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Phụ lục: THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC Y TẾ DỰ 

PHÒNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4921/QĐ-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2018                              

của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

STT Tên thủ tục hành 

chính  

Lĩnh 

vực 

Cơ quan thực hiện 

1 Cấp giấy chứng nhận 

tiêm chủng quốc tế 

hoặc áp dụng biện 

pháp dự phòng 

Y tế 

dự 

phòng 

Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Y 

tế dự phòng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hoạt 

động kiểm dịch y tế biên giới 

2 Kiểm dịch y tế đối 

với phương tiện vận 

tải  

Y tế 

dự 

phòng 

Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Y 

tế dự phòng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hoạt 

động kiểm dịch y tế biên giới 

3 Kiểm dịch y tế đối 

với hàng hóa  

Y tế 

dự 

phòng 

Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Y 

tế dự phòng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hoạt 

động kiểm dịch y tế biên giới 

4 Kiểm dịch y tế đối 

với thi thể, hài cốt, 

tro cốt 

Y tế 

dự 

phòng 

Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Y 

tế dự phòng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hoạt 

động kiểm dịch y tế biên giới 

5 Kiểm dịch y tế đối 

với mẫu vi sinh y 

học, sản phẩm sinh 

học, mô, bộ phận cơ 

thể người 

Y tế 

dự 

phòng 

Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Y 

tế dự phòng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hoạt 

động kiểm dịch y tế biên giới 

   

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC 

PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ  

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1- Thủ tục Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng 

Trình tự thực hiện  

 Bước 1. Nộp đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp 

dụng biện pháp dự phòng 

 Bước 2. Cung cấp minh chứng việc sử dụng vắc xin, biện pháp dự phòng đã 

áp dụng trước đó còn hiệu lực với tổ chức kiểm dịch y tế hoặc thực hiện việc 

tiêm chủng vắc xin. 
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 Bước 3. Sau khi tiếp nhận đủ đơn và tài liệu minh chứng đã tiêm vắc xin 

phòng bệnh, tổ chức kiểm dịch y tế cấp ngay giấy chứng nhận tiêm chủng 

quốc tế. 

Cách thức thực hiện  

 - Thực hiện tại cửa khẩu hoặc tại Cơ quan tổ chức kiểm dịch y tế biên giới.  

Thành phần, số lượng hồ sơ 

 1. Thành phần hồ sơ bao gồm: 

 - Đơn đề nghị 

- Minh chứng việc sử dụng vắc xin, biện pháp dự phòng đã áp dụng trước đó 

còn hiệu lực (nếu có). 

 2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ cho một lần cấp giấy chứng nhận  

Thời hạn giải quyết  

 Ngay sau khi tiếp nhận đủ đơn và tài liệu minh chứng đã tiêm vắc xin 

phòng bệnh. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính 

 Đối tượng áp dụng: 

a) Đối tượng không có giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng 

biện pháp dự phòng đối với người xuất phát từ hoặc đi đến quốc gia, vùng 

lãnh thổ có dịch bệnh thuộc nhóm A mà bệnh đó bắt buộc phải tiêm chủng 

hoặc áp dụng biện pháp dự phòng; 

b) Đối tượng có giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện 

pháp dự phòng đã hết hiệu lực đối với người xuất phát từ hoặc đi đến quốc 

gia, vùng lãnh thổ có dịch bệnh thuộc nhóm A mà bệnh đó bắt buộc phải 

tiêm chủng hoặc áp dụng biện pháp dự phòng. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính  

 Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hoạt động 

kiểm dịch y tế biên giới 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính  

 Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng      

Lệ phí 

 Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá tối đa dịch vụ kiểm 

dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập: 
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Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm ngay sau thủ tục này) 

 Mẫu số 1: Giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự 

phòng 
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 Mẫu số 2: Đơn đề nghị 

 

 

Yêu cầu, điệu kiện thủ tục hành chính  

 Không  

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính  

 1. Luật số 03/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 về Phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm 

 2. Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền 

nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới 
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3- Thủ tục Kiểm dịch y tế đối với phương tiện vận tải 

Trình tự thực hiện  

 Bước 1. Khai báo y tế với phương tiện vận tải: 

1. Đối với tàu bay: 

a) Người khai báo y tế thực hiện khai, nộp tờ khai chung hàng không và giấy 

chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng hóa, phương tiện vận tải đường bộ, 

đường sắt, đường hàng không (nếu có) cho tổ chức kiểm dịch y tế biên giới 

hoặc qua Cổng thông tin một cửa quốc gia trước khi phương tiện vận tải 

được phép nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh; 

b) Trong trường hợp hành khách hoặc phi hành đoàn trên chuyến bay có 

triệu chứng hoặc có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm, cơ trưởng hoặc tiếp 

viên trưởng phải liên lạc ngay với tổ chức kiểm dịch y tế biên giới tại cửa 

khẩu trước khi tàu bay cất, hạ cánh. 

2. Đối với tàu thuyền: 

a) Người khai báo y tế thực hiện khai, nộp giấy khai báo y tế hàng hải, giấy 

chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền/chứng nhận xử lý vệ sinh tàu 

thuyền (nếu có), giấy chứng nhận kiểm tra y tế hàng hóa (trên tàu thuyền), 

tàu thuyền (nếu có) và bản khai chung cho tổ chức kiểm dịch y tế biên giới 

hoặc thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia trước 12 giờ kể từ khi tàu 

thuyền dự kiến nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh. 

3. Đối với phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt: 

Thực hiện khai, nộp giấy khai báo y tế hàng hóa, phương tiện vận tải và giấy 

chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng hóa, phương tiện vận tải đường bộ, 

đường sắt, đường hàng không (nếu có) trước khi phương tiện qua cửa khẩu. 

