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1

9/23/2022

TỔNG QUAN
Chương 1. Chính sách quản lý hàng hóa
xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam và
nguyên tắc áp dụng trong quá trình làm thủ
tục hải quan (TTHQ)
Chương 2. Danh mục hàng hóa cấm xuất
khẩu, cấm nhập khẩu
Chương 3. Danh mục hàng hóa thuộc quản
lý của các Bộ chuyên ngành
Chương 4. Một số mặt hàng xuất khẩu,
nhập khẩu theo quy định riêng
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CHƯƠNG 1
Các khái niệm có liên quan:

-Rào cản thuế quan và
-Rào cản phi thuế quan

Khái niệm, hình thức và nguyên tắc
quản lý hàng hóa XNK
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RÀO CẢN THƯƠNG MẠI
1. RÀO CẢN THUẾ QUAN
Đây là biện pháp đánh thuế
nhập khẩu vào hàng hóa mậu dịch,
phi mậu dịch khi hàng hóa đi qua biên
giới (khu vực thủ tục hải quan) của
một quốc gia.
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RÀO CẢN THƯƠNG MẠI
2. RÀO CẢN PHI THUẾ QUAN
-Là những biện pháp nằm ngoài phạm vi
thuế quan, có thể được các quốc gia sử
dụng nhằm hạn chế nhập khẩu và bảo vệ
hàng hóa sản xuất trong nước;
-Có thể bao gồm: tiêu chuẩn kỹ thuật, chất
lượng, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi
trường, sức khỏe con người, kiểm dịch
động/thực vật, an sinh xã hội….
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HÌNH THỨC QUẢN LÝ
Khái niệm: Chính sách quản lý hàng hóa
xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam là tập
hợp các công cụ mà Nhà nước áp dụng để
tác động đến các hành vi XK, NK hàng hóa.
Hình thức: Chính sách quản lý hàng hóa
XK, NK được thể hiện dưới nhiều hình thức
khác nhau bao gồm việc Ban hành các Danh
mục (Danh mục hàng cấm XK, NK; Danh
mục hàng hóa nhập khẩu áp dụng hạn
ngạch thuế quan; Danh mục hàng hóa áp
dụng chế độ cấp GPNK tự động…)
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NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG
1. Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm NK
 Thực hiện theo quy định tại các văn bản
pháp luật hiện hành và Danh mục hàng
hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu do
Chính phủ quy định và các Bộ ban hành;
 Việc cho phép XK, NK hàng hóa thuộc Danh
mục hàng hóa cấm XK, cấm NK do Thủ
tướng Chính phủ quyết định, trừ trường
hợp hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa
do các Bộ chuyên ngành ban hành thì cơ
quan này sẽ xem xét cho phép XK, NK.
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NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG
2. Hàng NK theo hạn ngạch thuế quan
 Bộ Công Thương: phân bổ hạn ngạch cho
hàng hóa nhập khẩu và hàng hóa xuất
khẩu theo hạn ngạch do nước ngoài quy
định.
 Mức thuế nhập khẩu trong hạn ngạch và
mức thuế ngoài hạn ngạch thuế quan đối
với từng mặt hàng do Bộ Tài chính công bố
 Cơ quan hải quan căn cứ vào việc phân bổ
hạn ngạch của Bộ Công thương cho doanh
nghiệp để áp mức thuế nhập khẩu
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NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG
3. Hàng hóa áp dụng chế độ GP tự động
 Danh mục: Bộ Công Thương công bố danh
mục hàng hóa áp dụng chế độ cấp giấy phép
xuất khẩu, nhập khẩu tự động cho từng thời
kỳ và tổ chức cấp phép theo quy định hiện
hành về cấp phép.
 Nguyên tắc: Cơ quan Hải quan căn cứ Đơn
hàng đăng ký nhập khẩu tự động có xác
nhận của Bộ Công Thương (Giấy phép nhập
khẩu theo chế độ tự động) để giải quyết thủ
tục theo quy định.
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NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG
4. Hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý
của các Bộ chuyên ngành
 Danh mục: Chính phủ và các Bộ chuyên
ngành ban hành Danh mục
 Hình thức quản lý: Các Bộ chuyên ngành
cấp Giấy phép; Quy định hoặc công bố điều
kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đối với từng loại
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện
quản lý chuyên ngành
 Cơ quan hải quan căn cứ giấy phép do các Bộ,
cơ quan ngang Bộ cấp để thông quan lô hàng
10
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NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG
5. Hàng hóa phải kiểm tra chất lượng
 Danh mục: Do Chính phủ và các Bộ chuyên
ngành công bố Danh mục hàng hóa xuất
khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng,
quy chuẩn kỹ thuật trước khi thông quan và
hướng dẫn cụ thể việc kiểm tra, xác nhận
chất lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 Nguyên tắc áp dụng trong TTHQ: Cơ quan
hải quan căn cứ vào thông báo xác nhận của
cơ quan kiểm tra chuyên ngành để giải quyết
thủ tục hải quan theo quy định
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NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG
6. Hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu phải
kiểm tra an toàn thực phẩm
 Danh mục: Chính phủ, các Bộ ban hành Danh
mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra an
toàn thực phẩm; Quy định cụ thể thủ tục và
hồ sơ đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm và
công bố các cơ quan thực hiện kiểm tra.
 Nguyên tắc áp dụng trong thủ tục hải
quan: Cơ quan hải quan căn cứ thông báo xác
nhận của cơ quan kiểm tra chuyên ngành để
giải quyết thủ tục hải quan theo quy định
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NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG
7. Hàng hóa phải kiểm dịch
a. Hàng hoá có tên trong Danh mục động vật,
sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch;
Danh mục thủy sản, sản phẩm thủy sản thuộc
diện phải kiểm dịch; Danh mục vật thể thuộc
diện kiểm dịch thực vật phải được kiểm dịch
trước khi thông quan theo quy định của
pháp luật.
b. Bộ NN&PTNT công bố Danh mục hàng hóa
phải tiến hành kiểm dịch trước khi thông
quan; quy định thủ tục, hồ sơ kiểm dịch và
tiêu chuẩn cụ thể hàng hóa thuộc danh mục
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Chương 2.
DANH MỤC HÀNG HÓA
CẤM XUẤT KHẨU,
CẤM NHẬP KHẨU
NGHỊ ĐỊNH
69/2018/NĐ-CP
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Vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ
(trừ vật liệu nổ CN), trang
thiết bị kỹ thuật quân sự

1

Gỗ tròn, gỗ xẻ các
loại từ gỗ rừng tự
nhiên trong nước,
SP gỗ nhóm IA

Hóa chất độc
Động vật, thực
vật hoang dã quý
hiếm, các loài
thủy sản và
giống vật nuôi,
cây trồng quý
hiếm
15
15

8

7

Các sản phẩm mật
mã sử dụng để bảo
vệ thông tin bí mật
Nhà nước

2

HÀNG
HÓA CẤM
XUẤT
KHẨU

4

6
5

3

Các loại xuất bản
phẩm thuộc diện
cấm phổ biến và
lưu hành tại VN

Tem bưu chính
thuộc diện cấm
kinh doanh…

Di vật, cổ vật, bảo vật quốc
gia thuộc sở hữu Nhà nước, sở
hữu của tổ chức chính trị, tổ
chức chính trị xã hội

