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số: 3J3Ji /TĐC - HCHQ Hà Nội, ngày OỸ tháng năm 2022 
V/v kiểm tra chất lượng thép NK 
không nhằm mục đích kinh doanh

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã nhận được câu hỏi của Quý 
Độc giả do Ban biên tập cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ gửi 
và đề nghị có ý kiến trả lời về việc nhập khẩu thép không gỉ không nhằm mục 
đích kinh doanh, chỉ sử dụng cho việc thử nghiệm sản xuất tại Công ty, sau đó 
tiêu hủy thì có cần phải làm thủ tục kiểm tra chất lượng. Sau khi xem xét, Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến như sau:

Điểm p khoản 7 Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ 
sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và khoản 2 Điều 1 Nghị 
định số 13/2022/NĐ-CP quy định sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được miễn kiểm 
tra chất lượng khi nhập khẩu:

“pj Các loại hàng hóa khác không nhằm mục đích kinh doanh (loại hình 
phi mậu dịch) theo quyêt định của Bộ trưởng bộ quản lý ngành, lĩnh vực

Do đó, người nhập khẩu phải cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến hàng hóa 
thép không gỉ nhập khẩu gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để được xem xét, quyết 
định hàng hóa thuộc đối tượng quy định nêu trên hay không để được miễn kiểm tra 
chất lượng khi nhập khẩu.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến để Quý Độc giả biết./.

Kính gửi: Độc giả Dương Thị Hồng Vân

KT. TỎNG CỤC TRƯỞNG 
PHÓ TỔNG CỰC TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Như tren;
- PTCT Phụ trách Hà Minh Hiệp (để b/c);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ KH&CN;
- Lưu: VT, HCHQ.
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