] to display all 

the entered information for confirmation. After confirmation, click [Submit], the 

system will automatically submit the information to the competent authorities 
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or GACC according to product categories; click [Return] and return to the 

application interface. 

 

 

Figure: Preview and Submit 

5.1.1 Registration Recommended by the Competent Authority of the 

Country (Region): 

After logging in to the system with overseas enterprise account, click on 

“Registration Application” in the menu on the left and select the product 

category involved in enterprise registration. 
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Figure: Product Category Selection for Registration Application 

Overseas manufacturers of 18 food categories must be recommended by the 

competent authority of the country/region where they are located for 

registration with GACC: meat and meat products, casings, aquatic products, 

dairy products, bird’s nests and bird’s nest products, bee products, eggs and 

egg products, edible oils and fats, oilseeds, stuffed pastry products, edible 

grains, milled grain industry products and malt, fresh and dehydrated 

vegetables, dried beans, condiments, nuts and seeds, dried fruits, unroasted 

coffee and cocoa beans, foods for special dietary purposes, and functional 

foods. 

Overseas manufacturers of food other than the 18 food categories listed above 

shall apply for registration directly with GACC. 
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5.1.1.1 Introduction to the Registration Process (Taking Plant-Based 

Stuffed Pastry Products as an Example) 

Registration process: 

1. General approval process 

Enter information → Preview → Submit to the competent authority → 

Recommended by the competent authority → Approved by GACC (the 

enterprise obtains the Chinese registration number). 

2. Process of return by the competent authority for supplementation and 

correction 

Enter information → Preview → Submit to the competent authority → 

Requested by the competent authority to supplement and correct → Modify the 

application and re-submit to the competent authority → Recommended by the 

competent authority → Approved by GACC (the enterprise obtains the Chinese 

registration number). 

3. Process of return (rejection) by the competent authority or GACC 

Enter information → Preview → Submit to the competent authority → Rejected 

by competent authority (the reasons for rejection can be found in the 

“Integrated query – application form query”). 

Kind reminder: 

Applications that are rejected by the competent authority may not be 

resubmitted with modifications to the original application form. However, 

it is permitted to submit a new application. 
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Main functions: 

1. Save: the basic information of the enterprise, production-related information, 

check list and statement and attachment information which have been 

entered can be saved temporarily. Temporarily saved data can be deleted 

or submitted to the competent authority. Data in the status of 

supplementation and correction returned after approval by the competent 

authority can be edited and modified. 

 
Figure: Enterprise Basic Information 

2. Preview: Click on [Preview] at the bottom of “Attachment Information Page” once the 

input is done, and the page will be switched to the preview mode, and the four-page 

forms will be displayed together. This is the preparation for submission to the competent 

authority. 
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Figure: Attachment Information 

3. Submit: after clicking on the “Preview” button, a “Submit” button will be 

displayed for the user to submit temporarily saved data of the registration 

application to the competent authority for review. Data that has been 

submitted to the competent authority can no longer be edited. 

 
Figure: Preview and Submit 

4. Return: switch to separated page view mode. Exit preview mode. 

5. Delete: after the input has been done and temporarily saved, the current 

data can be deleted by clicking on the “Delete” button. Deleted data cannot be 

recovered. 
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5.1.1.2 Entry Instructions 

Required fields are marked with an asterisk * in the interface. The main fields 

are described as follows. 

 
Figure: Enterprise Registration Application Interface I 

 Registration number approved by the competent authority of the country 

(region): it is automatically filled in by the system according to the “registration 

number of the country (region)” entered by the user when creating the account. 

 Name of the registration approval competent authority of the country 

(region): the overseas official authority that approved the establishment of the 

enterprise, i.e. the authority of the country/region that granted the “registration 

number of the country (region)”. Optional field. 

 Name of competent authority of the country (region): the name of the 

authority that assigned a user account to the enterprise. Click on the blank or 

the triangle icon on the right to select. 

 Registration number (in China) / Registration date (in China) / Registration 

expiration date (in China): it cannot be filled in when entering, for it will be given 
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by the GACC after the approval of the registration application. The number can 

be found through the function of the “application form query”. 

 Enterprise name: it is a required field automatically filled in by the system 

based on the information of the user account. This field can be edited, but 

modification is not recommended. 

 

Figure: Interface for “Products to be registered/added to China” 

 Product to be registered/added in China: required. After clicking “Add”, the 

interface of entry will pop up. Only one product’s information can be entered in 

one interface. If multiple products are required to be entered, save the entered 

product information and click the “Add” again for addition. 
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Figure: Enterprise Registration Application Interface II 

 
Figure: Selection of Trade with China in Recent 2 Years 

 
Figure: Form of Trade with China in Recent 2 Years 

 Trade with China in recent 2 years: required. If you select “Yes”, it is required 

to fill in; if you select “No”, then it is not required. Select “Yes” to bring up the 

form of trade with China in recent 2 years. Click “Add” to bring up the input 

interface of trade with China in recent 2 years. The parameter options for 

“Specific products to be exported to China” are generated according to the 
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items filled in for “Specific products to be exported to China” in the field of 

“Products to be registered/added to China”. 

 
Figure: Interface for Adding the Information about Raw Material/Ingredient 

 Raw material/ingredient information form: optional. Click on “Add” to go to 

the page for “raw material/ingredient information”. The options for “Specific 

products to be exported to China” are generated according to items filled in for 

“Specific products to be exported to China” under the field of “Products to be 

registered/added to China”. 

 Form for use situation of pesticide: required. If you choose “No pesticides 

used”, then you will not need to fill in the form; if you choose “Use of pesticides”, 

you must fill in the form below - please click “Add” to go to the page for entering 

the information about the use situation of pesticide. The options for “Specific 

products to be exported to China” are generated according to items filled in for 

“Specific products to be exported to China” under the field of “Products to be 

registered/added to China”. 

 Production correspondence: required. Click on “Add” to go to the page for 
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“Production correspondence”. The options for “Specific products to be exported 

to China” are generated according to items filled in for “Specific products to be 

exported to China” under the field of “Products to be registered/added to China”. 