9/23/2022
01/05/2016

DANH MỤC HÀNG HÓA
CẤM NHẬP KHẨU
1. Vũ khí; đạn dược; vật liệu nổ (trừ
vật liệu nổ công nghiệp); trang thiết
bị kỹ thuật quân sự.
2. Pháo các loại (trừ pháo hiệu an toàn
hàng hải theo hướng dẫn của Bộ Giao
thông vận tải), đèn trời, các loại thiết
bị gây nhiễu máy đo tốc độ phương
tiện giao thông.
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DANH MỤC HÀNG HÓA
CẤM NHẬP KHẨU
3. Hàng tiêu dùng đã qua sử dụng, gồm:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Hàng dệt may, giày dép, quần áo
Hàng điện tử
Hàng điện lạnh
Hàng điện gia dụng
Thiết bị y tế
Hàng trang trí nội thất
Hàng gia dụng bằng gốm, sành sứ, thuỷ
tinh, kim loại, nhựa, cao su, chất dẻo và
chất liệu khác.
h. Hàng hoá là sản phẩm CNTT đã qua sử dụng
17
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DANH MỤC HÀNG HÓA
CẤM NHẬP KHẨU
4.a. Các loại xuất bản phẩm cấm phổ biến và

lưu

hành tại Việt Nam;
b. Tem bưu chính thuộc diện cấm kinh doanh, trao
đổi, trưng bày, tuyên truyền theo quy định của
Luật Bưu chính;
c. Thiết bị vô tuyến điện, thiết bị ứng dụng sóng vô
tuyến điện không phù hợp với các quy hoạch tần
số vô tuyến điện và quy chuẩn kỹ thuật có liên
quan theo quy định của Luật Tần số vô tuyến
điện.
5. Các loại văn hóa phẩm thuộc diện cấm phổ biến
và lưu hành hoặc đã có quyết định đình chỉ phổ
biến và lưu hành tại Việt Nam
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DANH MỤC HÀNG HÓA
CẤM NHẬP KHẨU
6. a.Phương tiện vận tải có tay lái bên phải
(kể cả dạng tháo rời và dạng đã được chuyển
đổi tay lái trước khi nhập khẩu vào VN)
b. Các loại ô tô và bộ linh kiện lắp ráp ô tô bị tẩy
xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ
c. Các loại mô tô, xe máy chuyên dùng, xe gắn
máy bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung,
số động cơ.
7. Phế liệu, phế thải, thiết bị làm lạnh sử dụng
C.F.C (trừ Danh mục phế liệu được phép nhập
khẩu làm nguyên liệu sản xuất)
10
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DANH MỤC HÀNG HÓA
CẤM NHẬP KHẨU
8.
a.
b.
c.

d.
e.
f.
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Vật tư, phương tiện (đã qua sử dụng)
Máy, khung, săm, lốp, phụ tùng, động cơ của
ô tô, máy kéo và xe gắn máy
Khung gầm của ô tô, máy kéo có gắn động cơ
Ô tô các loại đã thay đổi kết cấu để chuyển
đổi công năng so với thiết kế ban đầu hoặc bị
tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động
cơ.
Ô tô cứu thương
Xe đạp
Mô tô, xe gắn máy
9/23/2022

DANH MỤC HÀNG HÓA
CẤM NHẬP KHẨU
9. Hóa chất trong Phụ lục III của Công ước
Rotterdam và Thuốc bảo vệ thực vật cấm sử
dụng tại Việt Nam.
10.Hóa chất độc Bảng 1 được quy định trong
Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ,
sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học và Phụ lục
1 ban hành kèm theo Nghị định 38/2014/NĐCP ngày 06/05/2014 của Chính phủ
11.Hóa chất thuộc Danh mục hóa chất cấm quy
định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị
định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008
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CHƯƠNG 3.
DANH MỤC HÀNG HOÁ
THUỘC TRÁCH NHIỆM
QUẢN LÝ CỦA CÁC BỘ
QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH
NGHỊ ĐỊNH
22

69/2018/NĐ-CP

9/23/2022

HÀNG HÓA XUẤT KHẨU,
NHẬP KHẨU THEO GIẤY PHÉP
VÀ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ
CHUYÊN NGÀNH CỦA
BỘ CÔNG THƯƠNG
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Thông tư 41/2015/TT-BCT quy định Danh mục
sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an
toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công
9/23/2022
Thương

HẠN NGẠCH THUẾ QUAN

GIẤY PHÉP
NK TỰ ĐỘNG

XĂNG
DẦU

RƯỢU,
THUỐC LÁ

BỘ CÔNG
THƯƠNG

GẠO XUẤT
KHẨU

GIẤY PHÉP
NK TỰ ĐỘNG

HÓA CHẤT,
TIỀN CHẤT,
CHẤT GÂY
NGHIỆN

KHOÁNG
SẢN
AUTO, XE MÁY
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1. HÀNG HÓA XUẤT KHẨU
1.1. Hàng hóa XK phải có giấy phép:
- Tiền chất sử dụng trong công nghiệp (theo
Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản
hướng dẫn thi hành)
- Tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp
- Các loại hàng hóa xuất khẩu theo hạn
ngạch do nước ngoài quy định.
- Hàng cần kiểm soát xuất khẩu theo quy
định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là
thành viên, do Bộ Công Thương công bố
cho từng thời kỳ.
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1. HÀNG HÓA XUẤT KHẨU
1.2. Hàng hóa xuất khẩu có quy định
điều kiện, tiêu chuẩn
a. Hóa chất và sản phẩm có chứa hóa chất.
b. Hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 theo
Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Nghị định
số 38/2014/NĐ-CP ngày 06/05/2014 của
Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện
kiểm soát của Công ước cấm vũ khí hóa
học
c. Khoáng sản
26
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2. HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
2.1 Hàng hóa phải có giấy phép NK
o Súng bắn dây
o Hàng cần kiểm soát nhập khẩu theo quy
định của điều ước quốc tế, hiệp định mà
Việt Nam ký kết hoặc tham gia do Bộ Công
Thương công bố cho từng thời kỳ
o Tiền chất sử dụng trong công nghiệp (theo
Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản
hướng dẫn thi hành).
o Tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp
27
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2. HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
2.1. Hàng hóa nhập khẩu phải có giấy
phép theo chế độ cấp phép tự động
o Phân bón
o Thuốc lá điếu, xì-gà …
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2. HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
2.2. Hàng hóa nhập khẩu có điều kiện:
a. Hóa chất và sản phẩm có chứa hóa chất
b. Hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 theo
Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Nghị định
số 38/2014/NĐ-CP ngày 06/05/2014 của
Chính phủ
c. Nguyên liệu thuốc lá, sản phẩm thuốc lá,
giấy vấn điếu thuốc lá; máy móc, thiết bị
chuyên ngành sản xuất thuốc lá và phụ
tùng thay thế
d. Hóa chất nghị định 113/2017/nđ-cp

29
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3. HÀNG HÓA NK PHẢI KIỂM TRA
CHẤT LƯỢNG, QUY CHUẨN KỸ
THUẬT, AN TOÀN THỰC PHẨM

Thực hiện theo QĐ 4755/QĐ-BCT
ngày
21/12/2017 của BCT ban
hành Danh mục hàng hóa xuất
khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra chất
lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn
thực phẩm trước khi thông quan
30
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THÉP NHẬP KHẨU
 Thông tư liên tịch 58/2015/TT-BCT-BKHCN
của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và
Công nghệ về quản lý chất lượng thép sản
xuất trong nước và thép nhập khẩu
 Quyết định 862/QĐ-BCT ngày 07.03.2016
Áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời: thời đối
với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập
khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh
thổ khác nhau
31
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THÉP NHẬP KHẨU
Quy định quản lý chất lượng thép nhập
khẩu
1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu sản phẩm
thép có trách nhiệm công bố tiêu chuẩn
áp dụng cho sản phẩm thép nhập khẩu.
Tiêu chuẩn công bố thực hiện theo quy
định tại Điều 3 Thông tư liên tịch này.
2. Sản phẩm thép nhập khẩu phải được
đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn công
bố áp dụng bởi tổ chức đánh giá sự phù
hợp được chỉ định.
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THÉP NHẬP KHẨU
Riêng đối với sản phẩm thép nhập khẩu:
 Có mã HS 7224.10.00 và 7224.90.00,
doanh nghiệp phải bổ sung các giấy tờ
gồm:
o Bản kê khai thép nhập khẩu đã được Vụ
Bộ Công Thương xác nhận;
o Bản sao giấy xác nhận nhu cầu NK thép
của Sở Công Thương tỉnh, thành phố.
 Thuộc Phụ lục 1 Thông tư 12/2015/TT-BCT
ngày 12/06/2015 của Bộ Công Thương thì
doanh nghiệp phải có Giấy phép nhập khẩu
tự động
33

