
 
 

   
 

BỘ CÔNG THƯƠNG  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  1182 /QĐ-BCT Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã HS) 

thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của                       
Bộ Công Thương 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG 

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17 tháng 6 
năm 2010; 

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công 
Thương; 

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, 
được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 
05 năm 2018 và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của 
Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 quy định 
chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương; 

Căn cứ Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 quy định 
thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN 
và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 

Căn cứ Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng 
lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện; 
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Căn cứ Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg ngày 18 tháng 05 năm 2018 của 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử 
dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất không được xây 
dựng mới; 

Căn cứ Thông tư số 41/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng 
gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, được sửa đổi, 
bổ sung một số điều tại Thông tư số 29/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 
và Thông tư số 33/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương; 

Căn cứ Thông tư số 36/2019/TT-BCT quy định quản lý chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương; 

Căn cứ Thông tư số 43/2015/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 quy định 
về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương; 

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt 
Nam được sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 
15 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã HS) 
thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 
tại các Phụ lục số 1, 2 và 3 kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Vụ Khoa học và Công nghệ: (i) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị có liên quan rà soát, cập nhật công bố danh mục các mặt hàng (kèm theo 
mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công 
Thương phù hợp yêu cầu quản lý nhà nước theo từng thời kỳ; (ii) Kịp thời hướng 
dẫn và giải đáp những vướng mắc, phát sinh (nếu có) của hoạt động kiểm tra 
chuyên ngành đối với danh mục tại Phụ lục 2 của Quyết định này. 

2. Giao Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Cục Hóa chất 
chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời hướng dẫn và giải 
đáp những vướng mắc, phát sinh (nếu có) của hoạt động kiểm tra chuyên ngành 
đối với danh mục tại Phụ lục 1 của Quyết định này. 
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3. Giao Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững chủ trì, phối hợp 
với các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời hướng dẫn và giải đáp những vướng 
mắc, phát sinh (nếu có) của hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với danh mục 
tại Phụ lục 3 của Quyết định này. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 1325A/QĐ-BCT ngày 20 tháng 
5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Danh mục các mặt 
hàng (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản 
lý của Bộ Công Thương. 

3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu tại 
Quyết định này có sự thay đổi, bổ sung thì thực hiện theo quy định tại văn bản 
tương ứng được ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học và Công nghệ, 
Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Cục trưởng các Cục: Kỹ thuật an 
toàn và Môi trường công nghiệp, Hóa chất, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ                  
Công Thương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Các Thứ trưởng; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Tổng cục Hải quan; 
- Cổng Thông tin điện tử-Bộ Công Thương; 
- Lưu: VT, KHCN.  

           BỘ TRƯỞNG 
 

                 
                 (Đã ký) 

 
 
 
 

           Trần Tuấn Anh 
 

 


