


 
 



1. Đối với thương nhân Việt Nam là tổ chức kinh tế không có 
vốn đầu tư nước ngoài  

2. Đối với thương nhân Việt Nam là tổ chức kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài, chi nhánh của thương nhân nước ngoài 
tại Việt Nam  

3. Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam, 
tổ chức, cá nhân khác có là thành viên của Tổ chức Thương 
mại Thế giới và các nước có thỏa thuận song phương với 
Việt Nam có quyền XK, quyền NK . 

4. Hàng hóa XK, NK phải được quy định, công bố chi tiết 
tương ứng với phân loại hàng hóa của Danh mục hàng hóa 
XK, NK Việt Nam theo quy định của pháp luật về hải quan. 

5. Chính phủ quy định chi tiết điểm 2, điểm 3 nêu trên 



I.1- QUYỀN TỰ DO KINH DOANH XNK ĐỐI VỚI 
THƯƠNG NHÂN VIỆT NAM KHÔNG LÀ TỔ CHỨC 

KINH TẾ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

a) Thương nhân được kinh doanh XK, NK và thực hiện 
các hoạt động khác có liên quan không phụ thuộc vào 
ngành, nghề đăng ký kinh doanh, trừ hàng hóa thuộc 
Danh mục hàng hóa cấm XK, cấm NK và hàng hóa 
tạm ngừng XK, tạm ngừng NK; 

b) Thương nhân khi XK, NK hàng hóa theo giấy phép, 
theo điều kiện phải đáp ứng các yêu cầu về giấy phép, 
điều kiện; 

c) Chi nhánh của thương nhân Việt Nam được thực hiện 
hoạt động NT theo ủy quyền của thương nhân. 



I.2 -  Quyền tự do kinh doanh XNK đối với thương nhân 
Việt Nam là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài,  
chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam  

a) Thực hiện quyền XK, quyền NK theo quy định của Luật này và điều 
ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Bộ Công Thương công bố Danh 
mục hàng hóa, lộ trình thực hiện quyền XK, quyền NK theo quy định 
của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; 

b) Thực hiện quyền XK thông qua mua hàng hóa tại Việt Nam để XK ra 
nước ngoài dưới hình thức đứng tên trên tờ khai hàng hóa XK để thực 
hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến XK. Quyền XK 
không bao gồm quyền tổ chức mạng lưới mua gom hàng hóa tại Việt 
Nam để XK; 

c) Thực hiện quyền NK hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho 
thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam dưới hình 
thức đứng tên trên tờ khai hàng hóa NK để thực hiện và chịu trách 
nhiệm về các thủ tục liên quan đến NK. Quyền NK không bao gồm 
quyền tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hóa tại Việt Nam. 



1. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của pháp luật về quản lý NT, cản 
trở hoạt động kinh doanh XK, NK hợp pháp, xâm phạm quyền tự do kinh doanh 
XK, NK của thương nhân quy định tại Điều 5 của Luật này. 

2. Áp dụng biện pháp quản lý NT không đúng thẩm quyền; không đúng trình tự, thủ 
tục. 

3. Tiết lộ thông tin bảo mật của thương nhân trái pháp luật. 

4. XK, NK hàng hóa bị cấm XK, cấm NK, tạm ngừng XK, tạm ngừng NK, trừ 
trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 10 và khoản 1 Điều 14 của Luật này; hàng 
hóa XK, NK theo giấy phép, theo điều kiện mà không có giấy phép, không đáp 
ứng đủ điều kiện; hàng hóa không đi qua đúng cửa khẩu quy định; hàng hóa 
không làm thủ tục hải quan hoặc có gian lận về số lượng, khối lượng, chủng loại, 
xuất xứ hàng hóa khi làm thủ tục hải quan; hàng hóa theo quy định của pháp luật 
phải có tem nhưng không dán tem. 

5. XK, NK hàng hóa mà vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 5 của Luật 
này. 

6. Gian lận, làm giả giấy tờ liên quan đến hoạt động quản lý NT. 

 
II-CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG QLNT 

 



1. CẤM XK, CẤM NK, TẠM NGỪNG XK, TẠM NGỪNG NK 

2. HẠN CHẾ XK, HẠN CHẾ NK (-1/QUY ĐỊNH CHUNG - 2/HẠN NGẠCH 
NK, HẠN NGẠCH XK - 3/HẠN NGẠCH THUẾ QUAN -4/CHỈ ĐỊNH CỬA 
KHẨU XK, NK -5/CHỈ ĐỊNH THƯƠNG NHÂN XK, NK) 

