


 
 



ĐIỀU I - PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH 
 Quy định chi Tiết một số điều của Luật thương mại 

và Luật Quản lý ngoại thương về: 

 a) Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế được thực 
hiện dưới các hình thức XK, NK; TN-TX; TX- TN; 
chuyển khẩu; quá cảnh và các hoạt động khác có liên 
quan đến hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế theo 
quy định của pháp luật và Điều ước quốc tế mà Việt 
Nam là thành viên. 

 b) Giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản 
lý ngoại thương. 

 



QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XK, NK 
Điều 3. Quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu 

Điều 4. Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu 

Điều 5. Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu 

Điều 6. Chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu 

Điều 7. Hàng hóa XK, NK theo giấy phép, theo điều kiện 

Điều 8. Một số mặt hàng XK, NK theo quy định riêng 

Điều 10. Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng 
hóa nhập khẩu 



Điều 4. Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu 
 1. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương 

nhân xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép của bộ, cơ quan 
ngang bộ liên quan. 

 2. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo điều kiện, thương 
nhân xuất khẩu, nhập khẩu phải đáp ứng điều kiện theo quy định 
pháp luật. 

 3. Đối với hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu phải kiểm tra theo quy định tại Điều 65 Luật Quản lý ngoại 
thương, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa phải chịu sự 
kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật. 

 4. Đối với hàng hóa không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 
1, 2, 3 Điều này, thương nhân chỉ phải giải quyết thủ tục xuất 
khẩu, nhập khẩu tại cơ quan hải quan. 

 

 



 
Điều 5. Hàng hóa cấm XK, cấm NK 

 1. Hàng hóa cấm XK, cấm NK thực hiện theo quy định 
hiện hành và Danh mục hàng hóa cấm XK, cấm tại Phụ 

lục I Nghị định.  

2. Căn cứ Phụ lục I các bộ, cơ quan ngang bộ công 
bố chi tiết hàng hóa cấm XK, cấm NK kèm theo mã 

số hàng hóa (mã HS)  

3. Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định cho 
phép XK hàng hóa cấm XK; cho phép NK hàng 
hóa cấm NK nhằm phục vụ mục đích đặc dụng, 
bảo hành, phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu 

khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, bảo vệ 
quốc phòng, an ninh. 



 
Điều 6. Chỉ định thương nhân XK, NK 

 

1. Ban hành Danh mục hàng hóa XK, NK 
theo phương thức chỉ định thương nhân quy 
định tại Phụ lục II Nghị định này. 

2. Việc chỉ định thương nhân XK, NK thực 
hiện theo quy định của các cơ quan có thẩm 
quyền quy định tại Phụ lục II Nghị định này. 



 
Điều 7. Hàng hóa XK, NK theo giấy phép, theo 
điều kiện 

 

1. Ban hành 
Danh mục hàng 
hóa XK, NK theo 
giấy phép, theo 
điều kiện tại Phụ 
lục III  

2. Căn cứ Phụ 
lục III Nghị định 
này, các bộ, cơ 
quan ngang bộ 
công bố chi Tiết 
hàng hóa kèm 
theo mã HS . 

3. Căn cứ Phụ 
lục III Nghị định 
này, cơ quan có 
thẩm quyền ban 
hành quy định 
chi tiết về việc 
cấp giấy phép 
XK và thực hiện 
việc cấp phép 
theo quy định. 

4. Căn cứ mục 
tiêu điều hành 
trong từng thời 
kỳ, Bộ trưởng Bộ 
Công Thương 
quy định việc áp 
dụng Giấy phép 
XK tự động, 
Giấy phép NK tự 
động đối với một 
số loại hàng hóa. 



Điều 8. Một số mặt hàng XK, NK theo quy 
định riêng 

 1. Tái XK các loại vật tư NK chủ yếu mà Nhà nước bảo đảm cân đối ngoại tệ 
để NK. Bộ Công Thương công bố danh mục hàng hóa tái xuất theo giấy phép 
cho từng thời kỳ và tổ chức thực hiện. 

 2. Bộ Công Thương hướng dẫn cụ thể việc NK gỗ các loại từ các nước có 
chung đường biên giới  

 3. Việc XK, NK hàng hóa phục vụ quốc phòng, an ninh, thực hiện theo quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ quyết định của TT Chính phủ, Bộ 
trưởng các Bộ Quốc phòng, Công an quy định việc cấp phép XK, NK. 

 4. Việc NK hàng hóa có ảnh hưởng trực tiếp đến quốc phòng, an ninh thuộc 
Danh mục quy định tại Phụ lục IV Nghị định nhưng không phục vụ mục đích 
quốc phòng, an ninh thực hiện theo giấy phép của Bộ Công Thương trên cơ 
sở ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. 