 Bước 2. Thu thập thông tin trước khi phương tiện vận tải qua biên giới : 

a) Số hiệu hoặc biển số của phương tiện vận tải; 

b) Lộ trình của phương tiện vận tải trước khi nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh; 

c) Thông tin sức khỏe của người đi trên phương tiện vận tải; 

d) Các thông tin cần thiết khác. 

 Bước 3. Xử lý thông tin đối với phương tiện vận tải: 

1. Kiểm dịch viên y tế thực hiện kiểm tra y tế theo quy định đối với phương 

tiện vận tải có yếu tố nguy cơ bao gồm: 

a) Phương tiện vận tải đi qua quốc gia, vùng lãnh thổ có ghi nhận trường 

hợp bệnh truyền nhiễm mà Bộ Y tế có yêu cầu phải giám sát; 

b) Phương tiện vận tải chở người bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh hoặc 

mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm; 

c) Phương tiện vận tải chở hàng hóa mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm 

hoặc nghi ngờ mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. 

2. Trường hợp phương tiện không có yếu tố nguy cơ theo quy định, kiểm 

dịch viên y tế thực hiện giám sát phương tiện vận tải trong thời gian chờ 

nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh gồm các nội dung sau: 

a) Giám sát trung gian truyền bệnh truyền nhiễm xâm nhập lên, xuống 

phương tiện vận tải; 
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b) Giám sát trung gian truyền bệnh, tác nhân gây bệnh truyền nhiễm trong 

quá trình bốc dỡ, tiếp nhận hàng hóa. 

3. Trong quá trình giám sát, nếu phát hiện phương tiện vận tải có trung gian 

truyền bệnh truyền nhiễm, tác nhân gây bệnh truyền nhiễm hoặc không bảo 

đảm điều kiện vệ sinh chung (bao gồm phát hiện chất thải, chất tiết, dấu vết 

của trung gian truyền bệnh; thực phẩm, rác thải sinh hoạt không được thu 

gom, bảo quản, xử lý đúng quy định hoặc các khu vực ăn, ở, kho chứa, nhà 

vệ sinh không được vệ sinh thường xuyên gây tình trạng nấm, mốc, mùi hôi 

thối), kiểm dịch viên y tế đề xuất biện pháp kiểm tra y tế vào giấy khai báo y 

tế đối với phương tiện vận tải. 

4. Trường hợp phương tiện vận tải không thuộc một trong các trường hợp có 

yếu tố nguy cơ hoặc không cần phải kiểm tra y tế, kiểm dịch viên y tế xác 

nhận kết quả kiểm dịch y tế, kết thúc quy trình kiểm dịch. 

 Bước 4. Kiểm tra giấy tờ đối với phương tiện vận tải: 

Loại giấy tờ kiểm tra: 

a) Đối với tàu bay: tờ khai chung hàng không đối với tàu bay, giấy chứng 

nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng hóa, phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, 

đường hàng không (nếu có); 

b) Đối với tàu thuyền: giấy khai báo y tế hàng hải, giấy chứng nhận miễn xử 

lý vệ sinh tàu thuyền/chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thuyền, bản khai chung 

(nếu có) và giấy chứng nhận kiểm tra y tế hàng hóa (trên tàu thuyền), tàu 

thuyền (nếu có); 

c) Đối với phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt: giấy khai báo y tế hàng 

hóa, phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt và giấy chứng nhận kiểm 

tra/xử lý y tế hàng hóa, phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường 

hàng không (nếu có). 

 Bước 5. Kiểm tra thực tế đối với phương tiện vận tải: 

Kiểm dịch viên y tế yêu cầu đưa phương tiện vận tải vào khu vực cách ly để 

thực hiện các nội dung sau: 

a) Kiểm tra tình trạng vệ sinh chung trên phương tiện vận tải; 

b) Kiểm tra trung gian truyền bệnh truyền nhiễm trên phương tiện vận tải; 

c) Đánh giá hiệu quả các biện pháp xử lý y tế đã áp dụng; 

d) Lấy mẫu xét nghiệm trong trường hợp nghi ngờ có tác nhân gây bệnh 

truyền nhiễm thuộc nhóm A. 

 Bước 6. Xử lý y tế đối với phương tiện vận tải: 

Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế, kiểm dịch viên y tế có thể áp dụng một hoặc 

các biện pháp sau: 

a) Diệt tác nhân gây bệnh, trung gian truyền bệnh; 

b) Thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai việc thu 

gom, xử lý chất thải có khả năng mang tác nhân gây bệnh hoặc có nguy cơ 

gây bệnh truyền nhiễm; 

c) Khử trùng. 
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Cách thức thực hiện  

 Kiểm tra/ xử lý y tế trực tiếp tại cửa khẩu 

Thành phần, số lượng hồ sơ  

 1. Thành phần hồ sơ bao gồm: 

 a) Đối với tàu bay: tờ khai chung hàng không đối với tàu bay, giấy chứng 

nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng hóa, phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, 

đường hàng không (nếu có); 

b) Đối với tàu thuyền: giấy khai báo y tế hàng hải, giấy chứng nhận miễn xử 

lý vệ sinh tàu thuyền/chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thuyền, bản khai chung 

(nếu có) và giấy chứng nhận kiểm tra y tế hàng hóa (trên tàu thuyền), tàu 

thuyền (nếu có); 

c) Đối với phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt: giấy khai báo y tế hàng 

hóa, phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt và giấy chứng nhận kiểm 

tra/xử lý y tế hàng hóa, phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường 

hàng không (nếu có). 

d) Đơn đề nghị: Trường hợp người khai báo y tế yêu cầu kiểm tra, xử lý y tế 

phương tiện vận tải để cấp giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng hóa, 

phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không hoặc giấy 

chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền/chứng nhận vệ sinh tàu thuyền.  