9/23/2022

THÉP NHẬP KHẨU
Từ ngày 22/03/2016, Quyết định số
862/QĐ-BCT ngày 07/03/2016 của Bộ Công
Thương áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời
đối với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập
khẩu vào Việt Nam chính thức có hiệu lực.
Ngoài thuế nhập khẩu, người nhập khẩu
phải nộp thêm thuế nhập khẩu bổ sung
(thuế tự vệ) với mức thuế là:
 23,3% đối với phôi thép và
 14,2% đối với thép dài
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NHẬP KHẨU RƯỢU
ĐỂ KINH DOANH

Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017
35
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NHẬP KHẨU RƯỢU
ĐỂ KINH DOANH
Nghị định số
105/2017/NĐCP ngày
14/9/2017

1

HỒ SƠ
NHẬP
KHẨU
RƯỢU

GIẤY PHÉP K.D,
PHÂN PHỐI
PHỐI SẢN
PHẨM RƯỢU
RƯỢU (thực

hiện theo Điều 18 NĐ
94/2012/NĐ-CP
và
Điều 18 Thông tư số
39/2012/TT-BCT);

2
3

36

THÔNG BÁO “KẾT QUẢ XN
THỰC PHẨM ĐẠT YÊU CẦU NK
(Điều
20 Nghị
số 94/2012/NĐ- Nhập
quađịnh
ck quốc
tế, dán
CPnhãn
của Chính
phủ)
, tem
theo quy định

CÔNG BỐ HỢP QUY

9/23/2022

SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
THUỘC TRÁCH NHIỆM
QUẢN LÝ CỦA
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Thông tư 41/2018/TT-BGTVT quy định về Danh
mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an
toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ
Giao thông vận tải
37
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1. HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU
PHẢI CÓ GIẤY PHÉP
 Danh mục: Pháo hiệu các loại cho an
toàn hàng hải
 Hồ sơ hải quan:
Đối với pháo hiệu các loại cho an toàn
hàng hải nhập khẩu: ngoài hồ sơ nhập khẩu
theo quy định, doanh nghiệp phải khai
báo/xuất trình cho cơ quan Hải quan giấy
phép nhập khẩu do Bộ Giao thông vận tải
cấp.
38

9/23/2022

2. HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHẢI
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
(Kiểm tra ATKT và BVMT)
 Xe cơ giới nhập khẩu
 Xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho
người tàn tật trực tiếp điều khiển; xe mô
tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập
khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô
tô, xe gắn máy; xe đạp điện.
 Các loại xe máy chuyên dùng, các loại
phương tiện giao thông, thiết bị xếp dỡ, thi
công chuyên dùng trong giao thông vận tải
39
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2.2. THỦ TỤC HẢI QUAN
* Hồ sơ hải quan:
Ngoài bộ hồ sơ theo qui định, thương nhân
phải đăng ký kiểm tra an toàn kỹ thuật và
bảo vệ môi trường tại cơ quan kiểm tra chất
lượng do Bộ Giao thông vận tải chỉ định
Cơ quan hải quan chỉ thông quan lô hàng
khi có Giấy chứng nhận về chất lượng an
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của cơ
quan kiểm tra chất lượng do Bộ Giao thông
vận tải chỉ định cấp
40
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SẢN PHẨM, HÀNG HÓA THUỘC
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

41
41
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Động, thực vật hoang dã quý
hiếm trên cạn, nguy cấp
Thuỷ sản,
mặt hàng
phục vụ nuôi
trồng Th.sản
Phân
bón

Thuốc thú y
và NLSX
thuốc thú y
42
42

BỘ
NÔNG
NGHIỆP
& PTNT

Giống cây
trồng và giống
vật nuôi
Nguồn gen của
cây trồng, vật
nuôi, vi sinh

THUỐC BẢOVỆ
THỰCVẬT
Thức ăn chăn nuôi
và NLSX TĂCN

9/23/2022
01/05/2016

Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của
nghị định 39/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy
định chi tiết VỀ QUẢN LÝ THỨC ĂN CHĂN NUÔI,
THỦY SẢN
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I. HÀNG XUẤT KHẨU
1. Giấy phép CITES
o Gỗ và sản phẩm làm từ gỗ thuộc các Phụ
lục của CITES
o Mẫu vật động vật, thực vật hoang dã,
nguy cấp, quý, hiếm từ tự nhiên quy tại
định Phục lục II, III của Công ước
CITES;
o Mẫu vật thực vật rừng từ tự nhiên thuộc
nhóm IIA theo quy định của Chính phủ
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I. HÀNG XUẤT KHẨU
2. Giấy phép của Bộ NNPTNT
o Giống cây trồng có trong Danh mục nguồn
gen cây trồng quý hiếm
o Giống cây trồng khôn có trong Danh mục
g
giống cây
trồng
được phép sản xuất, kinh
doanh
tại Việt
Nam
o Giống vật nuôi quý hiếm có trong Danh mục
giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu và
Danh mục nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần
bảo tồn để phục vụ nghiên cứu khoa học
hoặc các mục đích đặc biệt khác
45
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I. HÀNG XUẤT KHẨU
3. Công bố điều kiện và hồ sơ xuất
khẩu
o Cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ từ
rừng trồng trong nước
o Củi, than làm từ gỗ hoặc củi có nguồn
gốc từ gỗ rừng tự nhiên trong nước
o Gỗ và sản phẩm chế biến từ gỗ chỉ
được xuất khẩu khi có hồ sơ lâm sản
hợp pháp
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I. HÀNG NHẬP KHẨU
1. Giấy phép CITES
o Mẫu vật các loài động vật, thực vật thuộc
Phụ lục I CITES có nguồn gốc từ tự nhiên chỉ
được nhập khẩu cho mục đích phục vụ ngoại
giao, nghiên cứu khoa học… không vì mục
đích lợi nhuận, trao trả mẫu vật giữa Cơ quan
Quản lý CITES các nước
o Mẫu vật động vật, thực vật thuộc Phụ lục I có
nguồn gốc từ trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng
cấy nhân tạo và mẫu vật động vật, thực vật
thuộc Phụ II và III của Công ước CITES
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I. HÀNG NHẬP KHẨU
2. Giấy phép
o Giống cây trồng chưa có tên trong Danh
mục giống cây trồng giống cây trồng được
phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam
o Giống vật nuôi ngoài Danh mục giống vật
nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại
Việt Nam
o Tinh, phôi, môi trường pha loãng bảo tồn
tinh giống vật nuôi phải được sự đồng ý
bằng văn bản của Cục Chăn nuôi
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I. HÀNG NHẬP KHẨU
2. Giấy phép (tt)
o Thuốc thú y chưa có giấy chứng nhận lưu
hành hoặc chưa có trong Danh mục được
phép lưu hành tại Việt Nam
o Thuốc bảo vệ thực vật chưa có trong Danh
mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử
dụng tại VN hoặc ngoài danh mục được
phép sử dụng tại Việt Nam
o Thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu sản
xuất thuốc bảo vệ thực vật thuộc danh
mục hạn chế sử dụng
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I. HÀNG NHẬP KHẨU
2. Giấy phép (tt)
o Thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất
thức ăn chăn nuôi; Thức ăn thủy sản và
nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản
ngoài danh mục được phép lưu hành tại
Việt Nam
o Sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi
trồng thuỷ sản chưa có tên trong Danh
mục được phép lưu hành tại Việt Nam
(chưa được phép lưu hành) hoặc chưa có
giấy chứng nhận lưu hành tại Việt Nam
50
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3. HÀNG NHẬP KHẨU PHẢI
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
1. Danh mục
 Thông tư
01/VBHN-BNNPTNT 01/VBHNBNNPTNT BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM,
HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN
THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ
NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 27/2017/TT-BNNPTNT VỀ MuỐI NHẬP KHẨU

