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B� TH��NG M�I - 
B� TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TR��NG  

 

S�:  14  /2005/TTLT-BTM-BTNMT�

C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
               	
c l�p - T� do - Hnh phúc 
                                    

 

               ���������	�
���������	�������������
  

 
THÔNG T� LIÊN T�CH 

H��ng d�n qu�n lý nh�p kh�u, xu�t kh�u, tm nh�p - tái xu�t  
các ch�t làm suy gi�m t�ng ô-dôn theo quy ��nh c�a Ngh� ��nh th� 

Montreal v� các ch�t làm suy gi�m t�ng ô-dôn 
______ 

  

C�n c� Pháp l�nh s� 07/1998/PL-UBTVQH10 ngày 20 tháng 08 n�m 

1998 c�a U� ban Th��ng v	 Qu�c h
i v� ký k�t và thc hi�n �i�u ��c qu�c t�; 

 C�n c� Công ��c Viên n�m 1985 v� b�o v� t�ng ô-dôn và Ngh� ��nh th� 

Montreal n�m 1987 v� các ch�t làm suy gi�m t�ng ô-dôn và các v�n ki�n s�a 

��i, b� sung c�a Ngh� ��nh th� Montreal �ã ���c Nhà n��c C
ng hoà xã h
i 

ch� ngh�a Vi�t Nam phê chu�n tham gia; 

 C�n c� Ngh� ��nh s� 29/2004/N�-CP ngày 16 tháng 01 n�m 2004 c�a 

Chính ph� qui ��nh ch�c n�ng, nhi�m v	, quy�n h�n và c� c�u t� ch�c c�a B
 

Th��ng m�i; 

 C�n c� Ngh� ��nh s� 91/2002/N�-CP ngày 11 tháng 11 n�m 2002 c�a 

Chính ph� qui ��nh ch�c n�ng, nhi�m v	, quy�n h�n và c� c�u t� ch�c c�a B
 

Tài nguyên và Môi tr��ng; 

 C�n c� Quy�t ��nh s� 46/2001/Q�-TTg ngày 04 tháng 04 n�m 2001 c�a 

Th� t��ng Chính ph� v� qu�n lý xu�t kh�u, nh�p kh�u hàng hoá th�i k� 2001 - 

2005; 

 C�n c� Quy�t ��nh s� 41/2005/Q�-TTg ngày 02 tháng 03 n�m 2005 c�a 

Th� t��ng Chính ph� ban hành Quy ch� v� c�p phép nh�p kh�u hàng hoá; 

 Thc hi�n ch� ��o c�a Th� t��ng Chính ph� t�i v�n b�n s� 286/TTg-

KTTH ngày 22 tháng 03 n�m 2005 v� qu�n lý xu�t nh�p kh�u các ch�t làm suy 

gi�m t�ng ô-dôn và thi�t b� làm l�nh dùng CFC, 

 Liên t�ch B
 Th��ng m�i và B
 Tài nguyên và Môi tr��ng h��ng d�n vi�c 

qu�n lý nh�p kh�u, xu�t kh�u, t�m nh�p - tái xu�t các ch�t làm suy gi�m t�ng ô-

dôn theo quy ��nh c�a Ngh� ��nh th� Montreal v� các ch�t làm suy gi�m t�ng ô-

dôn nh� sau:  
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I.  PH�M VI 	I�U CH�NH VÀ NGUYÊN T�C QU�N LÝ NH�P KH�U, XU T 
KH�U, T�M NH�P - TÁI XU T CÁC CH T LÀM  SUY GI�M T!NG Ô-DÔN  

 1. Thông t� này h��ng d�n trình t, th� t	c c�p gi�y phép nh�p kh�u, xác 

nh�n ��ng ký cho các ho�t �
ng nh�p kh�u, xu�t kh�u, t�m nh�p - tái xu�t các 

ch�t làm suy gi�m t�ng ô-dôn thu
c Ngh� ��nh th� Montreal v� các ch�t làm suy 

gi�m t�ng ô-dôn (d��i �ây g i t!t là Ngh� ��nh th�), áp d	ng ��i v�i t�t c� các 

doanh nghi�p tham gia vào m
t trong các ho�t �
ng nêu trên trong lãnh th� Vi�t 

Nam.  