 

Figure: Check List and Statement 

 Enterprise declaration: you need to download the “enterprise declaration”, 

and have it signed and stamped before uploading a scanned copy here. 

 

 

Figure: Attachment Information 

 Attachment information: this section summarizes and illustrates details 

about the attachments uploaded through the “Basic information”, “Production-

related information” and “Check list and statement” pages. 
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5.1.2 Registration applied by enterprise 

Overseas manufacturers of food products other than the 18 food categories 

recommended for registration by the competent authority of the country (region) 

apply for registration with GACC on their own. 

After logging in to the system with overseas enterprise account, click on 

“Application for registration” in the menu on the left, and select the product(s) 

for which the enterprise can apply for registration with GACC. The following is 

an example of “Alcoholic beverages – Distilled spirits and prepared distilled 

spirits”. 

 
Figure: Product Category Selection for Registration Application 

5.1.2.1 Introduction to the Registration Process (Taking Alcoholic 

beverages – Distilled spirits and prepared distilled spirits as an Example) 

Registration process: 

1. General approval process 
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Enter information → Preview → Submit to GACC → Approved by GACC (the 

enterprise obtains the Chinese registration number) 

2. Process of return by GACC for supplementation and correction 

Enter information → Preview → Submit → Requested by GACC to supplement 

and correct → Modify the application and re-submit the application → 

Approved by GACC (the enterprise obtains the Chinese registration number) 

3. Process of return (rejection) by GACC 

Enter information → Preview → Submit → Rejected by GACC (the reasons for 

rejection can be found in “Customs receipt” through the “Integrated query”) 

Kind reminder: 

Applications that are rejected by GACC may not be resubmitted with 

modifications to the original application form. However, it is permitted to 

submit a new application. 

Main functions: 

Submit: the application data is submitted to GACC for review. 

Other functions such as deletion and query are basically the same as those of 

the application page for the competent authority to recommend products to the 

GACC for registration. 

5.1.2.2 Entry Instructions 

Required fields are marked with an asterisk * in the interface. The main fields 

are described as follows: 
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Figure: Enterprise Basic Information 

 Registration number approved by the competent authority of the country 

(region): it is automatically filled in by the system according to the “registration 

number of the country (region)” entered by the user when creating the account. 

 Name of the registration approval competent authority of the country 

(region): the overseas official authority that approved the establishment of the 

enterprise, i.e. the authority of the country/region that granted the “registration 

number of the country (region)”. Optional field. 

 Registration number (in China) / Registration date (in China) / Registration 

expiration date (in China): enterprise’s registration number in China granted 

after GACC’s approval. It cannot be filled in when entering, for it will be given 

by the GACC after the approval of the registration application. The number can 

be found through the function of the “application form query”. 

 Enterprise name: it is a required field automatically filled in by the system 

based on the information of the user account. This field can be edited, but 

modification is not recommended. 
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 Product to be registered/added in China: required. After clicking “Add”, the 

interface of entry will pop up and multiple products’ information can be entered. 

 Export trade history in recent 2 years: optional. After click on the “Add” 

button, the interface for entering data on export trade history in recent 2 years 

(form) will pop up. 

 
Figure: Interface for Entering Data on Export Trade History in Recent 2 Years 

 Export trade history in recent 2 years (form): “Export product variety” is 

required, and click on the space or the triangle to the right to display the options. 

The options for “Export product variety” are generated according to items filled 

in for “Specific products to be exported to China” under the field of “Products 

to be registered/added to China”. 
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Figure: Production-related information 

 Raw material/ingredient information form: optional. Click on “Add” to go to 

the page for “raw material/ingredient information”. The options for “Specific 

products to be exported to China” are generated according to items filled in for 

“Specific products to be exported to China” under the field of “Products to be 

registered/added to China”. 

 Production correspondence: optional. Click on “Add” to go to the page for 

“Production correspondence”. The options for “Specific products to be exported 

to China” are generated according to items filled in for “Specific products to be 

exported to China” under the field of “Products to be registered/added to China”. 

Note: For the following three categories, “Vegetables and vegetable 

products (fresh and dehydrated vegetables are excluded)”, “Grain 

products and other products”, and “Tea”, the information about “Production 

correspondence” is required. 

 Production and processing water: choose “Municipal water” or “Enterprise 
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owned water source”. If you choose enterprise owned water source, then 

“Whether to disinfect the self-owned water source” and “Disinfection treatment 

method for self-owned water source” become required fields, otherwise they 

are optional. For the disinfection method, if you choose “Other”, the field “Other 

disinfection methods for self-owned water source” will become editable and 

must be filled in. 

 Production process: required. The attachment is optional. 

 

Figure: Enterprise Declaration 

 Enterprise declaration: you need to download the “enterprise declaration”, 

and have it signed and stamped before uploading a scanned copy here. 

 

Figure: Attachment Information 

 Attachment information: this section summarizes and illustrates details 

about the attachments uploaded through the “Basic information”, “Production-

related information” and “Check list and statement” pages. Editing operations 

can be performed here. 

5.2 Application for Modification 

Enterprises that have obtained the registration number (in China) can apply for 
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modifications of the approved registration application. 

After logging in to the system with overseas enterprise account, click 

“Application for modification” in the menu on the left; use the “Product category” 

query function to search for the registration applications that can be modified. 

 
Figure: Query - Applications that can be Modified 

Click the “Modify” button to enter the interface, and modify the information or 

content in the following sections: basic information, production-related 

information, check list and statement (or enterprise declaration), attachment 

information, etc. 

 

Figure: Modification entry interface 

Once completed all the required information, click on [Preview] to display all 

the entered information for confirmation. After confirmation, click “Submit”, the 



 38 / 74 

 

system will automatically submit the information to the corresponding 

competent authorities or GACC according to product categories; click “Return” 

and return to the application interface. 

