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Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2017

THÔNG T ư
Sửa đỗi, bổ sung một số điều của Thông tu’ số 27/2012/TT-BKHCN 

ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định việc kiểm tra nhà nưóc về chất lưcmg hàng hoá nhập khâu 

thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Căn cứ Luật Chat--lượng-sản phâm, hàng hoá ngày 21 thảng 11 năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 cua 

Chính phủ quy định chi tiết thì hành một sổ điều của Luật Chát lượng san phâm, 
hàng hoá;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 cua 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Bộ 
Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Tông cục trưởng Tông cục Tiêu chuân Đo lường Chất 
lượng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư sửa đôi, bô 
sung một sô điêu của Thông tư sô 27/20Ỉ2/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 
2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiêm tra nhà 
nước về chất lượng hàng hoá nhập khâu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT- 
BKHCN ngày 12/12/20.12 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy 
định việc kiếm tra nhà nưóc ve chất Iưọng hàng hoá nhập khau thuộc trách 
nhiệm quản tý của Bộ Khoa học và Công nghệ như sau:

1. Sửa đôi, bô sung Điêu 2 như sau:
“Điều 2. Đối tưọng kiểm tra
1. Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam có-khả năng gây mất an toàn (sau 

đây viết tắt là hàng hỏa nhóm 2) được quản lý theo quy định tại các quy chuân 
kỹ thuật quốc gia tương ứng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và các 
hàng hóa khác CÓ khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quan lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ.

2. Thôn2, tư này không áp dụng đôi vói hàng hóa nhập khâu sau:
a) Hành lý cua người nhập cảnh; tài sản di chuvên của tô chức, cá nhân 

trong định mức miên thuê;



b) Hàng hóa của các tô chức, cá nhân ngoại giao, tô chức quôc tê trong 
định mức miễn thuế;

c) Mầu hàng để quảng cáo không có giá trị sử dụng; hàng mẫu để nghiên 
cứu khoa học, nghiên cún phục vụ sản xuất; mẫu hàng đe thử nghiêm phục vụ giấm 
định, chúng nhận phù hợp quy chuân kỹ thuật quôc gia, thử nghiệm liên phòng;

d) Hàng hóa tạm nhập khẩu đế trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triên lãm 
thương mại;

đ) Quà biếu, tặng trong định mức miễn thuế;
e) Hàng hoá trao đối của cư dân biên gió'i trong định mức miễn thuế;
g) Hàng hoá kinh doanh tạm nhập - tái xuất;
h) Hàng hóa quá cảnh, chuyên khâu, trung chuyên;
ỉ) Hằng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan (không áp dụng đôi 

với hàng hóa từ kho ngoai quan đưa vào nội địa tiêu thụ);
k) Nguyên liệu, vật tư đế gia công cho thương nhân nước ngoài, đê san 

xuất hàng xuất khấu;
l) Hàng hóa kinh doanh bán miễn thuế cho khách xuất cảnh (quản lý theo 

chế độ tạm nhập - tái xuất);
m) Hàng hóa tái nhập khấu đê sủa chừa, tái chế, tiêu hủy theo yêu cầu của 

đối tác nước ngoài;
n) Hàng hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp theo chỉ đạo của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ;
o) Hàng hóa nhập khấu chuyên dùng phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh;
p) Hàng hoá do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định được miễn, giảm 

kiểm tra chất lượng từng trường hợp cụ thể;
q) Các loại hàng hóa khác không nhằm mục đích kinh doanh (loại hỉnh 

phi mậu dịch) theo quy định pháp luật.
3. Đổi với hàng hóa nhập khẩu là chất phóng xạ, sản phấm có phóng xạ, 

thực hiện theo quy định tại Luật Năng lượng nguyên tử và các văn bản quy định, 
hướng dẫn chi tiết thực hiện”.

2. Bô sung khoản 2a, sửa đôi khoản 3 Điều 4 như sau:
“2a. Người nhập khâu là tố chức, cá nhân thực hiện việc nhập khấu hàng 

hóa (chủ hàng) hoặc tố chức, cá nhân, đại lý được ủy quyền nhập khâu cua chu 
hàng (người được ủy quyên).