51

9/23/2022

3. HÀNG NHẬP KHẨU PHẢI
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
2. Hồ sơ hải quan:
 Đối với hàng hóa thuộc đối tượng phải
kiểm tra chất lượng, doanh nghiệp phải
gửi dữ liệu hoặc xuất trình cho cơ quan
Hải quan Giấy xác nhận kết quả kiểm tra
lô hàng đáp ứng yêu cầu chất lượng hoặc
Thông báo miễn kiểm tra lô hàng của cơ
quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng
hóa
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IV. HÀNG NHẬP KHẨU PHẢI
KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM
- Danh mục: Hàng hóa phải kiểm tra an
toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý
của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
được ban hành theo TT 28/2017/TT-BNNPTNT
ngày 25/12/2017
- Hồ sơ hải quan: doanh nghiệp phải gửi
dữ liệu hoặc xuất trình cho cơ quan Hải quan
Thông báo xác nhận lô hàng đáp ứng yêu
cầu về an toàn thực phẩm của cơ quan kiểm
tra an toàn thực phẩm sản phẩm, hàng hóa
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V. HÀNG XUẤT KHẨU/NHẬP KHẨU
PHẢI KIỂM DỊCH
-Danh mục: Bộ NN & PTNT ban hành vật thể vật
thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; đối tượng kiểm
dịch động vật và sản phẩm động vật thuộc diện
kiểm dịch và đối tượng kiểm dịch thủy sản, sản
phẩm thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch.
- Hồ sơ hải quan:
Ngoài bộ hồ sơ hải quan theo quy định, người
khai hải quan phải nộp cho cơ quan Hải quan Giấy
chứng nhận kiểm dịch thực vật/động vật/ thủy
sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu của cơ quan
kiểm dịch cấp để thông quan hàng hóa
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HÀNG HOÁ THUỘC TRÁCH NHIỆM
QUẢN LÝ CỦA BỘ NN và PTNT

QUẢN LÝ PHÂN BÓN

Thực hiện theo Nghị định
số
202/2013/NĐ-CP của Chính phủ
về Quản lý Phân bón
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NHẬP KHẨU PHÂN BÓN
Thương nhân nhập khẩu phân bón thuộc các
trường hợp dưới đây phải có Giấy phép:
a) Phân bón để khảo nghiệm;
b) Phân bón chuyên dùng cho sân thể thao, khu vui
chơi giải trí;
c) Phân bón chuyên dùng của các công ty có vốn
ĐTNN để phục vụ cho sản xuất trong phạm vi của
công ty; sử dụng trong các dự án của nước ngoài
tại Việt Nam, làm quà tặng, làm hàng mẫu;
d) Phân bón tham gia hội chợ, triển lãm;
đ) Phân bón hoặc nguyên liệu để sản xuất các loại
phân bón có tên trong Danh sách phân bón đã
công bố hợp quy;
e) Phân bón phục vụ nghiên cứu khoa học.
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NGHỊ ĐỊNH 108/2017/NĐ-CP
VỀ QUẢN LÝ PHÂN BÓN
1. Hồ sơ xuất khẩu:
a) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc
GCN đầu tư hoặc GCN đăng ký kinh doanh trong
đó có ngành nghề phân bón
b) Giấy phép sản xuất phân bón, trong đó có tên
loại phân bón xuất khẩu, chỉ xuất trình khi xuất
khẩu lần đầu đối với tổ chức, cá nhân xuất khẩu
phân bón hữu cơ và phân bón khác do đơn vị
sản xuất.
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XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU PHÂN BÓN
2. Hồ sơ nhập khẩu:
a. GCN đăng ký kinh doanh hoặc GCN đầu tư trong
đó có ngành nghề kinh doanh phân bón
b. GPNKTĐ (HS 3102.1000 và 3105. 2000)
c. Giấy chứng nhận hợp quy hoặc phiếu kết quả thử
nghiệm lô phân bón nhập khẩu do Phòng thử
nghiệm phân bón được chỉ định cấp hoặc Phiếu kết
quả thử nghiệm/Giấy chứng nhận do một tổ chức
thử nghiệm hoặc tổ chức chứng nhận phân bón
của nước ký kết Hiệp định/Thỏa thuận thừa nhận
lẫn nhau (MRA) với Việt Nam cấp
d. Thông báo xác nhận lô hàng đáp ứng yêu cầu
nhập khẩu của cơ quan kiểm tra chất lượng
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SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
THUỘC TRÁCH NHIỆM
QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI
NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
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NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU
LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
 Danh mục: Ban hành theo Quyết định
73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ
tướng Chính phủ “Quy định danh mục phế
liệu được phép NK từ nước ngoài làm NLSX”
 Thông tư số 41/2015/TT-BTT&MT ngày
09/09/2015 của Bộ TN&MT về bảo vệ môi
trường trong nhập khẩu phế liệu làm
nguyên liệu sản xuất.
 CÔNG VĂN Số: 4202/TCHQ-PC ngày
17 tháng 07 năm 2018 của tchq Hướng
dẫn quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước
9/23/2022
60
60
ngoài vào Việt Nam

NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM
NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
Hồ sơ hải quan, ngoài hồ sơ theo qui định, tổ chức, cá
nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm NLSX nộp bổ sung
cho cơ quan hải quan những văn bản sau:
 Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường
trong nhập khẩu phế liệu làm NLSX;
 Bản thông báo về lô hàng phế liệu nhập khẩu làm
NLSX (theo mẫu tại Phụ lục 12, Thông tư
41/2015/TT-BTNMT);
 Giấy xác nhận ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu
do Quỹ Bảo vệ môi trường VN hoặc NHTM cấp;
 Văn bản chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật
môi trường đối với lô phế liệu nhập khẩu của tổ chức
chứng nhận sự phù hợp do Bộ TN&MT chỉ định.
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HÀNG HÓA THUỘC
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ
CỦA BỘ THÔNG TIN
TRUYỀN THÔNG
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HÀNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
A. Hàng xuất khẩu:
Thực hiện theo quy định của pháp luật về xuất
bản, báo chí: Các loại ấn phẩm (sách, báo, tạp
chí, tranh, ảnh, lịch).
B. Hàng hóa nhập khẩu
1) Giấy phép nhập khẩu:
o Tem bưu chính, ấn phẩm tem bưu chính và các
mặt hàng tem bưu chính
o Thiết bị Viba, thiết bị phát, thu-phát sóng vô
tuyến điện có băng tần số nằm trong khoảng
từ 9KHz đến 400 GHz, công suất từ 60mW trở
lên
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HÀNG NHẬP KHẨU
1. Giấy phép nhập khẩu (tt)
o Máy chuyên dùng ghi phim, ghi kẽm, tạo khuôn in
trong hoạt động in; Hệ thống chế bản và sắp chữ
chuyên dùng ngành in và máy photocopy màu;
o Máy in các loại (máy in offset, máy in Flexo, máy
in ống đồng); Máy in laser, máy in phun (khổ A3)
có kết hợp tính năng photocopy màu;
o Máy dao cắt (xén) giấy, máy gấp sách (gấp giấy),
máy đóng sách (đóng thép hoặc khâu chỉ) máy
vào bìa, máy ky mã liên hợp, dấy chuyền liên hợp
hoàn thiện sản phẩm từ 2 công đoạn trở lên.
2. Thực hiện theo quy định của pháp luật về xuất
bản, báo chí: Các loại ấn phẩm (sách, báo, tạp chí,
tranh, ảnh, lịch)
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NHẬP KHẨU ĐTDĐ (MỚI)
ĐỂ KINH DOANH
Thủ tục hải quan
1. Ngoài bộ hồ sơ theo quy định, người
nhập khẩu phải gửi dữ liệu hoặc Không
xuất trình cho cơ quan Hải quan giấy
phép nhập khẩu điện thoại di động do
Bộ Thông tin truyền thông
2. Nhà nhập khẩu phải công bố hợp qui
cho sản phẩm theo qui định về hợp
qui, hợp chuẩn.
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SẢN PHẨM, HÀNG HÓA THUỘC TRÁCH
NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ TT&TT


Thông tư 04/2018/TT-BTTTT ngày 8/5/2018 Danh mục sản
phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn



