
 1

 
 
 
 
 
 
 
 

 

THÔNG BÁO 
VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI 

NOTIFICATION ON TECHNICAL BARRIERS TO TRADE 
 

DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHẢI LÀM 
THỦ TỤC HẢI QUAN TẠI CỬA NHẬP KHẨU 

Ngày 27 tháng 6 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ vừa 
ký Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg về việc ban hành danh 
mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa 
nhập khẩu. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 
tháng 9 năm 2019 và thay thế Quyết định số 15/2017/QĐ-
TTg ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

Danh mục này gồm các loại hàng hóa như sau: 
- Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá 

dùng để hút, hít, nhai, ngửi, ngậm : áp dụng với các hàng hóa 
có mã hàng 24.01, 24.02, 24.03. 

- Rượu:  áp dụng với các hàng hóa có mã hàng  2204, 
2205, 2206, 2207, 2208. 

- Bia sản xuất từ malt: áp dụng với các hàng hóa có mã 
hàng  2203 

- Xe ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi: áp dụng với các 
hàng hóa có mã hàng  8702, 8703. 

- Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh nguyên chiếc, có 
động cơ đốt trong kiểu piston có dung tích xi lanh trên 125cc: 
áp dụng với các hàng hóa có mã hàng  8711.20, 8711.30, 
8711.40, 8711.50. 

- Máy bay, du thuyền: áp dụng với các hàng hóa có mã 
hàng sau: 

+Máy bay : 8802.20.10, 8802.30.10, 8802.40.10);  
+ Du thuyền: 8901.10 

(trang sau) 

 
 
 
 
 

Rất mong sự phản hồi của quý doanh nghiệp về nội dung, hình thức và các quan tâm khác. Mọi thắc mắc và yêu 
cầu liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại đề nghị gửi bằng văn bản, fax, thư điện tử hoặc điện thoại về:                                                      

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn chất  lượng vàTBT 
Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Hải Dương 

Tại: Số 5 - Đức Minh - Thanh Bình - Tp Hải Dương   ĐT: 0320.3896757   Fax: 0320.3896757 
Website: www.tcvn.gov.vn/haiduong   Email: tbthaiduong@yahoo.com 

TBT HẢI DƯƠNG - ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP 

     SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HẢI DƯƠNG  
      CHI CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG 

     

        Nhằm thông tin, tư 

vấn kịp thời về tiêu chuẩn, 

quy trình đánh giá hợp 

chuẩn, các quy định mới về 

rào cản thương mại của 

các thành viên WTO với 

các tổ chức liên quan ở 

Hải Dương, để đề phòng 

và hạn chế các vụ kiện 

thương mại liên quan có 

thể xảy ra. 

       Thông báo được gửi 

theo nội dung cụ thể với 

từng nhóm doanh nghiệp, 

theo yêu cầu đặt hàng. 

       In order to notify and 

support enterprises in Hai 

duong on technical 

regulations, standards and 

conformity assessment of 

WTO members on 

technical barriers to trade 

and avoid to face disputes 

concerned. 

       This notification sent 

directly to specific group 

of enteprises concerned. 

Số : 13 
  (10/7/2019) 
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- Xăng các loại: áp dụng với các hàng hóa có mã hàng  2710.12.21, 2710.12.222, 

710.12.23, 2710.12.24, 2710.12.25, 2710.12.26, 2710.12.27, 2710.12.28, 2710.12.29, 
2710.12.31, 2710.12.39. 

- Điều hòa không khí, có công suất từ 90.000 BTU trở xuống: áp dụng với các hàng 
hóa có mã hàng  8415. 

- Bài lá: áp dụng với các hàng hóa có mã hàng  9504.40.00. 
- Giấy vàng mã: áp dụng với các hàng hóa có mã hàng  4823.90.92. 
- Tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp theo Danh mục do Bộ Công Thương 

quy định: áp dụng với các hàng hóa có mã hàng  3102.30.00, 2904.20.90, 2834.29.90, 
2834.21.00, 2829.11.00, 2829.19.00, 2829.90.90, 3603.00.10, 3603.00.20, 3603.00.90, 
3602.00.00. 

- Hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh do 
Chính phủ ban hành 

- Hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có cảnh báo về nguy cơ dịch 
bệnh theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Hàng hóa trong các vụ việc áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại và biện pháp 
chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại theo quyết định do Bộ trưởng Bộ Công 
Thương ban hành. 

Chi tiết toàn văn Quyết định có tại website vanban.chinphu.vn 

Tin TBT Hải Dương 

 

 

                                                                            

 