 2. Các ch�t làm suy gi�m t�ng ô-dôn ���c qu�n lý theo Thông t� này là 

các ch�t nêu t�i Ph	 l	c 1 c�a Thông t� này (các ch�t thu
c Ph	 l	c A, B Ngh� 
��nh th� mà Vi�t Nam ph�i c�p phép và h�n ng�ch nh�p kh�u theo ngh�a v	 lo�i 

tr" d�n ��n n�m 2010) và các ch�t nêu t�i Ph	 l	c 2 c�a Thông t� này (các ch�t 

thu
c Ph	 l	c C Ngh� ��nh th� Vi�t Nam t�m th�i ch�a ph�i c�p phép nh�p kh�u 

cho ��n n�m 2015). 

 3. Vi�c qu�n lý nh�p kh�u, xu�t kh�u, t�m nh�p - tái xu�t các ch�t làm suy 

gi�m t�ng ô-dôn thc hi�n theo nguyên t!c sau: 

 a) Các doanh nghi�p nh�p kh�u, xu�t kh�u, t�m nh�p - tái xu�t các ch�t 

làm suy gi�m t�ng ô-dôn ph�i ��ng ký v�i B
 Tài nguyên và Môi tr��ng và 

���c B
 Tài nguyên và Môi tr��ng xác nh�n �ã ��ng ký; 

 b) Vi�c nh�p kh�u các ch�t thu
c Ph	 l	c 1 thc hi�n theo gi�y phép nh�p 

kh�u c�a B
 Th��ng m�i; 

 c) Vi�c nh�p kh�u các ch�t thu
c Ph	 l	c 1 d�ng tái ch� và các ch�t thu
c 

Ph	 l	c 2; vi�c xu�t kh�u, t�m nh�p - tái xu�t các ch�t thu
c Ph	 l	c 1 và Ph	 

l	c 2 làm th� t	c t�i C� quan H�i quan trên c� s# ��ng ký c�a doanh nghi�p có 

xác nh�n �ã ��ng ký c�a B
 Tài nguyên và Môi tr��ng. 

II. H�N NG�CH NH�P KH�U CÁC CH T THU�C PH" L"C 1 

1. B
 Th��ng m�i c�p h�n ng�ch nh�p kh�u các ch�t thu
c Ph	 l	c 1 

Thông t� này theo ngh�a v	 lo�i tr" d�n c�a Vi�t Nam ��n n�m 2010 do Ngh� 
��nh th� quy ��nh. T�ng h�n ng�ch nh�p kh�u t"ng n�m ��n n�m 2010 cho t"ng 

nhóm ch�t nh� sau: 
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CFC 240 200 75 40 10 0 

Halon 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 0 

CTC 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0 

2.  Các ch�t thu
c Ph	 l	c 1 không b� tính vào h�n ng�ch khi # d�ng tái 

ch�; xu�t kh�u, t�m nh�p – tái ch�. 

3. H�n ng�ch nh�p kh�u các ch�t thu
c Ph	 l	c 1 Thông t� này ch� ���c 

c�p cho các doanh nghi�p �ã có ho�t �
ng nh�p kh�u các ch�t này trong 3 n�m 

tr��c ngày Thông t� này có hi�u lc. 

4. Các doanh nghi�p nh�p kh�u các ch�t theo h�n ng�ch nh�ng sau �ó xu�t 

kh�u (trc ti�p ho$c �y thác xu�t kh�u), n�u có ch�ng t" ch�ng minh và có nhu 

c�u nh�p kh�u ti�p thì s% ���c c�p h�n ng�ch b� sung không v��t quá l��ng �ã 

xu�t kh�u. 