Thông tư 31/2015/TT-BTTTT ngày 29/10/2015 Hướng dẫn
hoạt động XK, NK sản phẩm CNTT đã qua sử dụng




Cv 2305/BTTTT-CVT ngày 17/7/2018
thông tư 41/2016/TT-BTTTT hướng dẫn nghị định 60/2014/NĐ-CP về
máy in
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HÀNG HOÁ THUỘC
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ
CỦA BỘ VĂN HÓA
THỂ THAO VÀ DU LỊCH
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Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL
24/2018/TT-BVHTTDL
26/2018/TT-BVHTTDL
Quy định về quản lý hoạt động mua bán
hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý
chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch
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A. HÀNG HÓA XUẤT KHẨU
1. Hàng hóa phải có giấy phép XK:
o Di vật, cổ vật không thuộc sở hữu toàn
dân, sở hữu của các tổ chức chính trị, tổ
chức chính trị - xã hội.
2. GP SX và lưu hành; Hồ sơ nguồn gốc:
o Văn hóa phẩm thuộc các thể loại, mới
được sản xuất trên mọi chất liệu
3. Hồ sơ nguồn gốc:
o Tác phẩm điện ảnh và sản phẩm nghe
nhìn khác, được ghi trên mọi chất liệu;
o Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng,
tranh, nhiếp ảnh.
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B. HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
1. Phê duyệt nội dung
 Các tác phẩm điện ảnh và sản phẩm nghe
nhìn khác, ghi trên mọi chất liệu
 Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng,
tranh, nhiếp ảnh.
2. Quy định điều kiện (về thiết bị, về các
chương trình được cài đặt)
 Máy trò chơi điện tử có cài đặt chương
trình trả thưởng và thiết bị chuyên dùng
cho trò chơi ở sòng bạc
3. Công bố tính năng và loại đồ chơi được
phép nhập khẩu: Đồ chơi trẻ em
70
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NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ
1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố

cụ thể các danh mục theo mã số HS đúng
trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Các sản phẩm Phần A (trừ Di vật, cổ vật)
được phép xuất khẩu theo nhu cầu, thủ tục
giải quyết tại cơ quan Hải quan, khi:
 Được phép sản xuất và lưu hành tại Việt
Nam, hoặc
 Có giấy tờ chứng minh nguồn gốc rõ
ràng.
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NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ
2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban
hành quy định cụ thể về việc phê duyệt nội
dung các tác phẩm, sản phẩm tại Phần B
(trừ Máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình

trả thưởng và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi
ở sòng bạc; Đồ chơi trẻ em) và ủy quyền cho

các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp
tỉnh thực hiện việc phê duyệt nội dung các
sản phẩm nghe - nhìn không phải tác phẩm
điện ảnh do các tổ chức, cá nhân trên địa
bàn nhập khẩu.
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HÀNG HOÁ THUỘC
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ
CỦA BỘ Y TẾ
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Nghị định 36/2016/NĐ-CP
Thông tư 31/2017/TT-BYT về Danh mục sản
phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn
thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ
9/23/2022
Y tế

TÂN DƯỢC, ĐÔNG DƯỢC,
NGUYÊN LIỆU DƯỢC
TRANG THIẾT
BỊ Y TẾ
THỰC
PHẨM
CHỨC
NĂNG
…

VACCIN, SINH
PHẨM Y TẾ

BỘ Y TẾ

BAO BÌ TIẾP
XÚC TRỰC TIẾP
VỚI THUỐC
MỸ PHẨM
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THUỐC GÂY
NGHIỆN,
HƯỚNG TÂM
THẦN

HÓA CHẤT,
CHẾ PHẨM DIỆT
CÔN TRÙNG,
DIỆT KHUẨN
9/23/2022

A. HÀNG HÓA XUẤT KHẨU
Hàng hóa phải có giấy phép xuất
khẩu:
 Thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm
thần, tiền chất dùng làm thuốc và
thuốc phóng xạ (bao gồm nguyên
liệu, thuốc thành phẩm đơn chất và ở
dạng phối hợp).
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B. HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
Giấy phép nhập khẩu:
1. Thuốc thành phẩm phòng và chữa bệnh cho
người, chưa có số đăng ký;
2. Vắc xin, sinh phẩm y tế chưa có số đăng ký;
3. Thiết bị y tế có khả năng gây ảnh hưởng trực
tiếp đến sức khỏe con người, ngoài danh
mục được nhập khẩu theo nhu cầu.
4. Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt
khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký
lưu hành tại Việt Nam;
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B. HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
5. Mỹ phẩm chưa được cấp số tiếp nhận Phiếu
công bố, nhập khẩu dùng cho nghiên cứu,
kiểm nghiệm
6. Thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần,
tiền chất dùng làm thuốc và thuốc phóng
xạ (bao gồm cả thuốc thành phẩm ở dạng
đơn chất và phối hợp).
7. Nguyên liệu sản xuất thuốc, dược liệu, tá
dược, vỏ nang thuốc, bao bì tiếp xúc trực
tiếp với thuốc, loại mới sử dụng ở Việt
Nam.
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HÀNG NHẬP KHẨU PHẢI
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 có khả
năng gây mất an toàn, chỉ định cơ quan kiểm tra
-Thuốc thành phẩm, vắc-xin, sinh phẩm điều trị.
- Nguyên liệu làm thuốc, dược liệu, tá dược,
vỏ
nang thuốc, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc.
- Trang thiết bị y tế.
-Hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn
dùng trong gia dụng, y tế.
- Vị thuốc đông y có độc tính.
- Thiết bị y học cổ truyền.
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HÀNG NHẬP KHẨU PHẢI
KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM
Danh mục sản phẩm/nhóm sản phẩm thực
phẩm; hang hoá thuộc thẩm quyền quản lý
của Bộ Y tế ban hành kèm theo Phụ lục 1
của Thông tư liên tịch số 13 /2014/TTLTBYT-BNNPTNT-BCT ngày 9 tháng 4 năm
2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Bộ Công Thương của Bộ Y
tế.
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HÀNG NHẬP KHẨU PHẢI
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG/
AN TOÀN THỰC PHẨM
Hồ sơ hải quan:
Đối với hàng hóa thuộc đối tượng kiểm
tra chất lượng/an toàn thực phẩm, người làm
thủ tục phải gửi dữ liệu điện tử/nộp cho cơ
quan Hải quan thông báo xác nhận kết quả
kiểm tra hàng hóa đáp ứng yêu cầu về chất
lượng/an toàn thực phẩm của cơ quan kiểm
tra để thông quan lô hàng
80
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NHẬP KHẨU THUỐC, BAO BÌ
TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI THUỐC

Quy định chung

(Thông tư 47/2010/TT-BYT)

1.Cấm nhập khẩu để làm thuốc dùng cho
người các thuốc thành phẩm và nguyên liệu
làm thuốc quy định tại Danh mục nguyên liệu
và thuốc thành phẩm cấm NK để làm thuốc;
2.Thuốc có số đăng ký lưu hành còn hiệu
lực (trừ thuốc gây nghiện, hướng tâm thần và
tiền chất dùng làm thuốc) được nhập khẩu
theo nhu cầu không phải đề nghị cấp giấy
phép nhập khẩu hoặc xác nhận đơn hàng NK
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NHẬP KHẨU THUỐC, BAO BÌ
TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI THUỐC
(Có số đăng ký lưu hành)
Hồ sơ hải quan: ngoài hồ sơ hàng NK theo qui định,
doanh nghiệp xuất trình Hải quan cửa khẩu danh mục
thuốc nhập khẩu kèm theo các tài liệu sau :
a. Giấy phép lưu hành sản phẩm hoặc Quyết định cấp
số đăng ký lưu hành; các văn bản cho phép thay
đổi, bổ sung, đính chính khác (nếu có)
b. Giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm
thuốc tại Việt Nam đối với công ty nước ngoài cung
cấp thuốc
c. Phiếu kiểm nghiệm của cơ sở sản xuất chứng nhận
đạt tiêu chuẩn chất lượng cho từng lô thuốc nhập
khẩu của nhà sản xuất.
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NHẬP KHẨU DƯỢC LIỆU
Thông tư 03/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định
về hoạt động kinh doanh Dược liệu (hiệu lực từ
ngày 06/03/2016)
1. Quy định chung:
 Người xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn, bán
lẻ và dịch vụ bảo quản dược liệu phải được
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh thuốc có phạm vi kinh doanh dược liệu
 Người nhập khẩu chưa đủ điều kiện nhập
khẩu trực tiếp phải ký kết hợp đồng nhập
khẩu ủy thác với doanh nghiệp đủ điều kiện
nhập khẩu dược liệu theo quy định
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NHẬP KHẨU DƯỢC LIỆU
2. Hồ sơ hải quan:
 Giấy phép nhập khẩu dược liệu do Cục
Quản lý Y, Dược cổ truyền thuộc Bộ Y tế
cấp;
 Giấy chứng nhận xuất xứ do tổ chức cấp
C/O của nước xuất khẩu cấp;
 Từ ngày 01/07/2016, dược liệu thuộc
Danh mục phải có Phiếu kiểm nghiệm của
cơ quan có thẩm quyền của nước xuất
khẩu cấp thì xuất trình thêm Phiếu kiểm
nghiệm này.
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HÀNG HÓA PHẢI CÔNG BỐ
HỢP QUY TRƯỚC KHI
NHẬP KHẨU