3. QUẢN LÝ THEO GIẤY PHÉP, THEO ĐIỀU KIỆN XK, NK 

4. CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA 

5. CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO 

6. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NT KHÁC (1/TN-TX, TX- TN, 
CHUYỂN KHẨU -2/QUÁ CẢNH HÀNG HÓA – 3/ĐẠI LÝ MUA BÁN HÀNG 
HÓA CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI – 4/ỦY THÁC VÀ NHẬN ỦY 
THÁC XK, NK – 5/GIA CÔNG HÀNG HÓA CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC 
NGOÀI VÀ ĐẶT GIA CÔNG HÀNG HÓA Ở NƯỚC NGOÀI) 

7. HOẠT ĐỘNG NT VỚI CÁC NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI 

8. QUẢN LÝ HÀNG HÓA ĐỐI VỚI KHU VỰC HẢI QUAN RIÊNG 



 Cấm xuất khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền quyết định không được đưa hàng hóa từ 
nội địa vào khu vực hải quan riêng hoặc đưa ra khỏi 
lãnh thổ Việt Nam. 

 Cấm nhập khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền quyết định không được đưa hàng hóa từ 
khu vực hải quan riêng vào nội địa hoặc từ nước 
ngoài vào lãnh thổ Việt Nam. 

 Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa cấm xuất 
khẩu, cấm nhập khẩu. 
 



Tạm ngừng xuất khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền quyết định không được đưa hàng hóa từ 
nội địa vào khu vực hải quan riêng hoặc đưa ra khỏi lãnh 
thổ Việt Nam trong một khoảng thời gian nhất định. 

Tạm ngừng nhập khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền quyết định không được đưa hàng hóa từ 
khu vực hải quan riêng vào nội địa hoặc từ nước ngoài 
vào lãnh thổ Việt Nam trong một khoảng thời gian nhất 
định. 

Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định việc tạm ngừng 
xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu  



Hạn chế xuất khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền quyết định áp dụng nhằm hạn chế số lượng, khối lượng, 
trị giá của hàng hóa xuất khẩu, cửa khẩu xuất khẩu hàng hóa, 
quyền xuất khẩu hàng hóa của thương nhân. 

Hạn chế nhập khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền quyết định áp dụng nhằm hạn chế số lượng, khối lượng, 
trị giá của hàng hóa nhập khẩu, cửa khẩu nhập khẩu hàng hóa, 
quyền nhập khẩu hàng hóa của thương nhân. 

Các biện pháp hạn chế XK. NK: 1/Hạn ngạch XK, NK; 2/Hạn 
ngạch thuế quan; 3/ Chỉ định cửa khẩu XK,NK; 4/ Chỉ định 
thương nhân XK, NK 
 

 



 
Hạn ngạch xuất khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền quyết định áp dụng để hạn chế số lượng, khối 
lượng, trị giá của hàng hóa xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt 
Nam. 

Hạn ngạch nhập khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền quyết định áp dụng để hạn chế số lượng, khối 
lượng, trị giá của hàng hóa nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam. 

Bộ Công Thương công bố việc áp dụng biện pháp hạn ngạch 
thuế quan và quyết định phương thức phân giao hạn ngạch thuế 
quan 

 
 



3.2/ 3.2 
 
Hạn ngạch thuế quan xuất khẩu là biện pháp do cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền áp dụng để quyết định số lượng, 
khối lượng, trị giá của hàng hóa xuất khẩu với thuế suất cụ 
thể. 

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu là biện pháp do cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền áp dụng để quyết định số lượng, 
khối lượng, trị giá của hàng hóa nhập khẩu với thuế suất 
ưu đãi hơn so với mức thuế suất ngoài hạn ngạch. 

Bộ Công Thương công bố việc áp dụng biện pháp hạn 
ngạch thuế quan và quyết định phương thức phân giao hạn 
ngạch thuế quan. 

 
 



 
Chỉ định cửa khẩu xuất khẩu, nhập khẩu là biện pháp do cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để quyết định cửa 
khẩu được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa nhất định 

Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan quản lý 
nhà nước có liên quan quyết định, công bố hàng hóa, cửa 
khẩu xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tương ứng và lộ trình 
thực hiện. 

Quyết định áp dụng biện pháp chỉ định cửa khẩu xuất khẩu, 
nhập khẩu phải được công bố công khai trên phương tiện 
thông tin đại chúng chậm nhất là 45 ngày trước ngày có 
hiệu lực. 
 

 



 
Chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu là biện pháp do cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để quyết định thương 
nhân xuất khẩu, nhập khẩu đối với một số loại hàng hóa nhất 
định 

Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa và điều kiện chỉ định 
thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu; quy định các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ chịu trách nhiệm quản lý hàng hóa theo Danh mục. 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thực hiện chỉ định 
thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc thẩm quyền 
quản lý và chịu trách nhiệm thanh tra, kiểm tra việc thực hiện 
hoạt động ngoại thương của thương nhân được chỉ định 

 



 

1. Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện; quy định 
phương thức, phạm vi quản lý của các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ đối với hàng hóa thuộc Danh mục; quy định trình tự, 
thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu. 

2. Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm công bố công khai 
Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, 
theo điều kiện quy định và công bố điều kiện xuất khẩu, 
nhập khẩu đối với hàng hóa thuộc Danh mục. 

 



 

1. Bộ Công Thương có trách nhiệm kiểm tra, 
hướng dẫn kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận xuất 
xứ hàng hóa và việc tự chứng nhận xuất xứ hàng 
hóa xuất khẩu của thương nhân. 

2. Bộ Tài chính có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan hải 
quan kiểm tra xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu khi thực hiện thủ tục hải quan theo quy định 
của pháp luật về hải quan. 

 



 

 Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa phải 
áp dụng giấy chứng nhận lưu hành tự do; quy 
định thẩm quyền và trình tự, thủ tục cấp giấy 
chứng nhận lưu hành tự do 



 

 III.6.1/ TN-TX, TX-TN, Chuyển khẩu 
III.6.1.1/Kinh doanh TN-TX 
III.6.1.2/Cấm hoặc tạm ngừng kinh doanh 

TN-TX, chuyển khẩu 
III.6.1.3/Các hình thức TN-TX khác 
III.6.1.4/Tạm xuất, tái nhập hàng hóa 



 

 III.6.1.3/Các hình thức TN-TX khác 
 Thương nhân được tạm nhập vào Việt Nam 

hàng hóa không thuộc Danh mục hàng hóa 
cấm hoặc tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập 
khẩu theo hợp đồng với nước ngoài để phục 
vụ mục đích bảo hành, bảo dưỡng, thuê, 
mượn hoặc để sử dụng vì mục đích khác 
trong một khoảng thời gian nhất định rồi tái 
xuất chính hàng hóa đó ra khỏi Việt Nam. 

 



 

 III.6.2/ QUÁ CẢNH HÀNG HÓA 
Bộ trưởng Bộ Công Thương cấp phép quá cảnh đối 

với hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm hoặc 
tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hóa cấm 
kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

Hàng hóa không thuộc quy định kể trên được quá 
cảnh lãnh thổ Việt Nam và chỉ phải làm thủ tục hải 
quan tại cửa khẩu nhập đầu tiên và cửa khẩu xuất 
cuối cùng theo quy định pháp luật về hải quan. 

 



  Các biện pháp kỹ thuật là các biện pháp áp dụng với hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật về 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tiêu chuẩn và quy chuẩn 
kỹ thuật, an toàn thực phẩm, đo lường. Ví dụ như công bố 
phù hợp tiêu chuẩn  chất lượng, tiêu chuẩn an toàn thực 
phẩm, đảm bảo môi trường, ghi nhãn hàng hoá.. 
 
Biên pháp kiểm dịch là việc thực hiện quy định về kiểm 
dịch động vật và các sản phẩm từ động vật, kiểm dịch 
thực vật và kiểm dịch y tế biên giới theo quy định của pháp 
luật trước khi xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, 
tạm xuất, tái nhập, chuyển cửa khẩu, gửi vào kho ngoại 
quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam  
 



 Mục tiêu:  
 Đáp ứng yêu cầu về chất lượng hàng hóa; bảo 

vệ an toàn sức khỏe con người; bảo vệ động 
vật, thực vật, môi trường sinh thái, đa dạng sinh 
học; phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và 
bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia. 

 



 Nguyên tắc: 
a) Công khai, minh bạch, không phân biệt đối xử và 

tránh tạo ra rào cản  đối với hoạt động ngoại thương, 
nhất là đối với hàng hóa xuất khẩu; 

b) Áp dụng phương pháp quản lý rủi ro trong điều kiện 
cho phép,  

c) Bảo đảm các nguyên tắc khác theo quy định của pháp 
luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tiêu chuẩn và 
quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm, đo lường, bảo 
vệ và kiểm dịch thực vật, thú y, phòng, chống bệnh 
truyền nhiễm. 