5. H�n ng�ch nh�p kh�u, các ch�t thu
c Ph	 l	c 1 không ���c phép chuy&n 

nh��ng. Ch�t ���c c�p h�n ng�ch ph�i ���c nh�p kh�u vào Vi�t Nam tr��c 

ngày 31 tháng 12 c�a n�m c�p phép. Sau ngày này, l��ng nh�p kh�u s% ���c 

tính vào h�n ng�ch c�a n�m ti�p theo. 

III. TH� T"C 	#NG KÝ VÀ C P GI Y PHÉP NH�P KH�U, XU T KH�U, 
T�M NH�P - TÁI XU T CÁC CH T LÀM SUY GI�M T!NG Ô-DÔN 

1. Th� t$c �%ng ký nh�p kh�u, xu�t kh�u, tm nh�p - tái xu�t các ch�t 
làm suy gi�m t�ng ô-dôn ti B
 Tài nguyên và Môi tr�&ng 

a) Các doanh nghi�p ��ng ký nh�p kh�u các ch�t thu
c Ph	 l	c 1 g�i h' s� 

v� B
 Tài nguyên và Môi tr��ng, g'm: 

- 03 b�n ��ng ký nh�p kh�u theo m�u t�i Ph	 l	c 3 Thông t� này;   

- B�n sao Gi�y ch�ng nh�n ��ng ký kinh doanh có ngành ngh� phù h�p; 

- B�n sao Ch�ng nh�n ��ng ký mã s� kinh doanh xu�t nh�p kh�u do C	c 

H�i quan t�nh, thành ph� c�p; 
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 - B�n sao ít nh�t m
t T� khai h�i quan �ã làm th� t	c nh�p kh�u m
t trong 

các ch�t thu
c Ph	 l	c 1 trong kho�ng th�i gian 3 n�m tr��c ngày Thông t� này 

có hi�u lc ��i v�i các doanh nghi�p ��ng ký nh�p kh�u các ch�t thu
c Ph	 l	c 1. 

Các b�n sao do Giám ��c doanh nghi�p xác nh�n và ch�u trách nhi�m v� 

n
i dung xác nh�n. 

 b) Các doanh nghi�p ��ng ký nh�p kh�u các ch�t thu
c Ph	 l	c 2 và Ph	 

l	c 1 d�ng tái ch�; xu�t kh�u; t�m nh�p - tái xu�t các ch�t thu
c Ph	 l	c 1 và 

Ph	 l	c 2 g�i h' s� v� B
 Tài nguyên và Môi tr��ng, g'm: 

- 03 b�n ��ng ký theo m�u t�i Ph	 l	c 4 Thông t� này; 

- B�n sao Gi�y ch�ng nh�n ��ng ký kinh doanh có ngành ngh� phù h�p; 

- B�n sao Ch�ng nh�n ��ng ký mã s� kinh doanh xu�t nh�p kh�u do C	c 

H�i quan t�nh, thành ph� c�p; 

- Tài li�u ch�ng minh là ch�t tái ch� ��i v�i các ch�t thu
c Ph	 l	c 1 d�ng tái 

ch�. 

Các b�n sao do Giám ��c doanh nghi�p xác nh�n và ch�u trách nhi�m v� 

n
i dung xác nh�n. 

c) B
 Tài nguyên và Môi tr��ng sau khi ti�p nh�n h' s� ��ng ký c�a doanh 

nghi�p, trong th�i h�n ba (03) ngày làm vi�c, có trách nhi�m xác nh�n vào b�n 

��ng ký và g�i tr� doanh nghi�p 02 b�n, l�u 01 b�n. 

2. Th� t$c c�p gi�y phép nh�p kh�u các ch�t thu
c Ph$ l$c 1 ti B
 
Th�'ng mi. 

a) Doanh nghi�p nh�p kh�u các ch�t thu
c Ph	 l	c 1 g�i ��ng ký nh�p 

kh�u �ã ���c B
 Tài nguyên và Môi tr��ng xác nh�n theo m�u t�i Ph	 l	c 3 

Thông t� này v� B
 Th��ng m�i �& làm th� t	c c�p phép. 

b) B
 Th��ng m�i sau khi ti�p nh�n ��ng ký c�a doanh nghi�p, trong th�i 

h�n n�m (05) ngày làm vi�c, có trách nhi�m c�p phép nh�p kh�u cho doanh 

nghi�p theo m�u t�i Ph	 l	c 5 Thông t� này. 