 2. Số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ đối với 01 phương tiện vận tải  

Thời hạn giải quyết  

 - Thời gian hoàn thành việc giám sát đối với một phương tiện vận tải không 

quá 01 giờ đối với phương tiện đường bộ, đường hàng không; 02 giờ đối với 

phương tiện đường sắt, đường thủy. 

- Thời gian hoàn thành việc kiểm tra giấy tờ một phương tiện vận tải không 

quá 20 phút kể từ khi nhận đủ giấy tờ. 

- Thời gian hoàn thành việc kiểm tra thực tế không quá 01 giờ đối với phương 

tiện vận tải đường bộ, đường hàng không; 02 giờ đối với phương tiện vận tải 

đường sắt, đường thủy. Trường hợp quá thời gian kiểm tra nhưng chưa hoàn 

thành công tác chuyên môn, nghiệp vụ kiểm dịch y tế, trước khi hết thời gian 

quy định 15 phút, tổ chức kiểm dịch y tế biên giới phải thông báo việc gia hạn 

thời gian kiểm tra thực tế và nêu rõ lý do cho người khai báo y tế biết, thời 

gian gia hạn không quá 01 giờ. 

- Thời gian cấp giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền/chứng nhận xử 

lý vệ sinh tàu thuyền không quá 30 phút sau khi hoàn thành việc xử lý y tế. 

- Thời gian hoàn thành các biện pháp xử lý y tế: 

   + Không quá 01 giờ đối với một phương tiện vận tải đường bộ hoặc một toa 

tàu hỏa, một tàu bay;  

   + Không quá 06 giờ đối với cả đoàn tàu hỏa hoặc một tàu thuyền kể từ thời 

điểm phát hiện ra phương tiện vận tải thuộc diện phải xử lý y tế.  

   + Không quá 24 giờ đối với tàu thuyền trong trường hợp phải xử lý y tế 

bằng hình thức bẫy chuột, đặt mồi, xông hơi diệt chuột.  
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   + Trước khi hết thời gian quy định 15 phút mà vẫn chưa hoàn thành việc xử 

lý y tế, tổ chức kiểm dịch y tế biên giới phải thông báo việc gia hạn thời gian 

xử lý y tế bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người khai báo y tế. Thời gian gia 

hạn không quá 01 giờ đối với một phương tiện vận tải đường bộ hoặc một toa 

tàu hỏa hoặc một tàu bay; không quá 04 giờ đối với cả đoàn tàu hỏa hoặc một 

tàu thuyền kể từ thời điểm có thông báo gia hạn. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính 

 1. Đối tượng phải khai báo y tế 

Tất cả phương tiện vận tải khi nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh phải thực hiện 

khai báo y tế, trừ tàu bay, tàu thuyền đã làm thủ tục kiểm dịch y tế khi nhập 

cảnh ở cảng đầu tiên sau đó chuyển đến các cảng nội địa khác. 

2. Đối tượng kiểm tra giấy tờ: 

- Phương tiện vận tải có yếu tố nguy cơ: 

a) Phương tiện vận tải đi qua quốc gia, vùng lãnh thổ có ghi nhận trường 

hợp bệnh truyền nhiễm mà Bộ Y tế có yêu cầu phải giám sát; 

b) Phương tiện vận tải chở người bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh hoặc 

mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm; 

c) Phương tiện vận tải chở hàng hóa mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm 

hoặc nghi ngờ mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. 

 - Phương tiện vận tải có trung gian truyền bệnh truyền nhiễm, tác nhân gây 

bệnh truyền nhiễm hoặc không bảo đảm điều kiện vệ sinh chung (bao gồm 

phát hiện chất thải, chất tiết, dấu vết của trung gian truyền bệnh; thực phẩm, 

rác thải sinh hoạt không được thu gom, bảo quản, xử lý đúng quy định hoặc 

các khu vực ăn, ở, kho chứa, nhà vệ sinh không được vệ sinh thường xuyên 

gây tình trạng nấm, mốc, mùi hôi thối). 

3. Đối tượng kiểm tra thực tế: 

- Phương tiện vận tải có yếu tố nguy cơ: 

a) Phương tiện vận tải đi qua quốc gia, vùng lãnh thổ có ghi nhận trường 

hợp bệnh truyền nhiễm mà Bộ Y tế có yêu cầu phải giám sát; 

b) Phương tiện vận tải chở người bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh hoặc 

mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm; 

c) Phương tiện vận tải chở hàng hóa mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm 

hoặc nghi ngờ mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. 

 - Phương tiện vận tải có trung gian truyền bệnh truyền nhiễm, tác nhân gây 

bệnh truyền nhiễm hoặc không bảo đảm điều kiện vệ sinh chung (bao gồm 

phát hiện chất thải, chất tiết, dấu vết của trung gian truyền bệnh; thực phẩm, 

rác thải sinh hoạt không được thu gom, bảo quản, xử lý đúng quy định hoặc 

các khu vực ăn, ở, kho chứa, nhà vệ sinh không được vệ sinh thường xuyên 

gây tình trạng nấm, mốc, mùi hôi thối). 