5.2.1 Application for modification of registration application 

recommended by the competent authority of the country (region) 

5.2.1.1 Introduction to the Modification Process (taking sheep casing as 

an example) 

Modification process: 

1. General approval process 

Enter the information → Preview → Submit to the competent authority → 

Recommended by the competent authority → Approved by GACC (registration 

information will be updated to the latest contents submitted for modification) 

2. Process of return by the competent authority for supplementation and 

correction 

Enter the information → Preview → Submit to the competent authority → 

Requested by the competent authority to supplement and correct → Modify the 

application and re-submit to the competent authority → Recommended by the 

competent authority → Approved by GACC (registration information will be 

updated to the latest contents submitted for modification) 

3. Submission returned by the competent authority (Recommendation denied) 

or GACC approval not granted 

Enter the information → Preview → Submit to the competent authority → 
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Submission returned by the competent authority (Recommendation denied) 

Enter the information → Preview → Submit to the competent authority → 

Competent authorities submit the information to GACC → GACC approval not 

granted (the reasons for the rejection can be found in through "Integrated 

query" - "Application form query"; re-select the approved registration on the 

"Application for modification" page to apply for new modification.) 

Kind reminder: 

For applications rejected by the competent authority (recommendation 

denied), it is not possible to make changes to the original application and 

submit it again. However, it is allowed to apply for new modification. 

Main functions: 

1. Save: the basic information about the enterprise, production-related 

information, check list and attachment information which have been entered 

can be saved temporarily. Temporarily saved data can be deleted or submitted 

to the competent authority. Data in the status of supplementation and correction 

returned after approval by the competent authority can be edited and modified. 

2. Submit: after clicking on the [Preview] button, a [Submit] button will be 

displayed for the user to submit temporarily saved data to the competent 

authority for review. Data that has been submitted to the competent authority 

can no longer be edited. 

3. Delete: delete the data that is temporarily saved, and the deleted data cannot 

be recovered. 
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"Preview" and "Return" functions here are consistent with the functions that 

exist on the "Application for registration" page. 

5.2.1.2 Entry Instructions 

After entering the "modification entry" interface, most of the main field's 

contents displayed are from the approved registration. Required fields are 

marked with an asterisk * in the interface. Three fields 

("State/Province/Territory", "Address of manufacturing facility" and "Legal 

representative-name") do not allow changes, while the requirements for 

entering data in other fields are basically in line with the requirements for data 

entry in the "Application for registration" interface. The following provides 

instructions on the fields for which the requirements are inconsistent with those 

for "Application for registration". 

 

Figure: "Application for modification" interface I 
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Figure: "Application for modification" interface II 

 Registration number (in China) has been granted: The list shows all types 

of products that have been granted registration number (in China) to be 

exported to China; click the [Delete] button to cancel the registration, and after 

the application for modification is approved by GACC, the product associated 

with the canceled registration will lose the qualification to be exported to China. 

 Products to be registered/added to China: Optional. After clicking “Add”, the 

interface of entry will pop up. Only one product’s information can be entered in 

one interface. If multiple products are required to be entered, save the entered 

product information and click the “Add” again for addition. 

 Supporting materials related to the modification of information: Click 

[Upload Attachment] to access the "upload attachment" interface, add files, 

save them, etc. as required. 
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Figure: "Application for modification" interface - 3 

5.2.2 Application for modification of enterprise self-registration 

application  

5.2.2.1 Introduction to the modification process (taking fermented wines 

and prepared fermented wines as an example) 

Modification process: 

1. General approval process 

Enter the information → Preview → Declare (to GACC) → GACC approval 

(registration information will be updated to the latest contents submitted for 

modification) 

2. Process of return by GACC for supplementation and correction 

Enter the information → Preview → Declare → GACC return the submission 

for supplementation or correction →Modify the application and re-submit → 

GACC approval (registration information will be updated to the latest contents 

submitted for modification) 

3. Submission returned by Customs (Application for modification not approved) 

Enter the information → Preview → Declare → GACC does not approve the 

application (the reasons for rejection can be found through "Customs receipt" 

in the "Integrated query" - "Application form query". You need to re-select the 
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approved registration application from the modification application page to 

initiate a new modification.) 

Kind reminder: 

For applications rejected by the GACC, it is not possible to make changes 

to the original application and submit it again. However, it is allowed to 

apply for new modification. 

Main functions: 

Submit: The data for modification will be submitted to GACC for review. 

"Delete", "query" and other functions here are basically consistent with the 

functions exist on the page for "Application for modification" of registration 

modification recommended by the competent authority to GACC. 

5.2.2.2 Entry Instructions 

After entering the "modification entry" interface, most of the main field's 

contents displayed are from the approved registration. Required fields are 

marked with an asterisk * in the interface. Three fields 

("State/Province/Territory", "Address of manufacturing facility" and "Legal 

representative-name") do not allow changes, while the requirements for 

entering data in other fields are basically in line with the requirements for data 

entry in the "Application for registration" interface. The following provides 

instructions on the fields for which the requirements are inconsistent with those 

for "Application for registration": 
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Figure: Enterprise Basic Information 

 Registration number (in China) has been granted: The list shows all types 

of products that have been granted registration number (in China) to be 

exported to China; click the [Delete] button to cancel the registration, and after 

the application for modification is approved by GACC, the product associated 

with the canceled registration will lose the qualification to be exported to China. 

 Products to be registered/added to China: Optional. After clicking “Add”, the 

interface of entry will pop up. Only one product’s information can be entered in 

one interface. If multiple products are required to be entered, save the entered 

product information and click the “Add” again for addition. 

 Supporting materials related to the modification of information: Click 

[Upload Attachment] to access the "upload attachment" interface, add files, 

save them, etc. as required. 
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Figure: Attachment Information 

5.3 Application for cancellation 

Enterprises that have obtained the registration number in China can initiate 

cancellation of the approved registration application. (Cancellation cannot be 

initiated in the status of import suspension,reexamination and rectification) 

Log in to the overseas account system, click "enterprise cancellation" on the 

left menu, and query the registration application for cancellation by product 

category. 

Kind reminder: If the enterprise has an in-transit application for modification at 

this time, it can also initiate cancellation. 