3. H( s' nh�p kh�u, xu�t kh�u, tm nh�p - tái xu�t xu�t trình v�i C' 
quan H�i quan. 

a) H' s� nh�p kh�u các ch�t thu
c Ph	 l	c 1 (tr" d�ng tái ch�): 

- Gi�y phép nh�p kh�u do B
 Th��ng m�i c�p; 

- Các gi�y t� khác theo quy ��nh h�i quan. 
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b) H' s� nh�p kh�u các ch�t thu
c Ph	 l	c 1 d�ng tái ch�, các ch�t thu
c 

Ph	 l	c 2; h' s� xu�t kh�u, t�m nh�p - tái xu�t các ch�t thu
c Ph	 l	c 1 và Ph	  

l	c 2: 

- ��ng ký c�a doanh nghi�p �ã ���c B
 Tài nguyên và Môi tr��ng xác 

nh�n theo m�u t�i Ph	 l	c 4 c�a Thông t� này; 

- Các gi�y t� khác theo quy ��nh h�i quan. 

IV. HI�U L)C THI HÀNH 

1. Thông t� này có hi�u lc sau 15 ngày k& t" ngày ��ng Công báo.  

2. Trong quá trình thc hi�n, n�u có v��ng m!c �� ngh� các doanh nghi�p 

ph�n ánh v� B
 Th��ng m�i và B
 Tài nguyên và Môi tr��ng �& xem xét gi�i 
quy�t./. 

 

 

KT. B� TR�*NG 
B� TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TR��NG 

TH+ TR�*NG 
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KT. B� TR�*NG  
B� TH��NG M�I  

TH+ TR�*NG 
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N�i nh�n: 
- Ban bí th� Trung ��ng ��ng; 

- Th� t��ng, các Phó Th� t��ng Chính ph�; 

- V�n phòng Trung ��ng và các Ban c�a ��ng; 

- V�n phòng Ch� t�ch n��c; 

- V�n phòng Qu�c h
i; 

- Các B
, c� quan ngang B
, c� quan thu
c Chính ph�; 

- Vi�n ki&m sát nhân dân t�i cao; 

- Toà án nhân dân t�i cao; 

- C� quan TW c�a các �oàn th&; 

- H�ND, UBND các t�nh, thành ph� trc thu
c TW; 

- S# Th��ng m�i, S# Th��ng m�i và Du l�ch, S# Tài nguyên và Môi tr��ng  

 các t�nh, thành ph� trc thu
c TW; 

- C	c ki&m tra v�n b�n (B
 T� pháp); 

- Công báo; 

- L�u: VT, V	 XNK (BTM); VT, V	 HTQT (BTNMT). 
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Ph$ l$c 1 Thông t� liên t�ch s, 14/2005/TTLT-BTM-BTNMT ngày 11/07/2005 

NHÓM CH T LÀM SUY GI�M T!NG Ô-DÔN  
TH)C HI�N C P PHÉP VÀ H�N NG�CH NH�P KH�U   

 
TÊN CH T TÊN HOÁ H-C CÔNG TH+C 

HOÁ H-C 
S. ASHRAE 
(MÔI CH T 

L�NH) 