 5. Việc NK máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng thực 
hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

 



Điều 10. Giấy chứng nhận lưu hành tự do 
(CFS) đối với hàng hóa nhập khẩu 

1. Danh mục hàng hóa và thẩm quyền quản 
lý CFS quy định tại Phụ lục V Nghị định  

2. Căn cứ Danh mục hàng hóa quy định tại 
Khoản 1 Điều này, các bộ, cơ quan ngang bộ 
công bố chi Tiết Danh mục hàng hóa nhập 
khẩu phải nộp CFS kèm theo mã HS hàng 

hóa. 



ĐIỀU 13 – KINH DOANH TN- TX 

1. Thương nhân Việt Nam được 
quyền kinh doanh TN - TX hàng 
hóa không phụ thuộc vào ngành 
nghề đăng ký kinh doanh. 

2. Đối với tổ chức kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài, chỉ được thực 
hiện TN- TX hàng hóa theo quy 
định tại Điều 15 Nghị định này, 
không được thực hiện hoạt động 
kinh doanh TN-TX hàng hóa. 



ĐIỀU 13 – KINH DOANH TN- TX 

a) Hàng hóa kinh doanh TN, TX có điều kiện, thương 
nhân phải đáp ứng điều kiện  
b) Hàng hóa cấm XK, cấm NK; hàng hóa tạm ngừng 

XK, tạm ngừng NK; hàng hóa chưa được phép lưu hành, 
sử dụng tại Việt Nam; hàng hóa thuộc diện quản lý bằng 
biện pháp hạn ngạch XK, hạn ngạch NK, hạn ngạch thuế 
quan, giấy phép XK, NK, trừ trường hợp Giấy phép XK, 
NK tự động, thương nhân phải được Bộ Công Thương 
cấp Giấy phép kinh doanh TN, TX.  
c) Hàng hóa không thuộc quy định tại Điểm a, Điểm b 

Khoản này, thương nhân thực hiện thủ tục TN, TX tại cơ 
quan hải quan. 



ĐIỀU 13 – KINH DOANH TN- TX 
 3. Hàng hóa kinh doanh TN-TX chịu sự kiểm tra, 

giám sát của cơ quan hải quan từ khi TN cho tới 
khi hàng hóa thực TX ra khỏi Việt Nam. Không 
chia nhỏ hàng hóa vận chuyển bằng công-ten-nơ 
trong suốt quá trình vận chuyển hàng hóa từ cửa 
khẩu TN đến khu vực chịu sự giám sát của cơ quan 
hải quan, địa điểm TX thuộc cửa khẩu, lối mở biên 
giới theo quy định. 

  Trường hợp do yêu cầu vận chuyển cần phải thay 
đổi hoặc chia nhỏ hàng hóa vận chuyển bằng công-
ten-nơ để TX thì thực hiện theo quy định của cơ 
quan hải quan. 
 



 1. Trường hợp hàng hóa bị ách tắc trên địa bàn, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện các 
biện pháp giải tỏa, điều tiết trên địa bàn và phối hợp với cơ 
quan hải quan cửa khẩu TNcó biện pháp điều tiết lượng 
hàng TNtừ cửa khẩu TNđến cửa khẩu TX. 

 2. Sau khi đã áp dụng biện pháp giải tỏa, điều tiết hàng hóa 
nêu tại Khoản 1 Điều này nhưng tình trạng ách tắc hàng 
hóa TN, TX vẫn chưa được giải tỏa tại cảng, cửa khẩu hoặc 
trong trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương chủ trì phối 
hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tổng cục Hải quan và 
Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thực hiện việc điều tiết hàng 
hóa kinh doanh TN, TX bằng các biện pháp sau 

 
ĐIỀU 14 -ĐIỀU TIẾT HÀNG HOÁ KD TN-TX 

 



a) Có văn bản yêu cầu thương nhân 
tạm ngừng đưa hàng hóa TN, TX về 
Việt Nam. 

b) Tạm dừng cấp Giấy phép kinh 
doanh TN, TX đối với hàng hóa quy 
định tại Điểm b Khoản 1 Điều 13 Nghị 
định này. 

 
ĐIỀU 14 -ĐIỀU TIẾT HÀNG HOÁ KD TN-TX 

 



1. TN để bảo hành, bảo dưỡng, thuê, mượn hoặc để sử dụng vì mục đích 
khác trong một khoảng thời gian nhất định rồi TX chính hàng hóa đó ra 
khỏi Việt Nam  

2. TN hàng hóa mà thương nhân đã XK để tái chế, bảo hành theo yêu cầu 
của thương nhân nước ngoài và TX khẩu trả lại thương nhân nước ngoài. 