- Phương tiện vận tải xuất phát hoặc đi qua quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận 

có trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A mà chưa được xử lý y 

tế; phương tiện vận tải chở người nghi ngờ, mắc bệnh truyền nhiễm thuộc 

nhóm A; phương tiện vận tải chở hàng hóa nghi ngờ mang tác nhân gây 

bệnh truyền nhiễm, trung gian truyền bệnh thuộc nhóm A; phương tiện vận 

tải không có giấy chứng nhận miễn hoặc đã xử lý vệ sinh. 
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4. Đối tượng xử lý y tế: 

Phương tiện vận tải bị kiểm tra mang hoặc có dấu hiệu mang mầm bệnh 

truyền nhiễm, trung gian truyền bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính  

 Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hoạt động 

kiểm dịch y tế biên giới 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính  

 - Xác nhận không cần phải kiểm tra y tế, kết thúc quy trình kiểm dịch; hoặc: 

- Cấp biên bản kiểm tra, giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý, giấy chứng nhận 

miễn xử lý vệ sinh đối với phương tiện vận tải.  

Lệ phí  

 Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá tối đa dịch vụ kiểm 

dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập: 
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Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm ngay sau thủ tục này) 

 Mẫu số 1: Đơn đề nghị (áp dụng trong trường hợp người khai báo y tế cầu 

kiểm tra, xử lý y tế phương tiện vận tải để cấp giấy chứng nhận kiểm tra/xử 

lý y tế hàng hóa, phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng 

không hoặc giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền/chứng nhận vệ 

sinh tàu thuyền). 
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13 

 

 

 Mẫu số 2: Tờ khai chung hàng không 
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 Mẫu số 3: Giấy khai báo y tế hàng hóa và phương tiện vận tải (đối với 

đường bộ, đường sắt) 
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 Mẫu số 4: Giấy khai báo y tế hàng hải 

 

 



17 

 

 



18 

 

 



19 
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 Mẫu số 5: Bản khai chung  
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 Mẫu số 6: Biên bản kiểm tra vệ sinh tàu bay 
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 Mẫu số 7: Biên bản kiểm tra vệ sinh tàu thuyền  
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 Mẫu số 8: Giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền/ chứng nhận xử lý 

vệ sinh tàu thuyền 
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 Mẫu số 9: Giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng hóa, phương tiện vận 

tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không 
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 Mẫu số 10: Giấy chứng nhận kiểm tra/ xử lý y tế hàng hóa (trên tàu thuyền), 

tàu thuyền. 

 

 

Yêu cầu, điệu kiện thủ tục hành chính  

 Không  
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Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính  

 1. Luật số 03/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 về Phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm 

 2. Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền 

nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới 

3- Thủ tục Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa 

Trình tự thực hiện  

 Bước 1. Khai báo y tế đối với hàng hóa: 

1. Đối với hàng hóa vận tải bằng đường bộ, đường sắt, đường hàng không: 

người khai báo y tế khai, nộp giấy khai báo y tế hàng hóa, giấy chứng nhận 

kiểm tra/xử lý y tế hàng hóa, phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, 

đường hàng không (nếu có) cho tổ chức kiểm dịch y tế biên giới hoặc qua 

Cổng thông tin một cửa quốc gia trước khi hàng hóa được phép nhập khẩu, 

xuất khẩu, quá cảnh. 

2. Đối với hàng hóa vận tải bằng đường thủy: người khai báo y tế thực hiện 

khai, nộp bản sao bản khai hàng hóa và giấy chứng nhận kiểm tra y tế hàng 

hóa (trên tàu thuyền), tàu thuyền (nếu có) cho tổ chức kiểm dịch y tế biên 

giới hoặc qua Cổng thông tin một cửa quốc gia trước 12 giờ kể từ khi hàng 

hóa dự kiến nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh. 

 Bước 2. Thu thập thông tin trước khi hàng hóa vận chuyển qua biên giới  

Các thông tin cần thu thập: 

a) Thông tin về nơi hàng hóa xuất phát hoặc quá cảnh; 

b) Thông tin về chủng loại, số lượng, bảo quản, đóng gói hàng hóa và 

phương tiện vận chuyển. 

 Bước 3. Xử lý thông tin đối với hàng hóa 

1. Kiểm dịch viên y tế thực hiện kiểm tra y tế đối với các hàng hóa có yếu tố 

nguy cơ bao gồm: 

a) Hàng hóa vận chuyển qua quốc gia, vùng lãnh thổ có ghi nhận trường hợp 

bệnh truyền nhiễm mà Bộ Y tế có yêu cầu phải giám sát; 

b) Hàng hóa mang hoặc có dấu hiệu mang mầm bệnh, trung gian truyền 

bệnh truyền nhiễm; 

c) Hàng hóa vận chuyển bằng phương tiện có yếu tố nguy cơ:  

- Phương tiện vận tải đi qua quốc gia, vùng lãnh thổ có ghi nhận trường hợp 

bệnh truyền nhiễm mà Bộ Y tế có yêu cầu phải giám sát; 

- Phương tiện vận tải chở người bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh hoặc 

mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm; 

- Phương tiện vận tải chở hàng hóa mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm 

hoặc nghi ngờ mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. 

d) Hàng hóa có thông báo của cơ quan có thẩm quyền về nguy cơ lây lan 

dịch bệnh truyền nhiễm. 
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2. Trường hợp hàng hóa không có yếu tố nguy cơ kiểm dịch viên y tế thực 

hiện giám sát hàng hóa trong thời gian chờ nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh 

gồm các nội dung sau: 

a) Đối chiếu giấy khai báo y tế đối với hàng hóa, trừ trường hợp hàng hóa 

quá cảnh mà không bốc dỡ khỏi phương tiện; 

b) Giám sát tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, trung gian gây bệnh truyền 

nhiễm xâm nhập vào hàng hóa. 

3. Thực hiện giám sát theo quy định đối với hàng hóa nhập khẩu chờ làm thủ 

tục nhập khẩu trước khi chuyển về kho ngoại quan nằm ngoài cửa khẩu. 

