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•  Các loại rau củ quả tươi như: xoài, chanh, cam, đu đủ, táo, ớt, 
đậu non

• Khoai tây, khoai lang, củ mài, quả óc chó chưa bóc vỏ
•  Cây giống, hạt mầm, cành giâm của cây ăn quả như cây táo, 

cây lê, cây nho v.v.
•  Đất, thực vật còn dính đất, sâu bệnh côn trùng còn sống, hạt 

giống cỏ dại v.v.

Thực vật bị cấm mang vào

Động thực vật Hướng dẫn Kiểm dịch
Nghiêm cấm việc đem động thực vật, nông sản, sản phẩm 

chăn nuôi từ nước ngoài vào.

Thực thi kiểm dịch tại các cảng hàng không và cảng biển trên toàn quốc nhằm ngăn chặn việc du nhập vào 
trong nước các bệnh truyền nhiễm trên gia súc, các bệnh và côn trùng gây hại trên thực vật.

Kiểm dịch thực vật Kiểm dịch động vật

•  Động vật nuôi: chó, mèo, chim cảnh v.v.
•   Sản phẩm làm từ sữa: sữa, phô mai, bơ v.v.
•   Thịt và các sản phẩm từ thịt: thịt bò, thịt heo, thịt gà, xúc xích, 

chả, khô bò, thịt hộp, sản phẩm làm từ thịt bò, mỡ bò (cà ri) v.v.
•  Sản phẩm từ động vật: Nhung hươu, xương, lông vũ v.v.
•  Trứng và sản phẩm từ trứng: Trứng gà, trứng chim, lòng trắng 

trứng, bột trứng gà, v.v.
•  Thức ăn, đồ ăn vặt, và thực phẩm dinh dưỡng v.v. dành cho 

thú nuôi
•  Sản phẩm được gia công hoàn thiện đóng gói chân không 

nằm trong danh mục các vật phẩm bị cấm mang vào.

•   Tất cả các loại nông sản bao gồm: các loại hạt, trái cây, rau, ớt khô, 
mè, sâm tươi, nấm khô, nguyên liệu thuốc Đông y, hương liệu v.v.

•   Các loại hạt giống và cây giống như hạt giống, cây giống, thân củ, 
cành giâm, hạt mầm v.v.

•   Gỗ xẻ, vật liệu bao bọc gỗ, côn trùng, sâu bệnh gây hại còn sống.

*��Nộp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với những loại thực 
vật được sử dụng để gieo trồng như hạt giống, cây con, thân củ v.v. 
Trường hợp chưa nộp thì cần được phê duyệt trước.

Hạng mục cấm mang vàoNhững hạng mục bắt buộc phải khai báo

Động vật và đa số các sản phẩm chăn nuôi thường không được mang 
vào nước khi không có giấy chứng nhận kiểm dịch được cấp bởi cơ 
quan chính phủ tại nước xuất khẩu.

•

• Khi mang theo các sản phẩm chăn nuôi hoặc thực phẩm có chứa 
những sản phẩm này, vui lòng khai báo đến Cơ quan Kiểm dịch Động 
thực vật để xác nhận khả năng có được mang vào hay không. 

Vui lòng xác nhận bằng mã QR để biết thêm 
thông tin chi tiết về các vật phẩm bị cấm. 

Trái cây tươi, rau quả Thực vật còn dính đất Côn trùng còn sống

Rau Hoa (hoa đã cắt) Cây giống

Thú nuôi

Màn thầu

Dồi trường

Sản phẩm từ sữa

Trứng

Thịt khô

Sản phẩm từ thịt

Xúc xích

Thức ăn cho động vật

베트남어


