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Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nhận được email của Quý độc giả 
do Ban Biên tập cổng Thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ chuyển và đề 
nghị giải đáp vướng mắc liên quan đến đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng đôi 
với thép nhập khẩu có mã HS 72155099 và mã HS 72285010 theo quy định tại Quyết 
định so 3810/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019 và Quyết định số 3115/QĐ-BKHCN 
ngày 13/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệv v ề  vấn đề này, sau khi 
xem xét, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến sau:

Theo quy định, các sản phẩm thép nhập khẩu có tên và mã HS tương ứng được 
quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 3810/QĐ-BKHCN ngày 
18/12/2019 và Quyểt định số 3115/QĐ-BKHCN ngày 13/11/2020 của Bộ trưởng Bọ 
Khoa học và Công nghệ phải được Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với 
thép nhập khẩu.

Căn cứ vào nội dung phản ảnh của Quý độc giả, thép nhập khẩu mã HS 
72285010 là sản phẩm thép có tên và mã ĨTS thuộc Phụ lục ban hành kèm theo Quyết 
định số 3810/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019 và Quyết định số 3115/QĐ-BKHCN 
ngày 13/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Do đó, thép nhập khẩu 
có mã HS 72285010 phải được Người nhập khẩu đăng ký kiểm tra nhà nước về chất, 
lượng đối với thép nhập khẩu; thép nhập khẩu có mãHS 72155099 không có tên và 
mã HS trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 3810/QĐ-BKHCN ngày 
18/12/2019 và Quyết định số 3 115/QĐ-BKHCN ngày 13/11/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ, nên thép nhập khẩu có mã HS 72155099 không thuộc đôi 
tượng phải thực hiện đăng ký kiếm tra nhà nước về chất lượng đổi với thép nhập 
khẩu. Tuy nhiên, khi nhập khẩu sản phẩm thép có mã ITS 72155099, Người nhập 
khẩu phải thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng và ghi nhãn hàng hóa theo đúng quy 
định của pháp luật.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến để Ọuý độc giả biết, thực
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lượng đối với thép nhập khẩu
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