4. Trong quá trình giám sát, nếu phát hiện hàng hóa có trung gian truyền 

bệnh truyền nhiễm, tác nhân gây bệnh truyền nhiễm hoặc không bảo đảm 

điều kiện vệ sinh chung (bao gồm phát hiện chất thải, chất tiết, dấu vết của 

trung gian truyền bệnh; hàng hóa có tình trạng nấm, mốc, mùi hôi thối), 

kiểm dịch viên y tế thu thập thêm thông tin về các biện pháp xử lý y tế đã áp 

dụng, cần hỗ trợ, đề xuất biện pháp kiểm tra y tế vào Giấy khai báo y tế đối 

với hàng hóa. 

5. Trường hợp hàng hóa không thuộc một trong các trường hợp quy định, 

kiểm dịch viên y tế xác nhận kết quả kiểm dịch y tế và kết thúc quy trình 

kiểm dịch. 

 Bước 4. Kiểm tra giấy tờ đối với hàng hóa 

Kiểm dịch viên y tế kiểm tra các loại giấy tờ sau: 

a) Đối với hàng hóa vận tải bằng đường bộ, đường sắt, đường hàng không: 

giấy khai báo y tế hàng hóa, phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, 

đường hàng không, giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng hóa, phương 

tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không (nếu có); 

b) Đối với hàng hóa vận tải bằng đường thủy: bản sao bản khai hàng hóa; 

giấy chứng nhận kiểm tra y tế hàng hóa (trên tàu thuyền), tàu thuyền (nếu 

có). 

 Bước 5. Kiểm tra thực tế đối với hàng hóa 

Kiểm dịch viên y tế yêu cầu đưa hàng hóa vào khu vực kiểm tra y tế, thực 

hiện kiểm tra các nội dung sau: 

1. Nội dung khai báo với thực tế hàng hóa; 

2. Tình trạng vệ sinh chung; 

3. Trung gian truyền bệnh truyền nhiễm; 

4. Quy định về dụng cụ, bao gói chứa đựng, thông tin ghi trên nhãn; điều 

kiện vận chuyển; 

5. Đánh giá hiệu quả các biện pháp xử lý y tế đã áp dụng; 

6. Lấy mẫu xét nghiệm trong các trường hợp:  

a) Hàng hóa có yếu tố nguy cơ bao gồm: 

- Hàng hóa vận chuyển qua quốc gia, vùng lãnh thổ có ghi nhận trường hợp 

bệnh truyền nhiễm mà Bộ Y tế có yêu cầu phải giám sát; 

- Hàng hóa mang hoặc có dấu hiệu mang mầm bệnh, trung gian truyền bệnh 

truyền nhiễm; 
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- Hàng hóa vận chuyển bằng phương tiện có yếu tố nguy cơ: 

+ Phương tiện vận tải đi qua quốc gia, vùng lãnh thổ có ghi nhận trường hợp 

bệnh truyền nhiễm mà Bộ Y tế có yêu cầu phải giám sát; 

+ Phương tiện vận tải chở người bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh hoặc 

mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm; 

+ Phương tiện vận tải chở hàng hóa mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm 

hoặc nghi ngờ mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. 

- Hàng hóa có thông báo của cơ quan có thẩm quyền về nguy cơ lây lan dịch 

bệnh truyền nhiễm. 

b) Hàng hóa có trung gian truyền bệnh truyền nhiễm, tác nhân gây bệnh 

truyền nhiễm hoặc không bảo đảm điều kiện vệ sinh chung (bao gồm phát 

hiện chất thải, chất tiết, dấu vết của trung gian truyền bệnh; hàng hóa có tình 

trạng nấm, mốc, mùi hôi thối). 

c) Hàng hóa thuộc một trong các trường hợp:  

- Xuất phát hoặc đi qua quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận có trường hợp 

bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A mà chưa được xử lý y tế;  

- Phương tiện vận tải chở hàng hóa xuất phát hoặc đi qua quốc gia, vùng 

lãnh thổ ghi nhận có trường hợp bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A mà chưa 

được xử lý y tế. 

 Bước 6. Xử lý y tế đối với hàng hóa 

Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế, kiểm dịch viên y tế có thể áp dụng một hoặc 

các biện pháp sau: 

a) Khử trùng, diệt tác nhân gây bệnh, trung gian truyền bệnh truyền nhiễm; 

b) Buộc tiêu hủy hoặc tái xuất đối với hàng hóa không thể diệt được tác 

nhân gây bệnh, trung gian truyền bệnh truyền nhiễm. 

Cách thức thực hiện  

 Kiểm tra/ xử lý y tế trực tiếp tại cửa khẩu 

Thành phần, số lượng hồ sơ 

 1. Thành phần hồ sơ bao gồm: 

 a) Đối với hàng hóa vận tải bằng đường bộ, đường sắt, đường hàng không: 

giấy khai báo y tế hàng hóa, phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường 

hàng không, giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng hóa, phương tiện vận 

tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không (nếu có); 

b) Đối với hàng hóa vận tải bằng đường thủy: bản sao bản khai hàng hóa; giấy 

chứng nhận kiểm tra y tế hàng hóa (trên tàu thuyền), tàu thuyền (nếu có).  

c) Đơn đề nghị: Trường hợp người khai báo y tế yêu cầu kiểm tra, xử lý y tế 

hàng hóa để cấp giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng hóa.  

 2. Số lượng hồ sơ: 

01 hồ sơ đối với 01 người khai báo  
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Thời hạn giải quyết  

 - Thời gian hoàn thành việc giám sát đối với hàng hóa không quá 01 giờ đối với 

lô hàng hóa dưới 10 tấn, không quá 03 giờ đối với lô hàng hóa từ 10 tấn trở lên. 

- Thời gian hoàn thành việc kiểm tra giấy tờ một lô hàng hóa không quá 20 phút. 