3. Chứng chỉ chất lượng lô hàng bao gồm một trong những tài liệu sau:
a) Kêt quả tự đánh giá sự phù họp của ngưò'i nhập khâu;
b) Kêt quả chứng nhận, giám định của tô chức chứng nhận, tô chức giám 

định đà đăng ký hoặc được thùa nhận theo quy định cua pháp luật;
c) Kêt quả chúng nhận hợp quy của tô chức chứng nhận được chỉ dinh”.



quan

3. Sửa đôi, bô sung Điêu 5 như sau:

“Điều 5. Quy định về chất lượng hàng hóa nhập khẩu để được thông

1. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được đánh giá dựa trên kết quả tự 
đánh giá của người nhập khấu:

a) Người nhập khẩu đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo 
quy định tại Mầu 1, ĐKKT ban hành kèm theo Thông tư số 27/2012/TT- 
BKHCN ngày 12/12/2012, trong đó nêu rõ người nhập khẩu tự đánh giá sự phù 
họp và cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia, tiêu chuấn công bố áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Trong thời gian 01 ngày làm việc, cơ quan kiếm tra xác nhận người nhập 
khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khấu trên bản đăng ký của 
người nhập khẩu. Người nhập khẩu nộp bản đăng ký có xác nhận của cơ quan 
kiếm tra cho cơ quan hải quan đế được phép thông quan hàng hóa;

b) Trong thời gian 15 ngày làm việc kế từ ngày thông quan hàng hóa, 
người nhập khấu phải nộp kết quả tự đánh giá theo quy định cho cơ quan kiếm 
tra. Ket quả tự đánh giá bao gồm các thông tin sau:

- Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ; điện thoại, fax;
- Tên sản phẩm, hàng hóa;
- Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;
- Ket luận sản phấm, hàng hóa phù họp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;
- Cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù họp với quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và kết quả tự đánh giá.

Người nhập khẩu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả tự đánh giá và 
bảo đảm hàng hóa phù hợp quy chuấn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp 
dụng. Trường hợp hàng hóa không phù họp quy chuấn kỹ thuật quốc gia, tiêu 
chuấn công bố áp dụng, người nhập khấu phải kịp thòi báo cáo cơ quan kiếm tra, 
đồng thời tổ chức việc xử lý, thu hồi hàng hóa này theo quy định của pháp luật.

2. Trường họp hàng hóa nhập khấu được đánh giá dựa trên kết quả đánh 
giá của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận 
(sau đây viết tắt là tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định)

a) Người nhập khẩu đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo 
quy định tại Mầu 1. ĐKKT ban hành kèm theo Thông tư số 27/2012/TT- 
BKHCN ngày 12/12/2012 và cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp 
với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng và hoàn toàn chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Trong thời gian 01 ngày làm việc, cơ quan kiểm tra xác nhận người nhập 
khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên bản đăng ký của
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người nhập khẩu. Người nhập khẩu nộp bản đăng ký có xác nhận của cơ quan 
kiểm tra cho cơ quan hải quan để được phép thông quan hàng hóa;

b) Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan hàng hóa, 
người nhập khẩu phải nộp bản sao y bản chính kết quả chứng nhận hoặc kết quả 
giám định phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho cơ quan kiếm tra.

Trường họp, hàng hóa đã được tổ chức chứng nhận tại Việt Nam đánh giá 
tại nước xuất khẩu hoặc được đánh giá bởi tổ chức chứng nhận được thừa nhận 
thì trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày thông quan, người nhập khấu 
phải nộp bản sao y bản chính kết quả chứng nhận phù họp quy chuấn kỹ thuật 
quốc gia cho cơ quan kiểm tra.