MÃ S. 
H�I QUAN 

CFC-11 Trichlorofluromethane CFCl3 R-11 --2903.41.00 

CFC-12 Dichlorodifluoromethane CF2Cl2 R-12 --2903.42.00 

CFC-113 Trichlorotriflurothanes C2F3Cl3 R-113 --2903.43.00 

CFC-114 Dichlorotetrafluoroethanes C2F4Cl2 R-114 --2903.44.00 

CFC-115 Chloropentafluoroethane CClF2CF3 R-115 --2903.44.00 

Halon-1211 Bromochlorodifluoromethane CF2BrCl R-12B1 --2903.46.00 

Halon-1301 Bromotrifluoromethane CF3Br R-13B1 --2903.46.00 

Halon-2402 Dibromotetrafluoroethane C2F4Br2 R-114B2 --2903.46.00 

CFC-13 Chlorotrifluoromethane CF3Cl R-13 --2903.45.10 

CFC-111 Pentachlorofluoromethane C2FCl5 R-111 --2903.45.90 

CFC-112 Tetrachlorodifluoromethane C2F2Cl4 R-112 --2903.45.90 

CFC-211 Heptachlorofluoropropane C3FCl7 R-211 --2903.45.31 

CFC-212 Hexachlorodifluoropropane C3F2Cl6 R-212 --2903.45.32 

CFC-213 Pentachlorotrifluoropropane C3F3Cl5 R-213 --2903.45.33 

CFC-214 Tetrachlorotetrafluoropropane C3F4Cl4 R-214 --2903.45.34 

CFC-215 Trichloropentafluoropropane C3F5Cl3 R-215 --2903.45.35 

CFC-216 Dichlorohexafluoropropane C3F6Cl2 R-216 --2903.45.36 

CFC-217 Chloroheptafluoropropane C3F7Cl R-217 --2903.45.37 

TCA, CTC Tetrachlormethane ho�c  carbon 

tetrachloride 

CCl4  --2903.14.00 

 1,1,1 -trichloroethane ho$c methyl 

chloroform 

C2H3Cl3 R-140a --2903.19.10 
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Ph$ l$c 2 Thông t� liên t�ch s, 14/2005/TTLT-BTM-BTNMT ngày 11/07/2005 

NHÓM CH T LÀM SUY GI�M T!NG Ô-DÔN  
T�M TH�I CH�A C P GI Y PHÉP NH�P KH�U 	/N N#M 2015 

 
TÊN CH T TÊN HOÁ H-C CÔNG TH+C 

HOÁ H-C 
S. ASHRAE 

(DÙNG CHO MÔI 
CH T L�NH) 

MÃ S. 
H�I QUAN 

(HS) 

HCFC-21  CHFCl2 R-21 --2903.49.10 

HCFC-22 Chlorodifluoromethane CHF2Cl R-22 --2903.49.10 

HCFC-31  CH2FCl R-31 --2903.49.10 

HCFC-121  Tetrachlorofluoroethanes C2HFCl4  --2903.49.10 

HCFC-122  Tricchlorodifluoroethanes C2HF2Cl3  --2903.49.10 

HCFC-123 Dichlorotrifluoroethanes C2HF3Cl2 R-123 --2903.49.10 

HCFC-123 2,2-dichloro- 1,1,1 triflouroethane CHCl2CF3  --2903.49.10 

HCFC-124 Chlorotetrafluoethanes C2HF4Cl  --2903.49.10 

HCFC-124  2-chloro-1,1,1,2-tetrafluoroethane CHFClCF3 R-124 --2903.49.10 

HCFC-131 Trichlorofluoroethanes C2H2FCl3  --2903.49.10 

HCFC-132 Dichlorodifluoroethanes C2H2F2Cl2  --2903.49.10 

HCFC-133 Chlorotrifluoroethanes C2H2F3Cl  --2903.49.10 

HCFC-141 Dichlorofluoroethanes C2H3FCl2  --2903.49.10 

HCFC-141b  1,1-dichloro-1-fluoroethane CH3CFCl2 R-141b --2903.49.10 

HCFC-142 Chlorodiflouroethanes C2H3F2Cl  --2903.49.10 

HCFC-142b 1-chloro-1,1- difluoroethane CH3CF2Cl R-142b --2903.49.10 

HCFC-151 Chloroflouroethanes C2H4FCl  --2903.49.10 

HCFC-221 Hexachlorofluoropropanes C3HFCl6  --2903.45.32 

HCFC-222 Pentachlorodifluoropropanes C3HF2Cl5  --2903.49.10 

HCFC-223 Tetrachlorotrifluoropropanes C3HF3Cl4  --2903.49.10 

HCFC-224 Trichlorotetrafluoropropanes C3HF4Cl3  --2903.49.10 

HCFC-225 Dichloropentafluoropropanes C3HF5Cl2  --2903.49.10 

HCFC-225ca  1,1-dichloro-2,2,3,3,3-

pentafluoropropane  

CF3CF2CHCl2 R-225ca --2903.49.10 
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TÊN CH T TÊN HOÁ H-C CÔNG TH+C 
HOÁ H-C 

