
TRUNG QUỐC 

 HÀNG CẤM NHẬP - NHẬP KHẨU CÓ ĐIÈU KIỆN 

Cấm nhập: 

-          Vũ khí, đạn dược và chất nổ tất cả các loại. 

-          Tiền, giấy bạc, giấy tờ có khả năng thanh toán cho người cầm, séc du lịch, tiền giả, chứng 

khoán giả. 

-          Các ấn phẩm, phim, ảnh, đĩa cho máy hát, phim điện ảnh, băng cát-xét âm thanh và hình 

ảnh chưa ghi (băng trắng), đĩa com-pắc (hình ảnh và âm thanh), phương tiện lưu giữ dữ liệu bằng 

tin học và các vật phẩm khác chứa đựng những thứ làm tổn hại đến lợi ích chính trị, kinh tế, văn 

hoá và đạo đức của nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa. 

-          Tất cả các chất độc gây chết người. 

-          Thuốc phiện, moóc phin, hê-rô-in, ma-ri-hua-na và các chất ma tuý cũng như các chất gây 

ảo giác. 

-          Động vật, thực vật và các sản phẩm từ chúng bị nhiễm hoặc mang các mầm bệnh, các vật 

ký sinh hoặc các sinh vật có hại khác. 

-          Thức ăn động vật, thuốc và các vật phẩm khác đến từ các vùng bị dịch bệnh và có hại đối 

với người và gia súc, hoặc các vật có thể làm bệnh tật lây lan. 

-          Kim cương, vàng, bạc đã qua chế tác hoặc chưa, đá quí, đồ trang sức và các hàng hoá có 

giá trị khác. 

 Nhập có điều kiện: 

-          Máy thu phát vô tuyến điện và các thiết bị bảo đảm bí mật thông tin. 

-          Thuốc lá và rượu vang. 

-          Động vật và cây hiếm bị đe doạ tuyệt chủng, kể cả hàng mẫu trao đổi, hạt giống hoặc các 

vật liệu để tái sản xuất. 

-          Các vật phẩm khác bị Hải quan hạn chế về số lượng. 

-          Nhân dân tệ (tiền quốc gia). 

 


