
 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

VĂN PHÒNG SPS VIỆT NAM 
 

Số:              /SPS-BNNVN 

V/v Thông báo của Trung Quốc 

kiểm tra Covid-19 trong  

thực phẩm lạnh nhập khẩu 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     

    Hà Nội, ngày       tháng      năm      

Kính gửi:  

- Vụ Hợp tác quốc tế;  

- Các cục: Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Thú y; 

- Cục xuất nhập khẩu, Vụ thị trường Châu Á - Châu Phi (Bộ Công Thương); 

- Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y Tế). 

Ngày 14/7/2020, Trung Quốc ra thông báo số G/SPS/GEN/1812 tới WTO về việc 

kiểm tra Covid-19 trong chuỗi thực phẩm lạnh nhập khẩu (Thông báo kèm theo). Nội dung 

chính như sau:  

- Thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 và an toàn thực phẩm: Hướng dẫn 

kinh doanh thực phẩm được FAO và WHO phối hợp ban hành, để ngăn chặn chuỗi thực 

phẩm lạnh nhập khẩu bị nhiễm Covid-19, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã tiến hành xét 

nghiệm khẩn cấp đối với Covid-19 bên ngoài bao bì và thành phía trong container chứa thực 

phẩm lạnh nhập khẩu. 

- Ngày 03/7/2020, Hải quan thành phố Đại Liên và Hạ Môn của Trung Quốc tìm thấy 

mẫu dương tính với Covid-19 trong 03 (ba) lô tôm đông lạnh nhập khẩu vào Trung Quốc. 

Trong đó, có 05 (năm) mẫu bên ngoài bao bì tôm đông lạnh và 01 (một) mẫu trên thành phía 

trong container. Những sản phẩm này đến từ ba doanh nghiệp của một trong những đối tác 

thương mại quan trọng của Trung Quốc.  

- Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã quyết định 

đình chỉ nhập khẩu sản phẩm từ ba doanh nghiệp nói trên. Những sản phẩm bị tạm giữ sẽ bị 

trả lại hoặc tiêu hủy và những sản phẩm có nguy cơ nhiễm Covid-19 sẽ bị thu hồi. 

Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị Quý Cơ quan: 

1. Nghiên cứu thông báo số G/SPS/GEN/1812 ngày 14/7/2020 để có biện pháp phù 

hợp với thông lệ quốc tế. 

2. Thông báo cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc nắm được 

thông tin trên. 

Thông tin phản hồi gửi về: Văn phòng SPS Việt Nam, địa chỉ: số 10 Nguyễn Công 

Hoan, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 024.3734.4764, Fax: 024.3734.9019, Email: 

spsvietnam@mard.gov.vn.  

 Cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./. 
 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TTr. Phùng Đức Tiến (để báo cáo); 

- Giám đốc (để báo cáo); 

- Lưu SPS (DVC-7).  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Ngô Xuân Nam 
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