Người nhập khẩu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và bảo đảm hàng hóa 
phù họp quy chuấn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuấn công bố áp dụng. Trường hợp 
hàng hóa không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp 
dụng, người nhập khấu phải kịp thời báo cáo cơ quan kiếm tra, đồng thời tô 
chức việc xử lý, thu hồi hàng hóa này theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được đánh giá dựa trên kết quả đánh 
giá của tổ chức chứng nhận được chỉ định

a) Người nhập khẩu đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo 
quy định tại Mau 1. ĐKKT ban hành kèm theo Thông tư số 27/2012/TT- 
BKHCN ngày 12/12/2012 và cam kết chất lưọng sản phẩm, hàng hóa phù họp 
với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng và hoàn toàn chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa kèm theo bản sao 
y bản chính kết quả chứng nhận phù họp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của tổ 
chức chứng nhận được chỉ định và các tài liệu khác quy định tại Điều 6 Thông 
tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012;’

b) Cơ quan kiểm tra cấp Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất 
lượng hàng hóa nhập khẩu. Trình tự, thủ tục xử lý hồ sơ nhập khẩu thực hiện 
theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 
12/12/2012;

c) Sau khi có Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng 
hóa nhập khấu, người nhập khẩu nộp bản sao y bản chính Thông báo này cho cơ 
quan hải quan để thông quan hàng hóa”.

4. Bổ sung Điều 5a như sau:
“Điều 5a. Quy định về kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu
1. Đối với hàng hóa nhập khẩu là thép (trừ thép làm cốt bê tông), thực 

hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư này. Trường họp nếu phát hiện 
hàng hóa nhập khẩu không phù họp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn 
công bố áp dụng hoặc khi có khiếu nại, tố cáo về kết quả tự đánh giá sự phù họp 
và được xác minh đúng sự thật, thép nhập khấu sẽ được thực hiện theo quy định 
tại khoản 2 Điêu 5 Thông tư này.

2. Đối với hàng hóa nhập khẩu là mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe

4



máy; đô chơi trẻ em, thép làm côt bê tông, thiêt bị điện và điện tử (an toàn, 
tương thích điện từ), thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này.

3. Đối với hàng hóa nhập khấu là xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu 
sinh học, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điêu 
5 Thông tư này.

4. Đối với hàng hóa nhập khấu khác có khả năng gây mất an toàn sẽ được 
kiêm tra theo quy định của quy chuấn kỹ thuật quôc gia tương ứng, trong đó quy 
định cụ thê một trong các trường hợp quy định tại Điều 5 Thông tư này”.

5. Sửa đôi diêm d khoản 1 Điều 6 như sau:
“d) Các tài liệu khác có liên quan: Bản sao (có xác nhận của người nhập 

khâu) vận đơn (Bill o f Loading); hóa đơn (Invoice); tờ khai hàng hóa nhập khâu; 
giấy chứng nhận xuất xứ (C/O-Certịỷỉcate o f Origin) (nêu có); ảnh hoặc bản mô 
tả hàng hoa cổ các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa và nhãn 
phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định); chứng nhận lưu hành tự 
do CFS (nếu có)”.

6. Sửa đôi diêm, b khoản 2 Điêu 7 như sau:
“Kiếm tra các nội dung bất buộc ghi trên nhãn hàng hóa; sự phù họp của 

nội dung bắt buộc ghi trên nhãn hàng hóa với bộ hồ sơ nhập khau lô hàng”.
7. Bô sung Điều 9a như sau:
“Điều 9a. Áp dụng biện pháp miễn kiểm tra hàng hóa nhập khẫu
a) Đối với hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 

2 Điều 5 Thông tư này nêu có cùng tên gọi, công dụng, nhãn hiệu, kiêu loại, đặc 
tính kỹ thuật của cùng một cơ sở sản xuất, xuất xứ do cùng một người nhập 
khẩu, sau 03 lần nhập khẩu liên tiếp trong 06 tháng, có kết quả đánh giá phù họp 
quy chuấn kỹ thuật quốc gia sễ được cơ quan kiếm tra có văn bản xác nhận miễn 
kiếm tra nhà nước về chất lượng trong thời hạn 01 năm với các thông tin sau: tên 
hàng hóa, nhãn hiệu, lciếu loại; đặc tính kỹ thuật; xuất xứ, nhà sản xuất; số 
lượng, khôi lượng nhập khấu theo đăng ký; đơn vị tính.