Thông tư 27/2012/TT-BYT
ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế
Hướng dẫn việc quản lý phụ gia
thực phẩm
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HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ
PHỤ GIA THỰC PHẨM
-Phụ gia thực phẩm phải được công bố hợp

quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn
thực phẩm trước khi sản xuất, kinh doanh,
nhập khẩu và sử dụng phụ gia để sản xuất,
chế biến thực phẩm.
-Trình tự, thủ tục công bố hợp quy hoặc công
bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm thực
hiện theo Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày
09/11/2012 của Bộ Y tế về hướng dẫn việc
công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy
định an toàn thực phẩm
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HƯỚNG DẪN NHẬP KHẨU
PHỤ GIA THỰC PHẨM
Hồ sơ hải quan:
Ngoài hồ sơ hải quan theo quy định, phải
nộp/gửi dữ liệu điện tử:
1. Giấy công bố hợp quy hoặc công bố
phù
hợp quy định an toàn thực phẩm;
2. Thông báo xác nhận lô hàng phụ gia thực
phẩm đáp ứng yêu cầu nhập khẩu của cơ
quan kiểm tra chất lượng
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NHẬP KHẨU MỸ PHẨM
ĐỂ KINH DOANH

-Thực
hiện
theo
Thông
tư
số
06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011
Quy định về quản lý mỹ phẩm
- Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày
30/08/2006 của Chính phủ qui định về
ghi nhãn hàng hóa
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NHẬP KHẨU MỸ PHẨM
ĐỂ KINH DOANH
Hồ sơ hải quan
-Ngoài hồ sơ hải quan theo qui định,
-Người nhập khẩu Mỹ phẩm ảnh hưởng
trực tiếp đến sức khỏe con người phải xuất
trình/gửi theo dữ liệu điện tử Phiếu
Công
bố sản phẩm mỹ phẩm có xác nhận của
Cục Quản lý Dược
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HÀNG HOÁ THUỘC
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ
CỦA BỘ XÂY DỰNG
Thông tư 10/2017/TT-BXD về quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu
xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy,
công bố hợp quy do Bộ trưởng Bộ Xây dựng
9/23/2022
90
90 ban hành

HÀNG HOÁ THUỘC TRÁCH NHIỆM
QUẢN LÝ CỦA BỘ XÂY DỰNG

THÔNG TƯ 04/2012/TT-BCT, NGÀY
20/9/2012 CỦA BỘ XÂY DỰNG HƯỚNG
DẪN XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN LÀM
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
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THÔNG TƯ 04/2012/TT-BXD (PHỤ LỤC 2)
DANH MỤC KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY
DỰNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP XUẤT KHẨU
TT
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DANH MỤC KHOÁNG SẢN

1

ĐÁ VÔI, PHỤ GIA NẰM TRONG QUY HOẠCH
KHOÁNG SẢN LÀM NGUYÊN LIỆU XI MĂNG

2

ĐÁ XÂY DỰNG THUỘC CÁC MỎ TẠI CÁC TỈNH
ĐÔNG NAM BỘ VÀ TÂY NAM BỘ

3

ĐÁ KHỐI

4

CÁT NHIỄM MẶN

5

CÁT XÂY DỰNG (CÁT TỰ NHIÊN)

6

CUỘI, SỎI CÁC LOẠI

7

TRƯỜNG THẠCH (FELSPAT)

8

CÁC LOẠI ĐẤT SÉT, ĐẤT ĐỒI
9/23/2022

XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN
LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Hồ sơ hải quan:
1. Hồ sơ xuất khẩu hàng hóa theo quy định;
2. Phiếu phân tích mẫu để xác định về sự phù
hợp về tiêu chuẩn, chất lượng của lô hàng
XK… phải được các phòng thí nghiệm LASXD hoặc tương đương trở lên xác nhận (trừ
đá ốp lát, đá phiến lợp, phiến cháy)
3. Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc khoáng
sản (Giấy phép khai thác, chế biến khoáng
sản, Hợp đồng, hóa đơn VAT...).
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B. HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHẢI
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
-Sản phẩm, hàng hoá Kính xây dựng có khả
năng gây mất an toàn;
-Clanhke, xi măng poóc-lăng thương phẩm
(thuộc Danh mục hàng hóa nhóm 2 theo quy
đinh của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa)
-Sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạch
ốp lát gồm: gạch gốm ốp lát ép bán khô, gạch
gốm ốp lát đùn dẻo, đá ốp lát nhân tạo trên
cơ sở chất kết dính hữu cơ, gạch Terrazzo, đá
ốp lát tự nhiên.
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QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
SP, HH VLXD GẠCH ỐP LÁT
Ngoài hồ sơ theo qui định, Thương nhân
phải nộp/xuất trình:
-Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất
lượng của nhà sản xuất ra sản phẩm phù
hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001/ISO 9011
còn hiệu lực (01 bản sao);
-Bản chứng nhận hợp quy và kết quả thử
nghiệm chất lượng mẫu do Tổ chức đánh giá
sự phù hợp cấp (01 bản sao).
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HÀNG HOÁ THUỘC
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ
CỦA BỘ KHOA HỌC
CÔNG NGHỆ
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DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
PHẢI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THEO
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
TRƯỚC KHI THÔNG QUAN

Thưc hiện theo Quyết định số
3482/QĐ-BKHCN ngày 8/12/2017
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CHƯƠNG 4

MỘT SỐ MẶT HÀNG XUẤT
KHẨU, NHẬP KHẨU THEO
QUY ĐỊNH RIÊNG
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XUẤT KHẨU GẠO
VÀ LÚA HÀNG HÓA
-Nghị định số 107/2018/NĐ-CP của Chính

phủ về KD, XK gạo;
-Thông tư số 30/2018/TT-BCT;
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XUẤT KHẨU GẠO
VÀ LÚA HÀNG HÓA
Điều kiện thông quan