(I) When the application for cancellation is approved, if the in-transit application 

for modification is at the competent authority, the competent authority can only 

return it (the enterprise cannot edit it). If it is at the Customs, the result of 

Customs modification approval will only affect the content of the application for 
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modification, but will not affect the result of cancellation approval. That is, the 

result of approval for modification can only affect whether the data of the 

product application for modification will be updated, but will not affect the 

cancelled status of the product’s qualification to be exported to China. 

(II) When the application for cancellation is not approved, the in-transit 

application for modification will not be affected and subsequent business can 

be continued. 

 

Figure: Query of Application for Cancellation 

Click on the [Cancel] button to enter the cancellation page. Select the 

competent authority of the country (region) and fill in the reasons for 

cancellation. 
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Figure: Interface of Application for Cancellation 

After filling in, click [View Details], and the system will display the registration 

application information of the product. Click [Return] to return to the details 

page interface. After confirmation, return to the cancellation page and click 

[Cancel], the system will automatically submit the application for cancellation 

to the corresponding competent authority or the GACC according to different 

product categories;  

5.3.1 Cancellation of registration recommended by the competent 

authority of the country (region): 

5.3.1.1 Introduction to process for cancellation (taking mutton as an 

example) 

Process for cancellation: 

1. General approval process 
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Enter the cancellation information → Submit to the competent authority → 

Competent authorities submit the application for cancellation to the GACC→ 

the GACC approval granted 

2. Process of return by the competent authority 

Enter the cancellation information → Submit to the competent authority → 

GACC returns the application (the reasons for the rejection can be found 

through the “Institution receipt” in the“Integrated query” - “Application form 

query”; re-select the approved registration on the “Application for cancellation” 

page to apply for new cancellation.) 

3. GACC approval not granted 

Enter the cancellation information → Submit to the competent authority → 

Competent authorities submit the information to GACC → GACC approval not 

granted (the reasons for the rejection can be found through the “Institution 

receipt” in the “Integrated query” - “Application form query”; re-select the 

approved registration on the “Application for cancellation” page to apply for new 

cancellation.) 

Kind reminder: 

For applications rejected by the competent authority, it is not possible to 

make changes to the original application and submit it again. However, it 

is allowed to resubmit a new application for cancellation. 

Main functions: 
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1. Cancel: Click on the [Cancel] button to submit the data of application for 

cancellation to the competent authority for review. Data that has been 

submitted to the competent authority can no longer be edited. 

2. View the details: Click on the [View Details] button, the details page will 

display the registration application information of the product. 

"Preview" and "Return" functions here are consistent with the functions that 

exist on the "Application for registration" page. 

 

5.3.1.2 Entry Instructions 

Enter the “cancellation entry” interface, most of the main field’s contents 

displayed are from the approved registration. Required fields are marked with 

an asterisk * in the interface. Except for three fields (“Name of competent 

authority of the country (region)”, “Reasons for cancellation” and “Cancellation-

related attachment information”), other fields and the fields on the [View Details] 

page are not allowed to be modified. The relevant fields are described below. 
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Figure Interface 1 of Enterprise Cancellation 

 Name of competent authority of the country (region): required. The 

authorities with jurisdiction over the qualification of such products in the country 

(region) where the enterprise is currently located will be listed here. When there 

are multiple management authorities in the drop-down menu, please confirm 

with the local competent authority before selecting. 

 Reasons for cancellation: required. Specify reasons for cancellation. 

 Cancellation-related attachment information: optional field. Click on [Add 

File] in the list, the file selection interface will pop up, then select a file as 

required. Multiple attachments can be added. 
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Figure Interface 2 of Enterprise Cancellation 

 

5.3.2 Application for cancellation of enterprise self-registration 

application  

5.3.2.1 Introduction to process for cancellation (taking candy as an 

example) 

Process for cancellation: 

1. General approval process 

Enter the cancellation information → Cancel (submit to the GACC) → the 

GACC approval granted 

2. Submission returned by Customs 

Enter the cancellation information → Cancel (submit to the GACC) → GACC 

approval not granted (the reasons for the rejection can be found through the 

“Customs receipt” in the “Integrated query” - “Application form query”). You 

need to re-select the approved registration application from the cancellation 

application page to initiate a new cancellation.) 
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Kind reminder: 

For applications rejected by the GACC, it is not possible to make changes 

to the original application and submit it again. However, it is allowed to 

resubmit a new application for cancellation. 

Main functions: 

1. Cancel: Click on the [Cancel] button to submit the data of application for 

cancellation to the GACC for review. Data that has been submitted can no 

longer be edited. 

2. View the details: Click on the [View Details] button, the details page will 

display the registration application information of the product. 

"Preview" and "Return" functions here are consistent with the functions that 

exist on the "Application for registration" page. 

5.3.2.2 Entry Instructions 

Enter the “cancellation entry” interface, most of the main field’s contents 

displayed are from the approved registration. Required fields are marked with 

an asterisk * in the interface. Except for two fields (“Reasons for cancellation” 

and “Cancellation-related attachment information”), other fields and the fields 

on the [View Details] page are not allowed to be modified. The relevant fields 

are described below. 
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Figure Interface 1 of Enterprise Cancellation 

 Reasons for cancellation: required. Specify reasons for cancellation. 

 Cancellation-related attachment information: optional field. Click on [Add 

File] in the list, the file selection interface will pop up, then select a file as 

required. Multiple attachments can be added. 

 

Figure Interface 2 of Enterprise Cancellation 

 

5.4 Application for extension 

Enterprises that have obtained the registration number in China, under normal 

registration status and within the remaining time of registration validity period 
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of 3-6 months, can initiate the application for extension registration. After the 

extension application is approved, the registration validity period will be 

extended for 5 years on the basis of the original registration validity period. 

Six months before the expiration of the enterprise qualification, the system will 

automatically display a pop-up window to remind the enterprise every time the 

enterprise enter the interface. The prompt content is: “Your registration number 

in China: xxxxxxxxxx; valid until (MM/DD/YYYY), and the deadline for 

submission of the extension application is (MM/DD/YYYY) (if there are multiple 

pieces of data that need to be extended, list them one by one), please submit 

the extension application in time as required. If you have submitted a extension 

application already, please ignore this prompt!” Enterprises and competent 

authorities can click “confirm” to close the pop-up window and perform other 

operations normally. This prompt will no longer pop up after the enterprise 

submits a extension application. 

