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Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã nhận được câu hỏi của Quỵ 
Độc giả do Ban Biên tập cổng Thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ gửi 
và đề nghị có ý kiến giải đáp về kiến nghị thay đổi sang hình thức kiểm tra chât 
lượng thép tại nguồn, về vấn đề này, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
có ý kiến như sau:

1. Theo quy định của phảp luật về Hải quan, việc khai báo hải quan và xác 
định mã số hàng hóa (mã HS) là trách nhiệm của người khai hải quan và cơ quan 
Hải quan.

2. Điều 10 Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 
31/12/2015 của liên Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ có quy định 
về trình tự, thủ tục, nội dung kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu, trong đó có quy 
định đối với phương thức đánh giá sự phù hợp tại nước xuất khấu (đánh giá tại 
nguồn). Tuy nhiên, Thông tư số 18/2017/TT-BCT ngày 21/9/2017 của Bộ Công 
Thương đã bãi bỏ quy định nêu trên của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT- 
BCT-BKHCN.

3. Theo Quyết định số 3810/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ, sản phẩm thép có mã HS 7228.30.10 {các dạng thanh và que khác 
bằng thép hợp kim. khác: các dạng góc, khuôn và hình, bằng thép hợp kim khác; 
thanh và que rỗng, bằng thép hợp kim hoặc không hợp kim) áp dụng biện pháp quán 
lý đối với hàng nhập khẩu là “kiểm tra nhà nước về chất lượng sau khỉ thông quan 
và “căn cứ để kiểm tra nhà nước dựa ừên kết quả tự  đánh giá và tự chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về chất lượng hàng hóa nhập khấu của doanh nghiệp

Do đó, đề nghị Quý Độc giả nghiên cứu quy định tại Nghị định sô 
74/2018/NĐ-CP, Nghị định so 154/2018/ND-CP, Thông tư số 27/2012/TT- 
BKHCN, Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN và Quyết định số 3810/QĐ-BKHCN 
để thực hiện việc nhập khẩu theo đúng quy định. ,

4. Trường hợp Công ty muốn thực hiện việc đánh giá chứng nhận sản phâm
thép tại nguồn, đề nghị Công ty liên hệ với tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh 
vực hoạt động chứng nhận sản phẩm thép để thực hiện theo quy định. Danh sách 
các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận tại Tông cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được đăng tải, cập nhật trên website 
http ://tcvn. gov, vn. ,

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến để Quý Độc giả biêt,
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V/v kiểm tra chất lượng thép tại nguồn
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