Ngoài bộ hồ sơ hàng xuất khẩu theo quy
định của pháp luật, khi làm thủ tục xuất
khẩu gạo, thương nhân phải xuất trình:
• Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh xuất khẩu gạo do Bộ Công
Thương cấp;
• Hợp đồng xuất khẩu gạo có đóng dấu
xác nhận đã đăng ký với Hiệp hội lương
thực Việt Nam.
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NHẬP KHẨU XE Ô TÔ
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NHẬP KHẨU ÔTÔ (đqsd)
Thông tư 20/2014/TT-BTC ngày 12/02/2014 của
Bộ Tài chính Quy định việc nhập khẩu xe ôtô, xe
mô tô theo chế độ tài sản di chuyển của công
dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải
quyết đăng ký thường trú tại VN
 Thông tư 143/2015/TT-BTC ngày 11.09.2015 của
Bộ Tài Chính quy định TTHQ và quản lý xe ô tô,
xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập
khẩu, tạm NK không nhằm mục đích thương mại
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ĐIỀU KIỆN NK ÔTÔ (đqsd)
1. Không quá 05 (năm) năm, tính từ năm
sản xuất đến năm nhập khẩu;
2. Đã đăng ký lưu hành ở nước ngoài ít nhất
là 06 (sáu) tháng và đã chạy được một
quãng đường tối thiểu là 10.000 km đến
thời điểm ô tô về đến cảng Việt Nam;
3. Ô tô chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua
các cửa khẩu cảng biển quốc tế: Cái Lân
Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành
phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu.
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NHẬP KHẨU XE Ô TÔ (đqsd)
HỒ SƠ HẢI QUAN
1. Giấy phép nhập khẩu (PMD);
2. Vận tải đơn đường biển;
3. Tờ khai hải quan;
4. Giấy tờ khác liên quan đến chủ quyền xe do
nước ngoài cấp (nơi đăng ký lưu hành xe)
5. Hộ chiếu hoặc Hộ khẩu (bản sao)
6. Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ
thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập
khẩu do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp
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NHẬP KHẨU Ô TÔ
CÁC LOẠI
(Chưa qua sử dụng)
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NHẬP KHẨU XE Ô TÔ
CÁC LOẠI (MỚI 100%)
- Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BCTBGTVT-BTC ngày 14/06/2010 Qui định nhập
khẩu ôtô chở người dưới 16 chổ, loại mới
(chưa qua sử dụng)
- Nghị định số 116/2017/NĐ-CP
-Thông tư 41/2018/TT-BGTVT
Thông tư 03/2018/TT-BGTVT
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NHẬP KHẨU Ô TÔ MỚI
(TỪ 9 CHỔ TRỞ XUỐNG)

Thủ tục hải quan:
1. Ngoài bộ hồ sơ theo quy định, người nhập khẩu
phải nộp cho CQHQ giấy chỉ định hoặc giấy ủy
quyền là nhà nhập khẩu, nhà phân phối của
chính hãng sản xuất hoặc hợp đồng đại lý của
chính hãng được cơ quan ngoại giao Việt Nam ở
nước ngoài hợp pháp hóa lãnh sự;
2. Giấy Chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng đủ
điều kiện do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp;
3. Giấy Chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và
bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu do Cục
Đăng kiểm Việt Nam cấp
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NHẬP KHẨU
THUỐC LÁ ĐIẾU, XÌ GÀ
Nguyên tắc chung
 Sản phẩm thuốc lá, trong đó có thuốc lá điếu,
xì gà là mặt hàng không khuyến khích tiêu
dùng theo Công ước khung về kiểm soát
thuốc lá (FCTC) của Tổ chức Y tế thế giới mà
Việt Nam là thành viên;
 Bộ Công Thương chỉ định TCT Thuốc lá Việt
Nam (VINATABA) là thương nhân NK thuốc lá
điếu, xì gà theo cơ chế thương mại nhà nước;
 Thuốc lá điếu, xì gà chỉ được phép nhập khẩu
vào Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế
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NHẬP KHẨU
THUỐC LÁ ĐIẾU, XÌ GÀ
Thủ tục nhập khẩu
Ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định, DN
phải xuất trình cho CQHQ:
o 01 bản chính đơn đăng ký nhập khẩu theo
chế độ giấy phép nhập khẩu tự động của Bộ
Công Thương (Giấy phép NKTĐ);
o 01 bản sao công bố an toàn thực phẩm;
o Lô hàng nhập khẩu đầu tiên phải xuất trình
thêm 01 bản sao GCN phân tích mẫu (C/A)
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HÀNG HÓA PHỤC VỤ
AN NINH QUỐC PHÒNG
Nguyên tắc chung
• Việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa phục
vụ an ninh, quốc phòng thực hiện theo quy
định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ.
• Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính
phủ, Bộ trưởng các Bộ: Công an, Quốc
phòng quy định việc cấp phép để thực hiện
thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
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HÀNG HÓA PHỤC VỤ
AN NINH QUỐC PHÒNG
Hồ sơ hải quan
o Ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định,
o DN phải xuất trình cho cơ quan hải quan
văn bản xác nhận hàng hóa phục vụ an
ninh quốc phòng của Bộ Công an hoặc Bộ
Quốc phòng
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xem xét, cho
phép tạm xuất, tái nhập vũ khí, khí tài,
trang thiết bị quân sự, an ninh để sửa
chữa phục vụ mục đích ANQP
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MẶT HÀNG ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP
ĐẾN AN NINH, QUỐC PHÒNG
Nhập khẩu theo Giấy phép của Bộ Công
Thương:

 Máy bay không sử dụng trong hàng không
dân dụng không có vũ trang, xe ô tô có
bọc thép không gắn vũ khí quân dụng;
 Súng bắn sơn, đạn sơn và các mặt hàng
khác có ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh,
quốc phòng
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NHẬP KHẨU GỖ CÁC LOẠI
TỪ CÁC NƯỚC CHUNG ĐƯỜNG
BIÊN GIỚI
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NHẬP KHẨU GỖ TỪ CÁC NƯỚC
CHUNG ĐƯỜNG BIÊN GIỚI
Thủ tục hải quan
Làm thủ tục tại cơ quan hải quan theo qui định
hiện hành và không phải xin giấy phép nhập khẩu
của Bộ Công Thương
Cửa khẩu nhập khẩu:
 Các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính, cửa
khẩu và các điểm thông quan khác thuộc Khu
kinh tế cửa khẩu;
 Cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài Khu
kinh tế của khẩu theo qui định tại Thông tư
13/2009/TT-BCT ngày 13/06/2009 của Bộ Công
Thương
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KINH DOANH TẠM NHẬP
TÁI XUẤT GỖ

Thực hiện theo Thông tư 37/2014/TT-BCT
ngày 15/11/2014 của Bộ Công Thương qui
định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm
nhập tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự
nhiên của Lào và Campuchia
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NHẬP KHẨU GỖ
Hồ sơ hải quan
o Ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định,
o DN phải xuất trình cho cơ quan hải
quan
Giấy chứng nhận kiểm dịch thự vật nước xk,
o Giấy phép CITES nếu thuộc các phụ lục II
của CITES
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HẠN NGẠCH THUẾ QUAN
Danh mục
STT
1
2
3
4

Mô tả hàng hóa

Mã số HS
Muối
2501
Thuốc lá nguyên liệu
2401
Trứng gia cầm
0407(*)
Đường tinh luyện, đường
1701
thô

(*) Áp dụng mã HS 04071100, 04071910, 04071990
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HẠN NGẠCH THUẾ QUAN
Lượng hạn ngạch thuế quan
 Bộ NN & PTNT quyết định lượng HNTQ của
muối, trứng và đường
 Bộ Công Thương quyết định lượng HNTQ
mặt hàng nguyên liệu thuốc lá
 Bộ Công Thương xem xét cấp giấy phép
NK theo HNTQ cho thương nhân, thương
nhân xuất trình giấy này cho CQHQ khi NK
hàng trong danh mục NK theo HNTQ
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HẠN NGẠCH THUẾ QUAN
THÔNG TƯ SỐ 01/2016/TT-BCT

NGÀY 05/01/2016 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Hiệu lực từ 05/01/2016 đến hết ngày 31/12/2016)

48.629 TẤN NGUYÊN LIỆU
LÁ THUỐC LÁ (HS CODE 2401)

120
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HẠN NGẠCH THUẾ QUAN
Nguyên tắc áp dụng đối với
hàng hóa nhập khẩu theo
hạn ngạch thuế quan
Áp dụng mức thuế
suất
thuế
nhập
khẩu
tron
hạn
ngạch g
quan
đối vớithuế
hàng hóa
thuộc danh mục
theo chế độ hạn
ngạch thuế quan
có Giấy phép của
Bộ Công Thương
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Các
mặt
hàng
thuộc danh mục
hàng
hóa
nhập
khẩu theo chế độ
hạn ngạch thuế
quan nếu không có
Giấy phép của Bộ
Công Thương thì
áp dụng mức thuế
ngoài HNTQ
9/23/2022