- Thời gian hoàn thành việc kiểm tra thực tế phải không quá 01 giờ đối với lô 

hàng hóa dưới 10 tấn, không quá 03 giờ đối với lô hàng hóa từ 10 tấn trở lên.  

- Thời gian hoàn thành các biện pháp xử lý y tế không quá 02 giờ đối với lô 

hàng hóa dưới 10 tấn, không quá 06 giờ đối với lô hàng hóa từ 10 tấn trở lên. 

Trước khi hết thời gian quy định 15 phút mà vẫn chưa hoàn thành việc xử lý y 

tế, tổ chức kiểm dịch y tế biên giới phải thông báo việc gia hạn thời gian xử lý y 

tế và nêu rõ lý do cho người khai báo y tế. Thời gian gia hạn không quá 02 giờ 

kể từ thời điểm có thông báo gia hạn. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính 

 
1. Đối tượng phải khai báo y tế đối với hàng hóa 

Hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh phải được khai báo y tế, trừ 

trường hợp hàng hóa quá cảnh mà không bốc dỡ khỏi phương tiện, hàng hóa 

thuộc diện kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn và động vật, sản 

phẩm động vật thủy sản theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn.  

2. Đối tượng kiểm tra giấy tờ: 

a) Hàng hóa có yếu tố nguy cơ: 

- Hàng hóa vận chuyển qua quốc gia, vùng lãnh thổ có ghi nhận trường hợp 

bệnh truyền nhiễm mà Bộ Y tế có yêu cầu phải giám sát; 

- Hàng hóa mang hoặc có dấu hiệu mang mầm bệnh, trung gian truyền bệnh 

truyền nhiễm; 

- Hàng hóa vận chuyển bằng phương tiện có yếu tố nguy cơ: 

+ Phương tiện vận tải đi qua quốc gia, vùng lãnh thổ có ghi nhận trường hợp 

bệnh truyền nhiễm mà Bộ Y tế có yêu cầu phải giám sát; 

+ Phương tiện vận tải chở người bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh hoặc 

mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm; 

+ Phương tiện vận tải chở hàng hóa mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm 

hoặc nghi ngờ mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. 

- Hàng hóa có thông báo của cơ quan có thẩm quyền về nguy cơ lây lan dịch 

bệnh truyền nhiễm. 

 b) Hàng hóa có trung gian truyền bệnh truyền nhiễm, tác nhân gây bệnh 

truyền nhiễm hoặc không bảo đảm điều kiện vệ sinh chung: phát hiện hàng 

hóa có trung gian truyền bệnh truyền nhiễm, tác nhân gây bệnh truyền 

nhiễm hoặc không bảo đảm điều kiện vệ sinh chung (bao gồm phát hiện chất 
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thải, chất tiết, dấu vết của trung gian truyền bệnh; hàng hóa có tình trạng 

nấm, mốc, mùi hôi thối).  

3. Đối tượng kiểm tra thực tế: 

a) Hàng hóa vận chuyển qua quốc gia, vùng lãnh thổ có ghi nhận trường hợp 

bệnh truyền nhiễm mà Bộ Y tế có yêu cầu phải giám sát; 

b) Hàng hóa mang hoặc có dấu hiệu mang mầm bệnh, trung gian truyền 

bệnh truyền nhiễm; 

c) Hàng hóa vận chuyển bằng phương tiện có yếu tố nguy cơ: 

- Phương tiện vận tải đi qua quốc gia, vùng lãnh thổ có ghi nhận trường hợp 

bệnh truyền nhiễm mà Bộ Y tế có yêu cầu phải giám sát; 

- Phương tiện vận tải chở người bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh hoặc 

mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm; 

- Phương tiện vận tải chở hàng hóa mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm 

hoặc nghi ngờ mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. 

d) Hàng hóa có thông báo của cơ quan có thẩm quyền về nguy cơ lây lan 

dịch bệnh truyền nhiễm. 

e) Hàng hóa xuất phát hoặc đi qua quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận có 

trường hợp bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A mà chưa được xử lý y tế; 

phương tiện vận tải chở hàng hóa xuất phát hoặc đi qua quốc gia, vùng lãnh 

thổ ghi nhận có trường hợp bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A mà chưa được 

xử lý y tế. 

4. Đối tượng xử lý y tế: 

Hàng hóa bị kiểm tra mang hoặc có dấu hiệu mang mầm bệnh truyền nhiễm 

nhóm A hoặc trung gian truyền bệnh truyền nhiễm nhóm A. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính  

 
Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hoạt động 

kiểm dịch y tế biên giới 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính  

 
- Xác nhận không cần phải kiểm tra y tế, kết thúc quy trình kiểm dịch y tế; 

hoặc: 

- Cấp giấy chứng nhận xử lý y tế đối với hàng hóa. 
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Lệ phí 

 
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá tối đa dịch vụ kiểm 

dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập: 
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Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm ngay sau thủ tục này) 

 Mẫu số 1: Giấy khai báo y tế hàng hóa, phương tiện vận tải đường bộ, 

đường sắt, đường hàng không. 
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 Mẫu số 2: Giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng hóa, phương tiện vận 

tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không. 
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 Mẫu số 3: Giấy chứng nhận kiểm tra y tế hàng hóa (trên tàu thuyền), tàu 

thuyền 
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 Mẫu số 4: Bản khai hàng hóa  
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 Mẫu số 5: Đơn đề nghị 

 

Yêu cầu, điệu kiện thủ tục hành chính  

 Không  

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính  

 1. Luật số 03/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 về Phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm 

 2. Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền 

nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới 
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4- Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt 

Trình tự thực hiện  

 Bước 1. Khai báo y tế đối với thi thể, hài cốt 

Người khai báo y tế thực hiện khai, nộp giấy khai báo y tế thi thể, hài cốt, 

tro cốt, bản chụp giấy xác nhận đã qua xử lý y tế của nơi xuất phát (đối với 

thi thể, hài cốt), giấy phép nhập cảnh thi thể, hài cốt về Việt Nam theo quy 

định của Bộ Ngoại giao và giấy tờ chứng minh tử vong (đối với thi thể, hài 

cốt) cho tổ chức kiểm dịch y tế biên giới hoặc qua Cổng thông tin một cửa 

quốc gia trước khi hoàn thành thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. 