3. TN, TX hàng hóa để trưng bày, giới thiệu, tham gia hội chợ, triển lãm 
thương mại 

4. TN hàng hóa để phục vụ đo kiểm, khảo nghiệm. 
5. TN-TX linh kiện, phụ tùng TN không có hợp đồng hoăc có hợp đồng để 

phục vụ thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài; 
6. TNTX phương tiện chứa hàng hóa XK, NK theo phương thức quay vòng 

7. TN- TX máy móc, trang thiết bị, dụng cụ khám chữa bệnh của các tổ chức 
nước ngoài để khám, chữa bệnh tại Việt Nam vì mục đích nhân đạo; TN-
TX dụng cụ biểu diễn, trang thiết bị tập luyện, thi đấu của các đoàn nghệ 
thuật, đoàn thi đấu, biểu diễn thể thao,. 

 



nhất định  

1. Không được thực hiện đối với hàng hóa cấm XK, 
cấm NK; hàng hóa tạm ngừng XK, tạm ngừng 
NK, 

2. Bộ công thương Cấp phép đối với hàng hóa chưa 
được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam; hàng 
hóa thuộc diện quản lý bằng biện pháp hạn ngạch 
XK, hạn ngạch NK, hạn ngạch thuế quan, giấy 
phép XK, NK, trừ trường hợp Giấy phép XK, NK 
tự động 



nhất định  

 
Thương nhân được TN hàng hóa mà thương nhân 

đã XK để tái chế, bảo hành theo yêu cầu của 
thương nhân nước ngoài và TX khẩu trả lại thương 
nhân nước ngoài.  

Thủ tục TN, TX thực hiện tại cơ quan hải quan, 
không phải có Giấy phép TN, TX. 

 



nhất định  

 
a) Thương nhân được TN hàng hóa để trưng bày, 

giới thiệu, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại, 
trừ trường hợp hàng hóa cấm XK, cấm NK; hàng 
hóa tạm ngừng XK, tạm ngừng NK. 
b) Thủ tục TN, TX thực hiện tại cơ quan hải quan, 

không phải có Giấy phép TN, TX. 
 



15.4 – Trừ trường hợp hàng hóa cấm XK, cấm NK, 
hàng hóa tạm ngừng XK, tạm ngừng NK, thương 
nhân thực hiện thủ tục TN, TX trong các trường 
hợp sau đây tại cơ quan hải quan, không phải có 
Giấy phép TN, TX 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
1. TN hàng hóa để phục vụ đo kiểm, khảo nghiệm. 
2. TN-TX linh kiện, phụ tùng TN không có hợp đồng 

hoăc có hợp đồng để phục vụ thay thế, sửa chữa 
tàu biển, tàu bay nước ngoài; 

3. TNTX phương tiện chứa hàng hóa XK, NK theo 
phương thức quay vòng 



 
15.5 – TN- TX máy móc, trang thiết bị, dụng cụ khám chữa 
bệnh của các tổ chức nước ngoài để khám, chữa bệnh tại Việt 
Nam vì mục đích nhân đạo; TN-TX dụng cụ biểu diễn, trang 
thiết bị tập luyện, thi đấu của các đoàn nghệ thuật, đoàn thi 
đấu, biểu diễn thể thao. 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
Thực hiện tại cơ quan HQ, không phải có Giấy phép TN-
TX. 
Trường hợp thuộc Danh mục hàng hóa cấm XK, cấm NK; 
hàng hóa tạm ngừng XK, tạm ngừng NK hoặc hàng hóa XK, 
NK theo giấy phép, điều kiện, khi thực hiện thủ tục TN, TX, 
ngoài hồ sơ HQ theo quy định, cần nộp bổ sung các giấy tờ: 

a) Văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc cho 
phép tiếp nhận đoàn khám chữa bệnh hoặc tổ chức sự kiện. 

b) Văn bản cam kết sử dụng đúng mục đích và theo quy định 
pháp luật của cơ quan, tổ chức được cho phép tiếp nhận đoàn 

        



 
Điều 16. Cửa khẩu TN, TX hàng hóa 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

1. Hàng hóa được TN, TX qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu 
chính. 

2. Việc TX hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới 
(CKP, LMBG ) thực hiện như sau: 

a) Các CKP, LMBG này được UBND tỉnh biên giới công bố đủ 
điều kiện TX hàng hóa sau khi đã trao đổi, thống nhất với các Bộ: 
Quốc phòng, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn. 

b) UBND các tỉnh biên giới ban hành Quy chế lựa chọn thương 
nhân được phép TX hàng hóa TN, TX có điều kiện quy định tại 
Điều 21 Nghị định này và hàng hóa TN, TX theo Giấy phép quy 
định tại Điểm b Khoản 1 Điều 13 Nghị định này. 
c) Đối với hàng hóa không thuộc đối tượng quy định tại Điểm b 
Khoản 2 Điều này, thương nhân được phép TX qua các CKP, 
LMBG đã được công bố đủ điều kiện TX hàng hóa. Thủ tục TX 