S. ASHRAE 
(DÙNG CHO MÔI 

CH T L�NH) 

MÃ S. 
H�I QUAN 

(HS) 

HCFC-225cb  1,3-dichloro-1,2,2,3,3-

pentafluoropropane 

CF2ClCF2CHCl

F 

R-225cb --2903.49.10 

HCFC-226 Chlorohexafluoropropanes C3HF6Cl  --2903.49.10 

HCFC-231 Pentachlorofluoropropanes C3H2FCl5  --2903.49.10 

HCFC-232 Tetrachlorodifluoropropanes C3H2F2Cl4  --2903.49.10 

HCFC-233 Trichlorotrifluoropropanes C3H2F3Cl3  --2903.49.10 

HCFC-234 Dichlorotetrafluoropropanes C3H2F4Cl2  --2903.49.10 

HCFC-235 Chloropentafluoropropanes C3H2F5Cl  --2903.49.10 

HCFC-241 Tetrachlorofluoropropanes C3H3FCl4  --2903.49.10 

HCFC-242 Trichlorodifluoropropanes C3H3F2Cl3  --2903.49.10 

HCFC-243 Dichlorotrifluoropropanes C3H3F3Cl2  --2903.49.10 

HCFC-244 Chlorotetrafluoropropanes C3H4F4Cl  --2903.49.10 

HCFC-251 Trichlorotetrafluoropropanes C3H4FCl3  --2903.49.10 

HCFC-252 Dichlorodifluoropropanes C3H4F2Cl2  --2903.49.10 

HCFC-253 Chorotrifluoropropanes C3H4F3Cl  --2903.49.10 

HCFC-261 Dichlorofluoropropanes C3H5FCl2  --2903.49.10 

HCFC-262 Chlorodifluoropropanes C3H5F2Cl  --2903.49.10 

HCFC-271 Chlorofluoropropanes C3H6FCl  --2903.49.10 

  CHFBr2  --2903.49.20 

HBFC-22B1 Bromodifluoromethane CHF2Br R-22B1 --2903.49.20 

  CH2FBr  --2903.49.20 

  C2HFBr4  --2903.49.20 

  C2HF2Br3  --2903.49.20 

  C2HF3Br2  --2903.49.20 

  C2HF4Br  --2903.49.20 

  C2H2FBr3  --2903.49.20 

  C2H2F2Br2  --2903.49.20 
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  C2H2F3Br  --2903.49.20 

TÊN CH T TÊN HOÁ H-C CÔNG TH+C 
HOÁ H-C 

S. ASHRAE 
(DÙNG CHO MÔI 

CH T L�NH) 

MÃ S. 
H�I QUAN 

(HS) 

  C2H3FBr2  --2903.49.20 

  C2H3FBr  --2903.49.20 

  C2H4Br  --2903.49.20 

  C3HFBr6  --2903.49.20 

  C3HF2Br5  --2903.49.20 

  C3HF3Br4  --2903.49.20 

  C3HF4Br3  --2903.49.20 

  C3HF5Br2  --2903.49.20 

  C3HF6Br  --2903.49.20 

  C3H2FBr5  --2903.49.20 

  C3H2F3Br  --2903.49.20 

  C3H2F4Br2  --2903.49.20 

  C3H2F5Br  --2903.49.20 

  C3H3FBr4  --2903.49.20 

  C3H3F2Br3  --2903.49.20 

  C3H3F3Br2  --2903.49.20 

  C3H3F4Br  --2903.49.20 

  C3H4FBr3  --2903.49.20 

  C3H4F2Br2  --2903.49.20 

  C3H4F3Br  --2903.49.20 

  C3H5FBr2  --2903.49.20 

  C3H5F2Br  --2930.49.20 

  C3H6FBr  --2930.49.20 

 Bromochloromethane CH2BrCl  --2903.49.90 
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Ph$ l$c 3 Thông t� liên t�ch s, 14/2005/TTLT-BTM-BTNMT ngày 11/07/2005 