 Bước 2. Thu thập thông tin  

Kiểm dịch viên y tế thu thập thông tin từ giấy khai báo y tế thi thể, hài cốt, bản 

chụp giấy xác nhận đã qua xử lý y tế của nơi xuất phát (không áp dụng đối với 

tro cốt), giấy phép nhập cảnh thi thể, hài cốt về Việt Nam theo quy định của Bộ 

Ngoại giao và giấy tờ chứng minh tử vong (không áp dụng đối với tro cốt). 

 Bước 3. Xử lý thông tin 

1. Không cho phép vận chuyển qua biên giới thi thể, hài cốt do mắc bệnh 

truyền nhiễm thuộc nhóm A. 

2. Kiểm dịch viên y tế thực hiện giám sát tình trạng vệ sinh, điều kiện vận 

chuyển đối với thi thể, hài cốt. 

 Bước 4. Kiểm tra giấy tờ 

Kiểm dịch viên y tế kiểm tra các loại giấy tờ sau: 

a) Giấy khai báo y tế thi thể, hài cốt (bao gồm cả tro cốt); 

b) Giấy xác nhận đã qua xử lý y tế của nơi xuất phát; 

c) Giấy phép nhập cảnh thi thể, hài cốt về Việt Nam; 

d) Giấy tờ chứng minh tử vong (đối với thi thể, hài cốt). 

 Bước 5. Kiểm tra thực tế  

Kiểm dịch viên y tế thực hiện các nội dung sau: 

a) Đối chiếu nội dung khai báo y tế với thực tế bảo quản thi thể, hài cốt; 

b) Kiểm tra tình trạng vệ sinh, điều kiện vận chuyển theo quy định của Bộ Y tế. 

 Bước 6. Xử lý y tế  

Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế, kiểm dịch viên y tế: 

a) Thực hiện hoặc phối hợp với đơn vị có liên quan xử lý y tế theo quy định 

của pháp luật về mai táng, hỏa táng; 

b) Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với thi thể, hài cốt sau khi hoàn 

thành việc xử lý y tế quy định tại điểm a khoản này. 

Cách thức thực hiện  

 Kiểm tra/ xử lý y tế trực tiếp tại cửa khẩu 

Thành phần, số lượng hồ sơ 

 1. Thành phần hồ sơ bao gồm: 

 a) Giấy khai báo y tế thi thể, hài cốt (bao gồm cả tro cốt); 

b) Giấy xác nhận đã qua xử lý y tế của nơi xuất phát; 

c) Giấy phép nhập cảnh thi thể, hài cốt về Việt Nam; 

d) Giấy tờ chứng minh tử vong (đối với thi thể, hài cốt). 

 2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ đối với 01 thi thể, hài cốt 
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Thời hạn giải quyết  

 - Thời gian hoàn thành việc kiểm tra giấy tờ đối với một thi thể hoặc một hài 

cốt không quá 15 phút kể từ khi nộp đủ các loại giấy tờ. 

- Thời gian hoàn thành việc kiểm tra thực tế đối với một thi thể hoặc một hài 

cốt không quá 01 giờ kể từ khi nộp đủ giấy tờ.  

- Thời gian hoàn thành việc xử lý y tế đối với một thi thể hoặc một hài cốt 

không quá 03 giờ kể từ khi tổ chức kiểm dịch y tế biên giới yêu cầu xử lý y 

tế. Trước khi hết thời gian quy định 15 phút mà chưa hoàn thành việc xử lý 

y tế, tổ chức kiểm dịch y tế biên giới phải thông báo gia hạn thời gian xử lý 

y tế bằng văn bản, nêu rõ lý do cho người khai báo y tế. Thời gian gia hạn 

không quá 01 giờ kể từ thời điểm có thông báo gia hạn. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính 

 1. Đối tượng phải khai báo y tế  

Thi thể, hài cốt vận chuyển qua biên giới phải được khai báo y tế. 

2. Đối tượng kiểm tra giấy tờ: 

Tất cả các thi thể, hài cốt vận chuyển qua biên giới.  

3. Đối tượng kiểm tra thực tế: 

Tất cả các thi thể, hài cốt vận chuyển qua biên giới. 

4. Đối tượng xử lý y tế: 

- Thi thể, hài cốt không có giấy xác nhận đã qua xử lý y tế  

- Thi thể, hài cốt không bảo đảm điều kiện về vệ sinh, vận chuyển theo quy 

định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính  

 Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hoạt động 

kiểm dịch y tế biên giới 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính  

 - Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với thi thể, hài cốt 

Lệ phí  

 Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá tối đa dịch vụ kiểm 

dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập: 
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Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm ngay sau thủ tục này) 

 Mẫu số 1: Giấy khai báo y tế thi thể, hài cốt (bao gồm cả tro cốt) 
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 Mẫu số 2: Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với thi thể, hài cốt 

 

Yêu cầu, điệu kiện thủ tục hành chính  

 Không 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính  

 1. Luật số 03/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 về Phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm 

 2. Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền 

nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới 
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5- Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh 

học, mô, bộ phận cơ thể người 

Trình tự thực hiện  

 Bước 1. Khai báo y tế  

1. Người khai báo y tế thực hiện khai, nộp giấy khai báo y tế đối với mẫu vi 

sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người cho tổ chức kiểm 

dịch y tế biên giới hoặc qua Cổng thông tin một cửa quốc gia trước khi hoàn 

thành thủ tục vận chuyển qua biên giới. 