       
 



 
Điều 21. Danh mục hàng hóa kinh doanh TN, TX 
có điều kiện 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

1. Danh mục hàng thực phẩm đông lạnh kinh doanh 
TN, TX có điều kiện, quy định tại Phụ lục VII  

2. Danh mục hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt kinh 
doanh TN, TX có điều kiện, quy định tại Phụ lục VIII  

3. Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng kinh doanh 
TN, TX có điều kiện quy định tại Phụ lục IX  



 
Điều 35. Quy định chung về quá cảnh hàng hóa 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

a) Đối với hàng hóa là vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất 
thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, Bộ CT chủ trì, phối hợp 
với Bộ QP, Bộ CA báo cáo TT Chính phủ xem xét, 
quyết định việc cho phép quá cảnh. 

b) Đối với hàng hóa cấm XK, cấm NK; hàng hóa 
tạm ngừng XK, tạm ngừng NK; hàng hóa cấm kinh 
doanh Bộ Công Thương xem xét cấp Giấy phép 
quá cảnh hàng hóa. 

c) Đối với hàng hóa không thuộc quy định tại Điểm 
a, Điểm b Khoản 1 Điều này, thủ tục quá cảnh thực 
hiện tại cơ quan hải quan. 



 
Điều 38. Gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

1. Thương nhân Việt Nam được nhận gia công hàng hóa hợp 
pháp cho thương nhân nước ngoài, trừ hàng hóa cấm XK, 
cấm NK; hàng hóa tạm ngừng XK, tạm ngừng NK. 

2. Đối với hàng hóa thuộc danh mục đầu tư kinh doanh có điều 
kiện, chỉ các thương nhân đáp ứng đủ các điều kiện theo quy 
định về sản xuất, kinh doanh mặt hàng đó mới được gia công 
XK cho nước ngoài. 

3. Đối với các mặt hàng NK theo hình thức chỉ định thương 
nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam, việc gia công hàng hóa thực hiện theo quy định 
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

4. Đối với hàng hóa XK, NK theo giấy phép, thương nhân chỉ 
được ký hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài 
sau khi được Bộ Công Thương cấp Giấy phép. 

 



Điều 47. Gia công quân phục 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

1. Danh Mục sản phẩm quân phục trang bị cho các lực 
lượng vũ trang nước ngoài quy định tại Phụ lục X Nghị 
định này. 

2. Quân phục sản xuất, gia công XK cho lực lượng vũ 
trang nước ngoài không được tiêu thụ tại Việt Nam. 

3. Nguyên liệu, phụ liệu dùng để sản xuất, gia công quân 
phục XK cho lực lượng vũ trang nước ngoài chịu sự 
giám sát của cơ quan Hải quan từ khi NK cho đến khi 
sản phẩm quân phục thực xuất khỏi Việt Nam. 

4. Bộ Công thương cấp Giấy phép sản xuất, gia công 
quân phục cho các lực lượng vũ trang nước ngoài: 

 



Khoản 6, Điều 47:  Trách nhiệm của thương nhân sản 
xuất, gia công XK quân phục 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

a. XK toàn bộ sản phẩm quân phục được sản xuất, gia công tại 
Việt Nam, không sử dụng quân phục và không tiêu thụ sản 
phẩm quân phục tại Việt Nam. 

b. Tái xuất hoặc tiêu hủy toàn bộ hàng mẫu NK, nguyên liệu dư 
thừa, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm theo quy định hiện 
hành, có sự giám sát của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và 
Môi trường, Bộ Công Thương và Tổng cục Hải quan. 

c. Tổ chức làm việc và cung cấp các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu 
của cơ quan cấp phép và các cơ quan liên quan khi các cơ 
quan tiến hành kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất sau khi thương 
nhân được cấp Giấy phép. 

d. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực 
đối với những khai báo liên quan đến việc đề nghị cấp Giấy 
phép. 



Khoản  8, Điều 47:  NK mẫu quân phục 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

a) Thương nhân đã được cấp Giấy phép sản xuất, 
gia công XK quân phục cho các lực lượng vũ 
trang nước ngoài theo quy định tại Điều 47 Nghị 
định này được NK mẫu quân phục để sản xuất, 
gia công. 

b) Trường hợp thương nhân chưa được cấp Giấy 
phép sản xuất, gia công quân phục, việc NK mẫu 
quân phục để nghiên cứu, sản xuất gia công XK 
Thương nhân gửi văn bản đến Bộ Công thương 
cấp phép 
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