
Hội thảo phổ biến nội dung, những điểm mới  
của Quyết định số 28/2022/QĐ-TTg 

Để triển khai thực hiện Quyết định số 28/2022/QĐ-TTg ngày 20/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền 
công nghệ đã qua sử dụng (Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2023), Ngày 06/3/2023, Bộ Khoa học và 
Công nghệ tổ chức buổi Hội thảo “Phổ biến nội dung, những điểm mới của Quyết định số 28/2022/QĐ-TTg so 
với Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg và trách nhiệm của Tổ chức giám định, của doanh nghiệp nhập khẩu 
trong hoạt động giám định, nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng”. 

Đến tham dự buổi hội thảo có đại diện các tổ chức giám định đã được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định, thừa 

nhận thực hiện hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, một số doanh nghiệp 

công nghệ cao, dự án ứng dụng công nghệ cao và đại diện Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, đại diện Ban 

Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng. 

  

 

Tại buổi Hội thảo, ông Đặng Đình Tùng - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ, 

Bộ Khoa học và Công nghệ trình bày về nội dung, các điểm mới của Quyết định số 28/2022/QĐ-TTg và trách nhiệm 

của Tổ chức giám định, trách nhiệm của doanh nghiệp nhập khẩu trong hoạt động giám định, nhập khẩu máy móc, 

thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, cụ thể: 

- Bổ sung quy định doanh nghiệp công nghệ cao, dự án hoạt động ứng dụng công nghệ cao hoặc dự án thuộc đối 

tượng áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt (quy định tại Điều 20 Luật Đầu tư) được lựa chọn nhập khẩu dây chuyền công 

nghệ đã qua sử dụng phương thức đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu. Việc giám định dây chuyền công nghệ đã qua 

sử dụng được thực hiện tại địa điểm sản xuất của doanh nghiệp hoặc địa điểm triển khai dự án sau khi dây chuyền 

công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu được lắp đặt hoàn thiện, trong trạng thái dây chuyền đang hoạt động. Trong 

trường hợp này,  hiệu lực của chứng thư giám định là 03 tháng. 

- Bổ sung quy định về trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương trong việc kiểm tra doanh nghiệp nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo phương thức 

đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu; trách nhiệm của Tổng cục Hải quan và các cơ quan liên quan trong việc giám sát 

việc nhập khẩu và xử lý, tái xuất trong trường hợp từ chối thông quan. 

- Sửa đổi mã số HS của máy móc, thiết bị tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg phù hợp 

với quy định tại Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ Tài chính. 



Hội thảo cũng đã thảo luận, trao đổi về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện giám định, nhập khẩu 

máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. Đại diện Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công 

nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ thay mặt cơ quản lý Nhà nước đã giải đáp, hướng dẫn thực hiện những nội dung 

vướng mắc theo các ý kiến phản ánh của các doanh nghiệp và tổ chức giám định được chỉ định, thừa nhận./. 

  

Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST). 


