Tiểu Phụ lục 2-A-4
CÁC BIỆN PHÁP CỤ THỂ CỦA VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ NHẬP KHẨU VÀ
XUẤT KHẨU HÀNG HÓA
a)

Các biện pháp của Việt Nam về quản lý nhập khẩu các mặt hàng sau:

Mô tả hàng hóa
Phương tiện vận tải tay lái bên phải (kể cả dạng tháo rời và dạng đã được chuyển đổi tay lái
trước khi nhập khẩu vào Việt Nam), trừ các loại phương tiện chuyên dùng có tay lái bên phải
hoạt động trong phạm vi hẹp như xe cần cẩu, máy đào kênh rãnh, xe chở rác, xe quét đường,
xe thi công mặt đường, xe chở khách trong sân bay, xe nâng hàng trong kho, cảng.
Hàng đã qua sử dụng gồm:
-

hàng dệt may và quần áo; giày dép;
hàng điện tử (gồm máy in, máy fax, máy tính xách tay có thời hạn trên 3 năm kể từ ngày
sản xuất, ổ đĩa máy tính);
thiết bị và sản phẩm làm lạnh;
hàng điện gia dụng;
thiết bị y tế;
đồ nội thất;
hàng gia dụng bằng gốm, sành sứ, thủy tinh, kim loại, nhựa, cao su, chất dẻo và các chất
liệu khác.

Phương tiện vận tải đã qua sử dụng và phụ tùng của phương tiện vận tải, bao gồm:
-

-

phương tiện vận tải đã qua sử dụng 5 năm trở lên kể từ ngày sản xuất;
máy, khung, săm, lốp, phụ tùng, động cơ của ô tô, máy kéo và xe gắn máy 2 và 3 bánh đã
qua sử dụng;
động cơ đốt trong với công suất dưới 30 CV và máy gắn động cơ đốt trong với công suất
dưới 30 CV; và
xe đạp, xe hai bánh và ba bánh.

Sản phẩm, vật liệu có chứa amiăng thuộc nhóm amfibole.
Tất cả các máy và chương trình phần mềm mật mã chuyên dụng được sử dụng để bảo vệ bí
mật Nhà nước.
b) Các biện pháp của Việt Nam về quản lý xuất khẩu các mặt hàng sau:
Mô tả hàng hóa
Gỗ tròn và gỗ xẻ các loại từ gỗ rừng tự nhiên trong nước; các sản phẩm gỗ (trừ hàng thủ công
mỹ nghệ và sản phẩm làm từ gỗ rừng trồng, gỗ nhập khẩu hoặc ván gỗ nhân tạo).
Tất cả các máy và chương trình phần mềm mật mã chuyên dụng được sử dụng để bảo vệ bí
mật Nhà nước.

