
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    
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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 
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- 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 
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