
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

VĂN PHÒNG SPS VIỆT NAM 
 

Số:               /SPS-BNNVN 
V/v: Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban 

hành thông báo số 58.2022 về việc tiếp 

tục hoàn thiện, tối ưu hóa biện pháp 

phòng chống dịch tại cảng, cửa khẩu đối 

với thực phẩm chuỗi lạnh nhập khẩu 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     

                Hà Nội, ngày      tháng      năm 2022 

                

Kính gửi:  

- Các Cục: Bảo vệ thực vật; Thú y; Quản lý chất lượng 

nông lâm sản và thủy sản; 

- Các Hiệp hội: Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam; 

Rau quả Việt Nam. 

 
 

 

Văn phòng SPS Việt Nam thông báo việc Tổng cục Hải quan Trung Quốc 

(GACC) ban hành thông báo số 58/2022 ngày 08/7/2022 về việc tiếp tục hoàn 

thiện, tối ưu hóa biện pháp phòng chống dịch tại cảng, cửa khẩu đối với thực 

phẩm chuỗi lạnh nhập khẩu vào nước này, thông báo này thay thế thông báo số 

103/2020. Nội dung chính như sau: 

1. GACC triển khai công tác kiểm tra và xét nghiệm Covid-19 trên sản 

phẩm thực phẩm chuỗi lạnh nhập khẩu. Căn cứ kết quả kiểm tra theo quy định 

sẽ tiến hành kiểm tra và điều tra, xác nhận tình trạng an toàn và hệ thống quản lý 

an toàn của nước nhập khẩu có phù hợp với yêu cầu của GACC hay không?.  

2. Đối với doanh nghiệp còn tồn tại, căn cứ quy định pháp luật liên quan 

để áp dụng biện pháp khắc phục có thời hạn, tạm ngừng nhập khẩu hoặc hủy 

đăng ký tư cách xuất khẩu của doanh nghiệp… 

(bản gốc và bản dịch đính kèm). 

Văn phòng SPS Việt Nam trân trọng thông báo! 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c); 

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

- Vụ HTQT (để biết); 

- Giám đốc VP (để b/c); 

- Lưu VtSPS.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Ngô Xuân Nam  
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