Log in to the overseas account system, click "Enterprise extension" on the left 

menu, and query the registration application for extension by product category. 

Kind reminder: If there are unfinished procedures of change, extension, 

cancellation and revocation, extension is not allowed. If the GACC has initiated 

the revocation procedure, when the enterprise initiates the extension 

application, the GACC will handle it as a refund. 
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Figure Continuation Application Query 

Click the [Extension] button to enter the extension application page. Select the 

competent authority of the country (region) where you are located, and upload 

the attachment of the "Enterprise extension application statement". 

 

Figure Continuation Application Interface 

After filling in, click [View Details], and the system will display the registration 

application information of the product. Click [Return] to return to the details 

page interface. After confirmation, return to the extension page and click 

[Extension], the system will automatically submit the application for extension 

to the corresponding competent authority or the GACC according to different 

product categories; 
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5.4.1 Registration extension recommended by the competent authority of 

the country (region): 

5.4.1.1 Continuation procedure introduction (taking infant supplementary 

food as an example) 

Continuation procedure: 

1. General approval process 

Enter the extension information → Submit to the competent authority → 

Competent authorities submit the application for extension to the GACC→ the 

GACC approves the application 

2. Process of return by the competent authority 

Enter the extension information → Submit to the competent authority → GACC 

returns the application (the reasons for the rejection can be found through the 

"Institution's receipt" in the"Integrated query" - "Application form query"; re-

select the approved registration on the "Application for extension" page to apply 

for new extension.) 

3. GACC approval not granted 

Enter the extension information → Submit to the competent authority → 

Competent authorities submit the information to GACC → GACC approval not 

granted (the reasons for the rejection can be found through the "Institution's 

receipt" in the "Integrated query" - "Application form query"; re-select the 

approved registration on the "Application for extension" page to apply for new 

extension.) 
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Kind reminder: 

For applications rejected by the competent authority, it is not possible to 

make changes to the original application and submit it again. However, it 

is allowed to resubmit a new application for extension. 

Main functions: 

1. Extension: Click on the [Extension] button to submit the data of application 

for extension to the competent authority for review. Data that has been 

submitted to the competent authority can no longer be edited. 

2. View the details: Click on the [View Details] button, the details page will 

display the registration application information of the product. 

"Preview" and "Return" functions here are consistent with the functions that 

exist on the "Application for registration" page. 

5.4.1.2 Entry Instructions 

Enter the "Continuation entry" interface, most of the main field's contents 

displayed are from the approved registration. Required fields are marked with 

an asterisk * in the interface. Except for "the name of the competent authority 

in the country (region)", other fields and the fields on the [View Details] page 

are not allowed to be modified. The relevant fields are described below. 
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Figure Enterprise Extension Interface 1 

 

 Name of competent authority of the country (region): required. The 

authorities with jurisdiction over the qualification of such products in the country 

(region) where the enterprise is currently located will be listed here. When there 

are multiple management authorities in the drop-down menu, please confirm 

with the local competent authority before selecting. 

 "Extension application statement" attachment: required, with template. 

 "Other attachments" attachment: optional transmission, no template and 

specific requirements, supporting enterprises to upload supporting materials 

and related documents related to extension applications. Multiple attachments 

can be added. 
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5.4.2 Application for extension of enterprise self-registration application 

5.4.2.1 Introduction to process for extension (Fermented wines and 

prepared Fermented wines as an example) 

Continuation procedure: 

1. General approval process 

Enter the extension information → Submit the extension (submit to the GACC) 

→ the GACC approval granted 

2. Submission returned by Customs 

Enter the extension information → Submit the extension (submit to the GACC) 

→ GACC approval not granted (the reasons for the rejection can be found 

through the "Customs receipt" in the "Integrated query" - "Application form 

query"). You need to re-select the approved registration application from the 

extension application page to initiate a new extension.) 

Kind reminder: 

For applications rejected by the GACC, it is not possible to make changes 

to the original application and submit it again. However, it is allowed to 

resubmit a new application for extension. 

Main functions: 

1. Extension: Click on the [Extension] to submit the data of application for 

extension to the GACC for review. Data that has been submitted can no longer 

be edited. 
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2. View the details: Click on the [View Details] button, the details page will 

display the registration application information of the product. 

"Preview" and "Return" functions here are consistent with the functions that 

exist on the "Application for registration" page. 

5.4.2.2 Entry Instructions 

Enter the "Continuation entry" interface, most of the main field's contents 

displayed are from the approved registration. Required fields are marked with 

an asterisk * in the interface. All fields and the fields on the [View Details] page 

are not allowed to be modified. The relevant fields are described below. 

 

Figure Enterprise Extension Interface 1 

 "Extension application statement" attachment: required, with template. 

 "Other attachments" attachment: optional transmission, no template and 

specific requirements, supporting enterprises to upload supporting materials 

and related documents related to extension applications. Multiple attachments 

can be added. 
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5.5 Notification 

This function enables enterprises to query the notification information initiated 

by the GACC, including import suspension notification, import resumption 

notification, revocation notification and cancellation notification. The 

enterprises that receive the notification will have an impact on the registration 

number of the products involved in the notification in China. 

Suspension of import, the corresponding registration number in China will be 

suspended, and the corresponding goods will not be cleared through Customs. 

The corresponding registration application cannot be changed, continued or 

canceled. 

Resumption of import, the corresponding registration number in China will 

return to normal, and the corresponding registration application can be 

changed, continued and canceled. 

Revoked, if the registration number of the corresponding product in China is 

invalid, the enterprise must apply for registration again. 

Canceled, if the registration number of the corresponding product in China is 

invalid, the enterprise must apply for registration again. 

Click the menu "Notification" on the left to enter the notification page. (See the 

figure below) 
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Figure Notification Page 

Operation Flow: 

1. Select the query criteria and click [Inquire] to list the query results according 

to the query criteria. 

2. If you do not click [View] to open the notification of details, the column “Read 

or Not” will be displayed. Click on [View] to display “Read”. 