HẠN NGẠCH THUẾ QUAN
NĐ số 125/2017/NĐ-CP BAN HÀNH Nghị định này ban hành
Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục
hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp và thuế nhập
khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.)
TÊN HÀNG
NHÓM THUẾ NGOÀI
HẠN NGẠCH

Trứng gia cầm, trứng chim

0407

80%

Đường mía

1701

80% - 100%

Lá thuốc lá chưa chế biến

2401

80% - 90%

Muối

2501

50% - 60%
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HẠN NGẠCH THUẾ QUAN
HÀNG HÓA CÓ XUẤT XỨ TỪ
CHDCND LÀO
THÔNG TƯ SỐ 56/2015/TT-BCT NGÀY
31/12/2015 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
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HẠN NGẠCH THUẾ QUAN
HÀNG HÓA CÓ XUẤT XỨ TỪ LÀO
Danh mục
 Hạn ngạch nhập khẩu Gạo là 70.000 tấn
 Hạn ngạch NK thuốc lá là 30.000 tấn
Quy định chung:
 Hàng phải có C/O mẫu S do CHDCND Lào cấp
theo quy định
 Thủ tục NK hàng hóa tại hải quan cửa khẩu
 Đối với lá thuốc lá, chỉ những DN có giấy
phép NK thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch
thuế quan do Bộ Công Thương cấp
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HẠN NGẠCH THUẾ QUAN
Hồ sơ hải quan
o Đối với hàng hóa nhập khẩu theo chế độ
hạn ngạch thuế quan. Ngoài hồ sơ nhập
khẩu theo qui định, thương nhân phải
xuất trình:
o Giấy phân bổ hạn ngạch (Giấy phép nhập
khẩu theo HNTQ) của Bộ Công thương để
được áp mức thuế trong hạn ngạch
o C/O (nếu có)
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NHẬP KHẨU MÁY MÓC,
THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN
CÔNG NGHỆ
ĐÃ QUA SỬ DỤNG
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THIẾT BỊ ĐÃ QUA SỬ DỤNG
Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày
13.11.2015 của Bộ KHCN quy định việc nhập
khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ
đã qua sử dụng (hiệu lực từ 1/7/2016):
 Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã
qua sử dụng (sau đây viết tắt là thiết bị đã
qua sử dụng) là máy móc, thiết bị, dây
chuyền công nghệ sau khi xuất xưởng đã
được lắp ráp và vận hành hoạt động.
 Không được phép NK thiết bị đã qua sử dụng
mà các nước đã công bố loại bỏ do lạc hậu,
chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường.
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THIẾT BỊ ĐÃ QUA SỬ DỤNG
Yêu cầu cụ thể:
Thiết bị đã qua sử dụng được nhập khẩu khi
đáp ứng các tiêu chí sau:
a. Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm
b. Được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với
quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia
(QCVN) hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN)
của Việt Nam hoặc phù hợp với Tiêu chuẩn
của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng
lượng và bảo vệ môi trường.
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THIẾT BỊ ĐÃ QUA SỬ DỤNG
Yêu cầu cụ thể:
Tuổi thiết bị đã qua sử dụng: (tt)
 Trong trường hợp cần thiết, tùy thuộc đặc
thù của từng ngành, lĩnh vực được phân
công quản lý, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng
cơ quan ngang Bộ ban hành quy định yêu
cầu về tuổi thiết bị thấp hơn quy định tại
điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư này đối với
thiết bị đã qua sử dụng (thấp hơn 10 năm)
và thông báo cho Bộ Khoa học và Công
nghệ biết để thống nhất quản lý.
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THIẾT BỊ ĐÃ QUA SỬ DỤNG
Hồ sơ nhập khẩu: (tt)
1. 01 bản sao chứng thực Quyết định chủ trương
đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
kèm theo 01 bản chính Danh mục thiết bị đqsd
dự kiến nhập khẩu trong hồ sơ dự án (đối với
thiết bị đqsd thuộc các dự án đầu tư)
2. 01 bản chính Giấy xác nhận của nhà sản xuất về
năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất của thiết bị
đã qua sử dụng
3. 01 bản chính Chứng thư giám định của một tổ
chức giám định về năm sản xuất và tiêu chuẩn
sản xuất của thiết bị đã qua sử dụng phù hợp với
quy định của thông tư
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Xuất – nhập khẩu vàng, ngoại tệ
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Xuất – nhập khẩu vàng, ngoại tệ
Căn cứ pháp lý:
Nghị định 24/2012/NĐ-CP
Thông tư 16/2012/TT-NHNN
Thông tư 03/2017/TT-NHNN
Thông tư 15/2011/TT-NHNN
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Xuất – nhập khẩu vàng, ngoại tệ

“a) 5.000 USD (Năm nghìn Đôla Mỹ) hoặc
các loại ngoại tệ khác có giá trị tương
đương;
b) 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng
Việt Nam)”.
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Xuất – nhập khẩu vàng, ngoại tệ
Quy định với xuất nhập cảnh bằng giấy thông hành xuất nhập cảnh
hoặc giấy chứng minh biên giới:
Theo Điều 4 Quyết định số 92/2000/QĐ-NHNN ngày 17-3-2000 của
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì cá nhân khi xuất nhập cảnh có mang
tiền của nước có chung biên giới và đồng Việt Nam trên mức quy định
dưới đây phải khai báo hải quan cửa khẩu:
+ Đối với trường hợp qua cửa khẩu biên giới Việt Nam - Trung
Quốc: trên 6.000 CNY (sáu ngàn nhân dân tệ Trung Quốc) và trên
10.000.000 VND (mười triệu đồng Việt Nam).
+ Đối với trường hợp qua cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào: trên
3.000.000 LAK (ba triệu kíp Lào) và trên 10.000.000 VND (mười triệu
đồng Việt Nam).
+ Đối với trường hợp qua cửa khẩu biên giới Việt Nam - Campuchia:
trên 1.000.000 KHR (một triệu Riel Campuchia) và trên 10.000.000
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Xuất – nhập khẩu vàng, ngoại tệ
+ Mang theo kim loại quý (bạc, bạch kim và các loại hợp kim có bạc, bạch kim), đá
quý (kim cương, ruby, sapphire) có giá trị từ 300 triệu đồng Việt Nam trở lên;
+ Mang theo vàng cụ thể như sau:
* Người xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ có
tổng khối lượng từ 300 gam trở lên;
* Người xuất cảnh, nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập
xuất cảnh, chứng minh thư biên giới đeo trên người vàng trang sức, mỹ nghệ phục vụ
nhu cầu trang sức như các loại: nhẫn, dây, vòng, hoa tai, kim cài và các loại trang sức
khác có tổng khối lượng từ 300 gam trở lên;
* Người nước ngoài được phép định cư ở Việt Nam khi nhập cảnh mang theo vàng
nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300 gam trở
lên;
* Người Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài khi xuất cảnh mang theo vàng
nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng vàng từ 300
gam trở lên.
130
13

4

9/23/2022

Xuất – nhập khẩu vàng, ngoại tệ

Thông tư 11/2014 do Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định
như sau:
- Cá nhân Việt Nam và nước ngoài xuất nhập cảnh qua cửa khẩu
bằng hộ chiếu hoặc giấy tờ thông hành không được mang theo
vàng miếng, vàng nguyên liệu.
Trường hợp nhập cảnh bằng hộ chiếu, nếu đã mang theo phải
làm thủ tục gửi tại kho Hải quan để mang ra khi xuất cảnh hoặc
làm thủ tục chuyển ra nước ngoài và phải chịu mọi chi phí phát
sinh.
- Cá nhân chỉ được mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ với điều
kiện rất chặt chẽ. Xuất nhập cảnh bằng hộ chiếu, cá nhân phải
khai báo Hải quan nếu lượng vàng trang sức, mỹ nghệ mang
theo có tổng khối lượng từ 300 gram trở lên (tương đương 8
lượng vàng).
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