2. Đối với mẫu vi sinh y học liên quan đến mẫu bệnh phẩm ở người, người 

khai báo y tế nộp giấy phép nhập khẩu mẫu bệnh phẩm cho tổ chức kiểm 

dịch y tế biên giới hoặc qua Cổng thông tin một cửa quốc gia trước khi hoàn 

thành thủ tục vận chuyển qua biên giới. 

 Bước 2. Thu thập thông tin  

Kiểm dịch viên y tế thu thập giấy khai báo y tế đối với mẫu vi sinh y học, 

sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người; giấy phép nhập khẩu mẫu 

bệnh phẩm theo quy định của Bộ Y tế (đối với mẫu vi sinh y học liên quan 

đến mẫu bệnh phẩm ở người). 

 Bước 3. Xử lý thông tin  

1. Không cho phép nhập khẩu đối với mẫu vi sinh y học liên quan đến mẫu 

bệnh phẩm ở người chưa có giấy phép nhập khẩu mẫu bệnh phẩm. 

2. Kiểm dịch viên y tế thực hiện giám sát điều kiện bảo quản vận chuyển đối 

với mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người. 

 Bước 4. Kiểm tra giấy tờ  

Kiểm dịch viên y tế kiểm tra các loại giấy tờ sau: 

a) Giấy khai báo y tế đối với mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ 

phận cơ thể người; 

b) Giấy phép nhập khẩu mẫu bệnh phẩm (đối với mẫu vi sinh y học liên 

quan đến mẫu bệnh phẩm ở người). 

 Bước 5. Kiểm tra thực tế   

Kiểm dịch viên y tế thực hiện các nội dung sau: 

a) Đối chiếu nội dung khai báo y tế đối với sản phẩm sinh học, mô, bộ phận 

cơ thể người với thực tế tình trạng vệ sinh; 

b) Đối chiếu nội dung khai báo y tế mẫu vi sinh y học liên quan đến mẫu 

bệnh phẩm ở người với tình trạng vệ sinh, điều kiện bảo quản, vận chuyển 

theo quy định của Bộ Y tế. 

 Bước 6. Xử lý y tế  

Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế, kiểm dịch viên y tế: 

a) Yêu cầu áp dụng các biện pháp bảo quản, vận chuyển theo quy định; 

b) Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với mẫu vi sinh y học, sản phẩm 

sinh học, mô, bộ phận cơ thể người sau khi hoàn thành việc xử lý y tế. 
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Cách thức thực hiện  

 Kiểm tra/ xử lý y tế trực tiếp tại cửa khẩu 

Thành phần, số lượng hồ sơ 

 1. Thành phần hồ sơ bao gồm: 

 a) Giấy khai báo y tế đối với mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ 

phận cơ thể người; 

b) Giấy phép nhập khẩu mẫu bệnh phẩm (đối với mẫu vi sinh y học liên 

quan đến mẫu bệnh phẩm ở người). 

 2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ đối với 01 thi thể, hài cốt 

Thời hạn giải quyết  

 - Thời gian hoàn thành việc kiểm tra giấy tờ đối với một lô mẫu vi sinh y 

học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người không quá 15 phút kể từ 

khi nộp đủ các loại giấy tờ.  

- Thời gian hoàn thành việc kiểm tra thực tế đối với một lô mẫu vi sinh y 

học, sản phẩm sinh học hoặc một mô, một bộ phận cơ thể người không quá 

01 giờ kể từ khi nộp đủ giấy tờ.  

- Thời gian hoàn thành việc xử lý y tế đối với một lô mẫu vi sinh y học, sản 

phẩm sinh học hoặc một mô, một bộ phận cơ thể người không quá 01 giờ kể 

từ khi tổ chức kiểm dịch y tế biên giới yêu cầu xử lý y tế. Trước khi hết thời 

gian quy định 15 phút mà chưa hoàn thành việc xử lý y tế, tổ chức kiểm dịch 

y tế biên giới phải thông báo việc gia hạn thời gian xử lý y tế bằng văn bản 

và nêu rõ lý do cho người khai báo y tế. Thời gian gia hạn không quá 01 giờ 

kể từ thời điểm có thông báo gia hạn. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính 

 1. Đối tượng phải khai báo y tế  

Mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người vận chuyển 

qua biên giới phải được khai báo y tế.  

2. Đối tượng kiểm tra giấy tờ: 

Tất cả mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người vận 

chuyển qua biên giới. 

3. Đối tượng kiểm tra thực tế: 

Tất cả mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người vận 

chuyển qua biên giới.  

4. Đối tượng xử lý y tế: 

Mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người không bảo 

đảm điều kiện vệ sinh hoặc điều kiện về bảo quản, vận chuyển. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính  

 Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hoạt động 

kiểm dịch y tế biên giới 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính  

 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với mẫu vi sinh y học, sản phẩm 

sinh học, mô, bộ phận cơ thể người 
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Lệ phí  

 Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá tối đa dịch vụ kiểm 

dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập: 

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm ngay sau thủ tục này) 

 Mẫu số 1: Giấy khai báo y tế đối với mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, 

mô, bộ phận cơ thể người 
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 Mẫu số 2: Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với mẫu vi sinh y học, sản 

phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người 

 

Yêu cầu, điệu kiện thủ tục hành chính  

 Không  

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính  

 1. Luật số 03/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 về Phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm 

 2. Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền 

nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới 

 


