
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG NHẬP KHẨU
Kịp thời – nhanh chóng – chính xác

Vinacontrol CE ®

TẠI SAO PHẢI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG NHẬP KHẨU?
Kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu (hay kiểm tra chuyên ngành) là công tác bắt buộc khi nhập khẩu hàng hóa thuộc 
danh mục hàng hóa có yêu cầu kiểm tra của Nhà nước. Theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 
21/11/2007, sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục hàng hóa nhóm 2 phải được kiểm tra chất lượng khi 
nhập khẩu. 

Trước đây có Quyết định số 50/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng quy định về Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm 
tra về chất lượng. Tuy nhiên, văn bản này đã bị hủy bỏ bằng Quyết định số 37/2017/QĐ-TTG ngày 17/8/2017 nên việc 
kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu hiện nay hoàn toàn tuân thủ theo Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa và 
thường lấy chuẩn mực kiểm tra là các quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN). Đối với hàng hóa thuộc đối tượng chứng 
nhận hợp quy lô hàng khi nhập khẩu, công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng cũng phải được thực hiện 
theo quy định của Nhà nước.

Nhóm sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng (theo chỉ định số 1333/QĐ-BXD): Xi măng, kính xây dựng, gạch 
đã ốp lát, vật liệu xây, ống nhựa Polyetilen, thạch cao, sơn tường dạng nhũ tương,…

Nhóm sản phẩm máy móc thiết bị (theo chỉ định số 1738/QĐ-LĐTBXH): Nồi hơi, bình chịu áp lực, hệ thống ống 
dẫn nước, hệ thống lạnh, cần trục các loại, thang máy tải các loại, xe nâng,….

Nhóm sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh (theo chỉ định số 2601/QĐ-BCT): bao gồm giấy tissue khổ lớn, giấy 
vệ sinh, khăn giấy các loại.

Vinacontrol CE được chỉ định kiểm tra hàng hóa nhập khẩu cho các nhóm sản phẩm sau:

Đảm bảo chất lượng hàng hóa nhập khẩu phù hợp với tiêu chuẩn quy định;

Giúp doanh nghiệp làm thủ tục thông quan hàng hóa dễ dàng;

Giúp tổ chức, doanh nghiệp phòng tránh được các tranh chấp pháp lý, các thủ tục bảo hiểm cùng các chi phí liên 
quan khác.

KIỂM TRA HÀNG NHẬP KHẨU MANG LẠI LỢI ÍCH GÌ CHO DOANH NGHIỆP?

Vinacontrol CE là đơn vị đã được các cơ quan có thẩm quyển chỉ định thực hiện kiểm tra hàng hóa nhập khẩu.

Kết quả kiểm tra của Vinacontrol CE được cơ quan hải quan tin tưởng, giúp doanh nghiệp dễ dàng thông quan 
hơn.

Phần mềm công nghệ của Vinacontrol CE giúp giảm đáng kể các thủ tục hành chính, tiết kiệm được thời gian, chi 
phí cho khách hàng.

Hệ thống chi nhánh, văn phòng ở tất cả các cửa khẩu, cảng biển giúp Vinacontrol CE thực hiện dịch một cách 
nhanh chóng và tiết kiệm chi phí nhất.

Khách hàng Vinacontrol CE  luôn được tư vấn hoàn toàn miễn phí đầy đủ, chính xác về quy trình nghiệp vụ xuất 
nhập khẩu, thủ tục hải quan, chính sách hải quan và thuế xuất nhập khẩu.

LÍ DO LỰA CHỌN DỊCH VỤ CỦA VINACONTROL CE:



HỎI & ĐÁP
     Có phải tất cả các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa nhóm 2 đều phải kiểm tra khi nhập khẩu hay 
không?
Quyết định số 37/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã bác bỏ thông tư số 50/2006/QĐ-TTg ban hành danh 
mục hàng hóa phải kiểm tra chất lượng, có hiệu lực từ ngày 5/10/2017, không phải tất cả các mặt hàng thuộc 
danh mục hàng hóa nhóm 2 đều phải làm kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu. Các hàng hóa phải thực hiện kiểm 
tra nhập khẩu sẽ do từng Bộ ngành quy định riêng.

     Làm thế nào để biết hàng hóa của mình có phải thuộc nhóm 2 hay không?
Mỗi Bộ nghành sẽ ban hành một danh mục hàng hóa phải kiểm tra chất lượng thuộc quyền quản lý của Bộ 
nghành đó. Để biết sản phẩm của mình có thuộc danh mục này hay không, doanh nghiệp có thể trục tiếp tra cứu 
trên Internet hoặc liên hệ trực tiếp với đường dây nóng của Vinacontrol CE 1800.6083 để được hỗ trợ tư vấn và 
giải đáp kịp thời nhất.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN
Vui lòng truy cập:
     Website: www.vnce.vn

LIÊN HỆ
Để biết thêm chi tiết về dịch vụ và những 
thông tin khác. Vui lòng liên hệ VNCE:

Qua Hotline: 1800.6083
Qua Email: vnce@vnce.vn

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Ký hợp đồng

Đăng ký kiểm tra

Lập Kế hoạch kiểm tra

TRẢ KẾT QUẢ KIỂM TRA

Tiến hành kiểm tra
- Đánh giá hàng hóa tại cảng hoặc tại kho hàng
(trong trường hợp KH được giải phóng hàng); 
- Lấy mẫu + thử nghiệm (nếu cần thiết).

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

Để cung cấp gói dịch vụ toàn diện, hiệu quả 
nhất cho doanh nghiệp, Vinacontrol CE còn 
cung cấp nhiều dịch vụ khác liên quan như:

Khi sử dụng cùng lúc nhiều dịch vụ của 
Vinacontrol CE, khách hàng sẽ tiết kiệm được 
chi phí, thời gian và đạt được lợi ích tối ưu nhất.

Chứng nhận hệ thống quản lý.
Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy.
Kiểm định.
Giám định.
Quan trắc môi trường lao động.
Đào tạo – Huấn luyện.


