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% 1 .  N h ó m  0402: sữa bột nguyên kem và sữa đã tách kem một phần hoặc 

toàn bộ , có thể pha thêm đường hoặc chất ngọt khác. Ngoài những thành phần 
sữa tự nhiên, sữa thuộc nhóm này có thể chứa một lượng nhỏ chất ổn định (như 
phốt phát disodique, citrat trisodique và clorua canxi) hoặc lượng rất nhỏ tác nhân 
chất chống ô xi hoá, chất chống đóng bánh (như phốt pho lipid, đioxit silic không 
định hình) hoặc bổ sung thêm vitamin (các thành phần thêm như vitamin, khoáng 
chât là chất có sẵn trong sữa tự nhiên), hay có thể chứa lượng nhỏ các chất hoá 
học như cacbonat natri) cần thiết trong chế biến và cùng có thể thêm một lượng 
nhỏ tinh bột để giữ sữa ở trạng thái vật lý bình thường (không quá 5% trọng 
lượng).

2. Nhóm 1901: thức ăn chế biến từ sản phẩm thuộc các nhóm từ 0401 đến 
0404, không chứa cacao hoặc chứa dưới 5% trọng lượng là cacao đã khử toàn bộ 
chất béo. Sản phẩm từ sữa thuộc nhóm này đảm bảo một trong các tiêu chí:

a. Có hàm lượng tinh bột trên 5%;

b. Có pha thêm các thành phần khác ngoài các thành phần có trong sữa tự 
nhiên ( như chất béo oleic, dầu thực vật, chất thay thế chất béo sữa, nấm m en ...).

3. Sản phẩm dinh dưỡng y tế (MF) chứa sữa thuộc nhóm 19.01 khác biệt 
với các sản phẩm sừa khác nhóm này ở chỗ được sử dụng cho mục đích dinh 
dường đặc biệt hay là loại thực phẩm dinh dường đặc biệt, đáp ứng yêu cầu sức 
khoẻ (ví dụ: cho bệnh nhân ung thư), đòi hỏi được sử dụng dưới sự giám sát y tế. 
Bên cạnh đó, các sản phẩm chỉ chứa thành phần dinh dưỡng giúp cho việc điều trị 
các thể trạng bệnh đặc biệt được qui định trong Luật hiện hành về thuốc như đối 
với các chế phẩm dinh dường có thể truyền được. Nói chung, sản phấm sữa được 
xem như một loại sản phẩm dinh dường V tế tối thiếu phải đáp ứng các tiêu chí:

a. Là một loại thực phẩm ăn qua đường miệng hoặc ống thông;

b. Được gắn nhãn chỉ rõ đế điều chỉnh dinh dưỡng trong các chế độ, các 
bệnh hoặc các chứng rối loạn y khoa;

c. Được gắn nhãn chỉ rõ việc sử dụng dưới sự giám sát y tế.
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04.02 Sữa và kem, cô đặc hoặc đã pha thêm đường hoặc 
chất ngọt khác.

0402 10 - Dạng bột, hạt hoặc các thê răn khác có hàm lượng 
chất béo không quá 1,5% tính theo trọng lượng:

0402 10 30 - - Đóng hộp với tông trọng lượng từ 20 kg trở lên:
0402 10 30 10 -----Chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác, dạng

bột
3

0402 10 30 20 -----Chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác, dạng
khác

3

0402 10 30 90 -----Loai khác 5
0402 10 90 - - Loại khác:
0402

Ị
10 90 10 -----Chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác, dạng

bột
3

0402 10 90 20 -----Chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác, dạng
khác

3

0402 10 90 90 -----Loại khác 5
- Dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác có hàm lượng 
chất béo trên 1,5% tính theo trọng lượng:

0402 21 - - Chưa pha thêm đường hoặc câất ngọt khác:
0402 21 20 00 ---- Đóng hộp với tông trọng lượng từ 20 kg trở lên 3
0402 21 90 00 ---- Loai khác 3
0402 29 - - Loại khác:
0402 29 20 00 ---- Đỏng hộp với tông trọng lượng từ 20 kg trở lên 5
0402 29 90 00 ---- Loại khác 5

- Loại khác:
0402 91 00 00 - - Chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác 10
0402 99 00 00 - - Loại khác 20

19.01 Chiết x âất từ malt; thức ăn chế biến từ bột, âấm, 
bột thô, tinh bột hoặc từ chiết xuất của malt, 
không chứa ca cao hoăc chứa dưói 40% tính theoo ■

trọng lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, 
chưa đưọc chi tiết hoặc ghi ở  nơi khác; thức ăn 
chế biến từ sản phẩm thuộc các nhóm 04.01 đến 
04.04, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 5% 
tính theo trọng lượng là ca cao đã khử toàn bộ

]
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chất béo, chưa được chi tiết hoặc ghi ỏ' nơi khác.
1901 10 - Chế phẩm dùng cho trẻ em, đã được đóng gói để 

bán lẻ:
1901 10 10 00 - - Làm từ chiết xuất của malt 10
1901 10 20 - - Làm từ sản phẩm thuộc các nhóm từ 04.01 đến 

04.04:
1901 10 20 10 ---- Sản phẩm dinh dưỡng y tế 5

1 9 0 1 10 20 90 -----Loai khác 5
1901 10 30 00 - - Làm từ bột đỗ tương 20
1901 10 90 - - Loai khác:
1901 10 90 10 —  Sản phẩm dinh dường y tê 5
1901 10 90 90 -----Loại khác 10
1901 20 - Bột trộn và bột nhào để chế biến thành các loại 

bánh thuộc nhóm 19.05:
1901 20 10 00 - - Làm từ bột, tâm, bột thô, tinh bột hoặc chất chiết 

xuất từ malt, không chứa ca cao
15

1901 20 20 00 - - Làm từ bột, tâm, bột thô, tinh bột hoặc chất chiêt 
xuất từ malt, chứa ca cao

15

1901 20 30 00 - - Loại khác, không chứa ca cao 15
! 1901 20 40 00 - - Loại khác, chứa ca cao 15

1901 90 - Loại khác:
1901 90 10 - - Thực phẩm cho trẻ em, chưa đóng gói để bán lẻ:
1901 90 10 10 —  Sản phẩm dinh dưỡng y tê 5
1901 90 10 90 -----Loại khác 10
1901 90 20 00 - - Chiết xuất từ malt 10

- - Loại khác, làm từ sản phẩm thuộc nhóm 04.01 
đến 04.04:

1901 90 31 00 -----Có chứa sữa 5
1901 90 39 -----Loại khác:
1901 90 39 10 -------Sản phẩm dinh dưỡng y tế 5
1901 90 39 90 -------Loại khác 10

- - Các chế phẩm khác từ đỗ tương :
1901 90 41 00 -----Dạng bột 20
1901 90 49 00 ---- Dạng khác 20
1901 90 90 - - Loại khác:
1901 90 90 10 -----Sản phẩm dinh dưỡng  y tế 5
1901 90 90 90 -----Loại khác 15
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