2. Click on [View] in the data operation column to open the notification and 

display details. Details are divided into enterprise basic information and 

notification content. (See the figure below) 

 

Figure: Notification details 
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5.6 Rectification 

The rectification process can only be initiated by China Customs. The 

enterprise is required to cooperate and submit relevant materials for 

rectification. The rectification registered by the enterprise is only for one 

registration number in China under the name of the enterprise, but not for the 

whole enterprise. If the competent authorities and enterprises fail to finish 

rectification within the prescribed time limit, the rectification shall be deemed to 

be unqualified. 

The status of enterprise registration is changed from “Normal” to “Import 

Suspended”, click “Integrated Query” on the right, and click Enterprise 

Registration Query to view the enterprise registration status. 

 

Figure: Enterprise registration information query 

Click the “Rectification” menu on the left to view the rectification information 

registered by the enterprise. 

Figure: Rectification query 

Click the Rectification List Information [View] button to jump to the Rectification 

Details page. When the processing is still being performed by the enterprise 
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and the rectification process is not completed, the enterprise can operate the 

rectification information. Otherwise, the enterprise can only view the 

rectification information. 

 
Figure: Rectification details page 

Click Submit. If the rectified product is a product recommended for registration 

by the competent authority of the country (region), the enterprise shall submit 

the rectification materials to the competent authority. Then the competent 

authority shall implement review and inspection, and may modify the 

rectification materials submitted by the enterprise. If the materials submitted by 

the enterprise are deemed to meet the requirements, they shall be submitted 

to China Customs for review and approval. If the materials submitted by the 

enterprise fail to meet the requirements, they may be returned to the enterprise 

for supplementation and correction. The enterprise shall be allowed to submit 

the rectification materials to the competent authority after supplementation and 

correction. If it does not need to get the rectified product registered as 

recommended by the competent authority of the country (region), it shall be 
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directly submitted to Customs for approval. 

When the rectification is accepted, China Customs will restore the import 

process. If the rectification fails, China Customs initiates the process of 

canceling the enterprise registration. 

 

Figure: Rectification approved/unapproved 

 

5.7 Reexamination 

The reexamination process is initiated by China Customs and is divided into 

two situations. In one situation, it requires that the enterprise shall cooperate 

and submit certain materials to support the reexamination. In the other situation, 

the enterprise is reexamined but does not need to cooperate with the 

submission of any materials. The reexamination process of enterprise 

registration is only for products registered in China under the name of the 

enterprise, but not for the whole enterprise. If the competent authority and 

enterprise fail to complete the reexamination process within the specified time 

limit, the reexamination shall be deemed as unqualified. There is no need for 

the enterprise to submit the reexamination notice of the materials, and China 

Customs will not set a time limit. 
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Click the “Reexamination” menu on the left to view the reexamination 

information of enterprise registration. The reexamination information of status 

to be processed is queried by default. 

 

Figure: Reexamination 

Click the Reexamination List Information [View] button to jump to the 

Reexamination Details page. When the processing is still being performed by 

the enterprise and the reexamination process is not completed, the enterprise 

can operate the reexamination information. Otherwise, the enterprise can only 

view the reexamination information. 

 

Figure: Reexamination details page 

Click Submit. If the reexamined product is a product recommended for 
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registration by the competent authority of the country (region), the enterprise 

shall submit the reexamination materials to the competent authority. Then the 

competent authority shall implement review and inspection, and may modify 

the reexamination materials submitted by the enterprise. If the materials 

submitted by the enterprise are deemed to meet the requirements, they shall 

be submitted to China Customs for review and approval. If the materials 

submitted by the enterprise fail to meet the requirements, they may be returned 

to the enterprise for supplementation and correction. The enterprise shall be 

allowed to submit the reexamination materials to the competent authority after 

supplementation and correction. If it does not need to get the reexamined 

product registered as recommended by the competent authority of the country 

(region), it shall be directly submitted to Customs for approval. 

After the product has passed review and approval, China Customs will issue 

an approval receipt to the enterprise and the competent authority. If the 

approval fails, the enterprise and the competent authority shall modify and 

delete the original reexamination notice. Hereby, China Customs will initiate the 

cancellation process or the process of import suspension. 

 

Figure: Product Reexamination Approved/Failed 
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5.8 Integrated Query 

5.8.1 Application Form Query 

The system provides the query of various application forms. Overseas 

enterprise users can enter query criteria to quire the applications they 

submitted, including application information, recommendation information of 

competent authorities, and review information by GACC. 

For the applications that have been temporarily saved or have not successfully 

submitted or completed the supplementation and correction, click [View] to 

enter the page of application details for editing. 

For the application form reviewed by the Customs or the competent authority, 

click [View] in the column of Customs Receipt or the Institution’s Receipt 

column to query the specific contents of the receipt. 

Click “Integrated Query - Application Form Query” on the left to expand the 

service menu. (See the figure below) 

 
Figure: Application form query 

Operation Flow: 
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1. Select the query criteria and click [Inquire] to list the query results according 

to the query criteria. 

2. Click on [View] in the data operation column to open the application form for 

details. The application progress can be viewed in the upper right corner of this 

page. According to different status of the application form, there are the 

following circumstances: 

(1) For applications that have been temporarily saved (to be submitted by the 

enterprise) or are subject to supplementation and correction (to be submitted 

by the enterprise), the application forms can be edited, modified and declared. 

For canceled and renewed application forms, they will be returned without 

supplementation and correction. You cannot view the details after the review 

materials are returned. 

(2) If the application of a product that the enterprise can apply to register with 

GACC by itself is in the state of “Failed to deliver to Customs” or “Failed to 

enter Customs database”, the application forms can be edited and modified, 

and re-declared (see the appendix at the end of this document for detailed 

explanation). If the registration application of the product recommended by the 

competent authority to GACC is in the state of “Failed to deliver to Customs” 

or “Failed to enter Customs database”, the application forms cannot be 

modified or declared. 
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Figure: Enterprise basic information (temporarily saved) 

(3) Application forms submitted to the competent authority already, submitted 

to Customs already (through recommendation), returned (recommendation 

rejected), sent to the GACC successfully, entered Customs database 

successfully, unapproved/approved/already 

accepted/unaccepted/revoked/suspended/subject to rectification are not 

allowed to be edited, modified and declared. 

