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Số: 2679/BKHCN-ĐTG

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2019

V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg

Kính gửi: Công ty TNHH Ford Việt Nam
Phúc đáp Văn bản số 388/2019/CV-FVL ngày 19/8/2019 của Công ty TNHH Ford Việt
Nam (Công ty) về việc đề nghị hướng dẫn nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng theo quy
định của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định
việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, Bộ Khoa học và Công
nghệ có ý kiến như sau:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 1, Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg, phạm vi điều chỉnh
của Quyết định là máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có mã hàng hóa HS
thuộc Chương 84 và Chương 85 quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt
Nam. Mặt khác theo quy định tại khoản 1 Điều 3, Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg: “Máy móc,
thiết bị là một kết cấu hoàn chỉnh, gồm các chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận có liên kết với nhau để
vận hành, chuyển động theo mục đích sử dụng được thiết kế”. Do đó, chỉ có linh kiện, phụ tùng,
bộ phận thay thế đã qua sử dụng đồng thời đáp ứng yêu cầu tại khoản 1 Điều 1 và khoản 1 Điều
3 của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg mới thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số
18/2019/QĐ-TTg.
Các linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng Công ty dự kiến nhập khẩu bao
gồm: gá đỡ khung xe, đồ gá cửa hậu, khung gá chỉnh trái phải, giá hãm, bulong, ốc vít, gá cửa
hậu, đồ gá cửa trước, đồ gá cửa sau, gá đỡ giữa capo, gá đỡ capo, gá tay mở cửa lật/nắp bình
xăng, gá giữ cửa hậu, gá giữ cửa trước, gá giữ cửa hậu, thùng. Theo hình ảnh Công ty cung cấp,
các linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế này là các thanh kim loại được gắn hoặc lắp ráp lại với
nhau, không có khả năng vận hành, chuyển động được nên không đáp ứng yêu cầu tại khoản 1
Điều 3 của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg. Tuy nhiên, các linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế
đã qua sử dụng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg, khi nhập
khẩu vẫn phải tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan.
Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để Công ty TNHH Ford Việt Nam biết./.
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