 



Mục 1. QUY 
ĐỊNH 

CHUNG 

Mục 2. 
CHỐNG 

BÁN PHÁ 
GIÁ ĐỐI 

VỚI HÀNG 
HÓA NHẬP 
KHẨU VÀO 
VIỆT NAM 

Mục 3. 
CHỐNG 

TRỢ CẤP 
ĐỐI VỚI 

HÀNG HÓA 
NHẬP 

KHẨU VÀO 
VIỆT NAM 

Mục 4. TỰ 
VỆ TRONG 

NHẬP 
KHẨU 

HÀNG HÓA 
NƯỚC 
NGOÀI 

VÀO VIỆT 
NAM 



• Biên pháp Chống bán phá giá,  
• Biện pháp Chống trợ cấp  
• Biện pháp tự vệ do Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quyết định áp dụng 

Các biện pháp phòng vệ thương mại đối với 
hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam bao gồm: 



1. Áp dụng trong phạm vi, mức độ cần thiết, hợp lý, có thời hạn nhằm bảo vệ, ngăn 
ngừa hoặc hạn chế thiệt hại của ngành sản xuất trong nước. 

2. Chỉ được áp dụng sau khi đã tiến hành điều tra minh bạch, công bằng, phù hợp với 
quy định của pháp luật và phải dựa trên các kết luận điều tra. 

3. Công bố công khai các quyết định về việc điều tra, áp dụng các biện pháp phòng vệ 
thương mại. 

4. Không thu khoản chênh lệch về thuế nếu mức thuế phòng vệ thương mại chính thức 
cao hơn mức thuế phòng vệ thương mại tạm thời. 

5. Hoàn lại khoản chênh lệnh về thuế nếu mức thuế phòng vệ thương mại chính thức 
thấp hơn mức thuế phòng vệ thương mại tạm thời. 

6. Trường hợp Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định không áp dụng biện pháp phòng 
vệ thương mại chính thức thì thuế phòng vệ thương mại tạm thời đã thu hoặc các khoản 
bảo đảm thanh toán thuế phòng vệ thương mại tạm thời phải được hoàn lại. 

 

Nguyên tắc:  



Mục 2. CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU VÀO VIỆT 
NAM 

 Biện pháp chống bán phá giá được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu khi có đủ các 
điều kiện sau đây: 

 a) Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam bị bán phá giá với biên độ bán phá giá được 
xác định cụ thể, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này; 

 b) Ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại đáng kể hoặc bị đe dọa gây ra thiệt hại đáng 
kể hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước; 

 c) Tồn tại mối quan hệ nhân quả giữa việc nhập khẩu hàng hóa bị bán phá giá quy 
định tại điểm a khoản này với thiệt hại của ngành sản xuất trong nước quy định tại 
điểm b khoản này. 

 2. Không áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu có biên 
độ bán phá giá không vượt quá 2% giá xuất khẩu hàng hóa vào Việt Nam. 

 3. Trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ một nước có khối lượng hoặc 
số lượng không vượt quá 3% tổng khối lượng hoặc số lượng hàng hóa tương tự nhập 
khẩu vào Việt Nam và tổng khối lượng hoặc số lượng hàng hóa có xuất xứ từ các 
nước đáp ứng điều kiện trên không vượt quá 7% tổng khối lượng hoặc số lượng hàng 
hóa tương tự nhập khẩu vào Việt Nam thì các nước này được loại khỏi phạm vi áp 
dụng biện pháp chống bán phá giá. 

 



Mục 3. CHỐNG TRỢ CẤP ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU VÀO VIỆT 
NAM 

 1. Biện pháp chống trợ cấp đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam (sau đây gọi là 
biện pháp chống trợ cấp) là biện pháp được áp dụng trong trường hợp hàng hóa được 
trợ cấp khi nhập khẩu vào Việt Nam gây ra thiệt hại đáng kể hoặc đe dọa gây ra thiệt 
hại đáng kể của ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành 
sản xuất trong nước. 

 2. Các biện pháp chống trợ cấp bao gồm: 
 a) Áp dụng thuế chống trợ cấp; 
 b) Cam kết của tổ chức, cá nhân hoặc của Chính phủ nước sản xuất, xuất khẩu với cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam về việc tự nguyện chấm dứt trợ cấp, 
giảm mức trợ cấp, cam kết điều chỉnh giá xuất khẩu; 

 c) Các biện pháp chống trợ cấp khác. 
 



  Mục 4. TỰ VỆ TRONG NHẬP KHẨU 
HÀNG HÓA NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT 
NAM 

Biện pháp tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước 
ngoài vào Việt Nam (sau đây gọi là biện pháp 
tự vệ) là biện pháp được áp dụng trong trường 
hợp hàng hóa được nhập khẩu quá mức vào 
Việt Nam gây ra thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe 
dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản 
xuất trong nước. 

 



Các biện pháp tự 
vệ  

Thuế 
tự vệ 

Biên 
pháp 
khác 

Hạn 
ngạch 

NK 

Giấy 
phép 
NK 

Hạn 
ngạch 
thuế 
quan 

 Mục 4. TỰ VỆ TRONG NHẬP KHẨU HÀNG HÓA NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT 
NAM 
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