 

Figure : Enterprise application interface (status of submitting to the competent authority) 

Kind reminder: 
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If the competent authority is processing the data submitted by the 

enterprise, the enterprise is not allowed to edit, modify or submit the 

application. 

5.8.2 Registration Information Query 

This function can be used to query the registration qualification of products that 

have been exported to China for enterprises. 

Query results can be filtered according to product category criteria. See the 

figure below 

 

Figure: Registration information query 

Status column shows the latest status of registration information of current 

products imported to China: 

Effective: The registration number applied for registration of this product in 

China is normal and can be traded normally. 

Revoked: if the registration number of the corresponding product in China is 

invalid, the enterprise must apply for registration again. 

Canceled: if the registration number of the corresponding product in China is 

invalid, the enterprise must apply for registration again. 
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Suspension of import: The corresponding registration number in China will be 

suspended, and the corresponding goods will not be cleared through Customs. 

The corresponding registration application cannot be changed, continued or 

canceled. 

Click [View] to view the corresponding product registration application. The 

status displayed in the upper right corner is the status of the application form, 

not the status of the current product registration number in China. Whether the 

qualification is valid is subject to the status in the list query. 

 

Figure: Record details of registration information query 

5.9 Product Category Query 

In this module, product categories can be searched by entering HS code or 

product name. It can be made unconditionally, or by setting one condition or 

two conditions at the same time. The results are displayed in a list and the 

number of results displayed on a single page can be customized. 
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Query: click [Inquire] to query according to query conditions. Query conditions 

support keyword fuzzy query. 

Reset: click [Reset] to clear query conditions. 

 

Figure: Product type query 

Appendix: System Status Description 

Status Description 

Temporarily saved by 

enterprise 

The application is temporarily saved at the enterprise end, which needs to be submitted to the 

competent authority of the country/region)/GACC 

Submitted to the 

competent authority 

The application has been submitted to the competent authority for review. 

Submitted to GACC 1. The competent authority has recommended the enterprise's application to GACC. 

2. The enterprise has submitted the application to GACC. 

Temporarily saved by 

competent authority 

Application information is being processed by the competent authority of the country (region) 

which is temporarily kept at the competent authority and needs to be submitted to GACC. 

Recommendation 

rejected 

The competent authority of the country (region) rejects the application of the enterprise, and 

the enterprise cannot modify the application. If the enterprise needs to apply to GACC, a new 

application shall be filled in. 

Successfully sent to 

GACC 

System processing. Applications recommended by the competent authorities or submitted by 

enterprises are being sent to GACC. 

Processing failed An error or anomaly occurred in the processing of the application, and the competent authority 

or enterprise in the country (region) can submit the application again without filling in a new 
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application. 

To be accepted 

(Entered Customs 

database 

successfully)   

System processing. The application has been received by GACC and will be reviewed. 

Accepted The application has been accepted by GACC and will be reviewed. 

Rejected by Customs GACC has rejected the application. 

Supplementation and 

correction by 

competent authority 

If the submitted application does not comply with the requirements of GACC, and the contents 

shall be modified or supplemented by the competent authority of the country (region), and the 

application shall be modified by the competent authority of the country (region) and submitted 

again. It does not need to fill in a new application. 

Supplementation and 

correction by 

enterprise 

If the submitted application does not comply with the requirements of the competent authority 

of the country (region) or GACC and it needs to modify or supplement the filled contents, the 

enterprise shall modify the application and submit it again. It does not need to fill in a new 

application. 

Unapproved GACC rejects the application recommended by the competent authority or submitted by the 

enterprise. 

Approved If the overseas manufacturer of imported food meets the requirements, GACC shall approve 

the registration application and grant Chinese registration number to the enterprise. 

Revoked GACC revokes the registration in China of the registered enterprise. 

Suspended GACC suspends the export of food products by the registered enterprise to China, until the 

registration requirements are met after rectifications. 

Rectification If a registered overseas manufacturer of imported food no longer conforms to the registration 

requirements, GACC shall request the manufacturer to rectify within a specified period and 

shall suspend imports from the manufacturer during this period. The manufacturer shall 

complete the rectification within the specified period and submit to GACC a written report and 

a written statement confirming it has conformed to the registration requirements. 
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附件3-1-3 

进口燕窝与燕窝制品境外生产企业注册申请书 

这是中华人民共和国海关总署(GACC)要求向中国出口燕窝与燕窝制品的境外生产

企业必须提供的用于评估和注册的申请。请用中文或英文提交，申请资料内容要求

完整，以避免导致申请过程的延误。 

 

□新申请注册               □新增注册产品品种 

□改扩建 

 

第一部分企业基本情况 

1.1 企业名称 : 

 

1.2 地址 : 

 

1.3 企业在当地官方主管部门的注册编号（附注册证书复印件）: 

 

1.4 注册批准机构： 

 

1.5 建厂日期： 

 

1.6 增加产能（如适用，请提供改扩建日期、改扩建项目说明）： 

 

1.7产品种类： 
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1.8 出口贸易情况（已出口的国家或地区，对应出口产品品种）： 

 

1.9 拟对华注册/增加的产品（详细列明拟输华产品具体品种，可提

供产品照片）： 

 

1.10已获对华注册资格时间（有效期）、已批准出口产品种类（如

适用）： 

 

1.11 加工能力（按产品品种分别描述，年/吨）： 

 

1.12 企业检测能力 

检测方式：□自有实验室□社会实验室 

实验室资质： 

检测项目：（亚硝酸盐、唾液酸、重金属等） 

检测频率： 

 

1.13 原料来源 

请说明本企业产品相对应的来源燕屋（燕洞），列明对应的燕屋（燕

洞）数量、是否已获得输出国主管部门注册并报中方备案，注册资

格、注册号及名称，可随附附件说明。 

是否有来自第三国的燕窝原料，如果有需注明来源国家、数重量并
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简述相关管理措施。 