Đe được miễn kiếm tra chất lượng hàng hoá nhập khấu, người nhập khấu 
phải có văn bản đề nghị miễn kiêm tra với các thông tin sau: tên hàng hóa, nhàn 
hiệu, kiếu loại; đặc tính kỹ thuật; xuât xứ, nhà sản xuất; sô lượng, khối lượng 
nhập khấu theo đăng ký; đơn vị tính; kết quả đánh giá phù hợp quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia của 03 lần liên tiếp trong 06 tháng.

b) Trong thời gian được miễn kiếm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa 
nhập khẩu:

- Định kỳ 03 tháng, người nhập khâu phải báo cáo một lần tình hình nhập 
khâu kèm theo kêt quả đánh giá phù hợp quy chuân kỹ thuật quôc gia, tiêu 
chuân công bố áp dụng cho cơ quan kiêm tra đê theo dõi và thực hiện công tác 
hậu kiêm.

- Cơ quan kiểm tra có quyền kiêm tra đột xuất lô hàng nhập khâu (nếu cần).
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c) Trong thời gian được miên kiêm tra, nếu hàng hoá nhập khấu lưu thông 
trên thị trường-phát hiện không phù hợp quy chuấn kỳ thuật quốc gia, tiêu chuản 
công bố áp dụng hoặc khi có khiếu nại, tố cáo về kết quả đánh giá sự phù hợp và 
được xác minh đúng sự thật hoặc qua kiếm tra đột xuất lô hàng nhập kháu cỏ kct 
quả đánh giá sự phù họp không đạt yêu cầu, cơ quan kiếm tra có văn bản thông 
báo dừng áp dụng chế độ miễn kiếm tra.

Định kỳ hăng năm, cơ quan kiếm tra thực hiện kiếm tra tại cơ sở lưu giữ 
hàng hóa của người nhập khấu. Trình tự, nội dung kiếm tra thực hiện theo quy 
định tại Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 cua Bộ trương Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy định việc kiếm tra nhà nước về chất lượng hàng 
hóa lưu thông trên thị trường”.

8. Sửa đôi khoản I, bô sung khoản 4 Điều 15 như sau:
“1. Cưng cấp kết quả đánh giá sự phù hợp cho cơ quan kiếm tra và người 

nhập khâu trong thời hạn tối đa 07 ngày, kế từ ngày lấy mẫu đối với hàng hóa nhập 
khâu căn cứ trên CO’ sơ kêt quả đánh giá của tô chức chứng nhận dược chỉ định.

Đối với hàng hóa nhập khấu căn cứ trên cơ sở kết quả tự đánh giá cưa 
người nhập khâu hoặc kết quả chứng nhận, giám định của tố chức chửng nhận, 
tố chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận, tố chức chúng nhận, tố chức 
giám định cung cấp kết quả đánh giá sự phù hợp cho người nhập khấu ngay sau 
khi có kết quả đánh giá sự phù hợp để bảo đảm trong thời gian 15 ngày làm việc 
kế từ ngày thông quan, người nhập khấu phải nộp kết quả đánh giá sự phù họp 
này cho cơ quan kiểm tra.

Trường họp vì lý do kỹ thuật hoặc lý'do .khách quan phải kéo dài thời gian 
đánh giá sự phù hợp, tổ chức chúng nhận, tổ chúc giám định thông báo ngay lý 
do và thời hạn trả kết quả đánh giá sự phù họp cho người nhập khâu đê báo cáo 
cơ quan kiếm tra.

4. Báo cáo kịp thời cho cơ quan kiêm tra khi phát hiện sai phạm của người 
nhập khẩu”.

9. Bãi bỏ Điều 10.

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lục thi hành kê từ ngày 01 tháng 10 năm 2017.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan kiêm tra chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa, người nhập-khấu và CO' quan, tô chúc có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lường hướng dần, kiếm tra thục 
hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nêu có khó khăn, vướng măc, đê nghị cơ quan 
kiêm tra phản ánh băng văn bản vê Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua Tông

6



cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để được hướng dẫn hoặc nghiên cứu sửa 
đổi, bổ sung cho phù họp./.

Nơi nhận:
- Thủ tưởng, các Phó Thù tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
-Văn phòng Chủ tịch nước;
-Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Sở KH&CN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục kiểm ứa văn bản, Bộ Tư pháp;
- Công báo VPCP;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN; 
-Lưu: VT,TĐC.

KT. BỒ TRƯỞNG
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