 

1.14 生产加工用水 

水源：□公共用水□企业自有水源 

如果是企业自有水源，是否对水进行消毒处理：□是□否 

（如适用） 

自有水源消毒处理方式：□加氯处理□臭氧处理□其他 

（如适用） 

检测频率： 

非生产加工用水和生产加工用水是否独立：□是□否 

 

1.15 加工过程是否使用添加剂（如有请列明所有添加剂种类） 

 

1.16 加工过程是否有热处理工序，如有需说明热处理控制的温度和
持续时间。 

 

1.17 人力资源 

企业员工总数：人；管理技术人员：人 

驻厂官方检验检疫人员：人、派驻机构：（如适用） 

每日加工班次：班、每周工作天数：天 

 

1.18联系人姓名、联系电话、邮箱 
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第二部分企业声明 Declaration by Establishment 

声明上述情况及提交材料真实无误，按照《进口燕窝与燕窝制品境

外生产企业注册主要条件及对照检查要点》进行自查合格。 

I HEREBY DECLARE THAT THE INFORMATION GIVEN ABOVE 

IS TRUE AND CORRECT. 

 

________________________________________________________   

提交人姓名和职务 

Name and designation of person who submitted above information 

 

________________________________________________________ 

法人签名和公司盖章    日期 

Signature of the owner and Company Stamp   Date 
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第三部分中央主管当局确认 Confirmation by the Authority 

经审核确认，兹证明该公司上述情况及提交材料真实无误。申请注

册企业能够符合中国和（出口国国家或地区名称）相关卫生要求。 

 

________________________________________________________ 

主管人员姓名和职务 

Name and designation of the person who verified above 

information 

 

________________________________________________________ 

主管人员签名和主管当局盖章    日期 

Signature and official stamp of authority  Date 

 



Declaration of the manufacturer 

 

 

We hereby declare that the information and related materials 

submitted by                               （Enterprise Name） 

are true and complete, and can meet the relevant regulations of China and  

                           (name of exporting country or region) 

and the Regulations of the People's Republic of China on the Registration 

and Administration of Overseas Manufacturers of Imported Food.  

 

Name and position of the legal representative of the manufacturer 

                                                    

Signature and seal of the legal representative        Date：  

                                                    

 



 
MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT 

DEPARTMENT OF ANIMAL HEALTH 

农业和农村发展部 

兽医局 

 THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM 

越南社会主义共和国 

  

 

VETERINARY HEALTH CERTIFICATE FOR BIRD’S NEST PRODUCTS 

 TO BE EXPORTED FROM VIET NAM TO CHINA 

越南输华燕窝产品兽医卫生证书 

Number/证书编号:……………….……../ CN-KDSPĐVXK 

 
 

Name of animal quarantine organization/动物检疫机构名称: 
……………………………………………………………………………………………………..……………… 

Name and address of consignor/ 发货人名称和地址: …………….............................................................................. 

................................................................................................………………...........................................…..….............. 

Tel/电话: …………………………….….……… 

Fax/传真: 

………………………… 

Email/电子邮件: 

……………………………...……… 

Name and address of consignee/收货人名称和地址:........................................................................................…… 

…………………………………..……...……............………………….......................................................................... 

Tel/电话: ……………………..….. 

Fax/传真: 

……………..………….. 

Email/电子邮件: 

……………………. 

Type of products/ 产品类型:…………………. Batch number/生产批号: ………………………………………….… 

Type of package/包装类型: ………………………………………………………………………..………………. 

Package identification number/包装识别号: 

………………………………………………………………………..………………. 

Number of package/件数……………………...… Net weight/净重: ………………………………………………….… 

Commodity (HS) code/ 商品 HS 编码:…………………………………………………………….…………………… 

Registration number of bird nest premise 燕屋注册号/： 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Origin of the raw bird nest material 原料来源地/：…………………………………………………………………….. 

Name, address and registration number of the processing establishment/生产企业名称、地址和注册编号
........................................................................................................................................................................................ 

Tel/电话: ………………………………..……. Fax/传真: …………………...….…….…………………..…...… 

Date of production /生产日期: 

……….……………………………………….… Expiry date/保质期: ……….…………………………….……… 

Name of the port of shipment/装运港名称: 

…………………………………………………... Date of departure/启运日期……………………… ..…….…….. 

Means of transport/运输工具 

Aeroplane / 飞机    Railway Wagon / 铁路货车           

Road vehicle / 公路车辆        /Ship/船舶       

Other/其他   
Entry point in China /中国入境口岸:.......................................... 

Identification number of the seal of the containers/集装箱铅封号:…………………..………………………….…… 

 



 

HEALTH CERTIFICATE/ 卫生证明 

I, the undersigned official veterinarian, certify that/ 本人作为签发卫生证书的官方兽医证明： 

1. The bird’s nest products mentioned above comply with requirements laid down in the Protocol 

between the General Administration of Customs of the People’s Republic of China and the Ministry of 

Agriculture and Rural Development of the Socialist Republic of Viet Nam on quarantine, inspection 

and veterinary hygiene requirements for bird’s nest products to be exported from the Socialist Republic 

of Viet Nam to the People’s Republic of China, and is safe, wholesome, and fit for human 

consumption/ 上述输华燕窝产品符合《中华人民共和国海关总署和越南社会主义共和国农业与

农村发展部关于越南向中国出口燕窝产品的检验检疫和卫生条件议定书》的要求，是安全、卫

生的，适合人类食用。  

2. For countries or regions which exist avian influenza. The products were processed with a heating 

treatment that the core temperature of the products shall be no lower than 70 degree Celsius and 

retained at least 3.5 seconds that effectively kills avian influenza virus.对于存在禽流感疫情的国家

（地区）该产品经过中心温度不低于 70℃加热至少 3.5 秒的杀灭禽流感病毒的有效热处理。 

 

Valid up to:: .........../......./....... 

有效期至: 

Issued at/签发于                on/日期… 

  

Veterinarian (Signature, full name) 

兽医（签字，全名） 

DIRECTOR  

(Signature, stamp, full name) 

处长 

（签字，盖章，全名） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