 
(Tên Doanh nghi�p)  

 

 
S�: …………… 

V/v ��ng ký nh�p kh�u các ch�t làm 

suy gi�m t�ng ô-dôn (Ph� l�c 1) 

c
ng hoà xã h
i ch� ngh0a vi1t nam 
	
c l�p - T� do - Hnh phúc 

 
......,ngày……tháng……n�m 200.. 

 
 

	#NG KÝ NH�P KH�U CÁC CH T THU�C PH" L"C 1  
 
 

Kính g2i: - B
 Tài nguyên và Môi tr�&ng 
                                                - B
 Th�'ng mi 
     

 

Tên doanh nghi�p: .................................................................................................. 

��a ch� liên h�: ........................................................................................................ 

�i�n tho�i:……………..Fax............... .......... E-mail:…………………………… 

Gi�y ch�ng nh�n ��ng ký kinh doanh s�:……………….N�i c�p:…………… 

Mã s� XNK:……………………………………………..N�i c�p:…………… 

��ng ký nh�p kh�u các ch�t d��i �ây: 

1) Tên ch�t:…….. …………………………………………………………... ............ 

- Kh�i l��ng (tính b	ng kg)…………………………………………………............. 

- Tên giao d�ch (n�u có):……………………………………………………….......... 

- Nhà s�n xu�t:…………………………..N��c s�n xu�t………………………........ 

- Tình hình thc hi�n nh�p kh�u các ch�t này 3 n�m v� tr��c: 

+ S� t� khai H�i quan nh�p kh�u (sao g�i kèm sau): 

+ S� l��ng �ã nh�p kh�u: 

- Các thông tin khác (n�u có): ............ . ....................................................................... 
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2) Tên ch�t: (l$p l�i nh� trên): ........... ........................................................................ 

............................................................. ........................................................................ 

............................................................. ........................................................................ 

                                                                           GIÁM 	.C DOANH NGHI�P 

                                                                               (ký, ghi rõ h
 tên, �óng d�u) 

 

 

 

 

 

 

 

Xác nh�n c�a B
 Tài nguyên và Môi tr�&ng 
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Ph$ l$c 4 Thông t� liên t�ch s, 14/2005/TTLT-BTM-BTNMT ngày 11/07/2005 

 

 

(Tên Doanh nghi�p)  

 

 
S�: …………… 

�

C�NG HOÀ XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
	
c l�p - T� do - Hnh phúc 

�
���������	�
�����	������������

�

� �

	#NG KÝ NH�P KH�U CÁC CH T THU�C PH" L"C 2 VÀ  
PH" L"C 1 D�NG TÁI CH/; XU T KH�U, T�M NH�P – TÁI XU T 

CÁC CH T THU�C PH" L"C 1 VÀ PH" L"C 2 
 

 

Kính g2i: - B
 Tài nguyên và Môi tr�&ng 

 

Tên doanh nghi�p:…………………………………......................................... ….. 

��a ch� liên h�: .................................... ……................................................................ 

………………………………………………………………………………… ......... 

�i�n tho�i:……………..Fax...............  E-mail:………………………………........... 

Gi�y ch�ng nh�n ��ng ký kinh doanh s�:……………….N�i c�p:……………......... 

Mã s� XNK:……………………………………………..N�i c�p:……………......... 

��ng ký …….. (lo�i hình)…….  các ch�t làm suy gi�m t�ng ô-dôn d��i �ây: 

1) Tên ch�t:…….. …………………………………………………………... .......... 

- Kh�i l��ng (tính b	ng kg)…………………………………………………........... 

- Tên giao d�ch (n�u có):………………………………………………………........ 

- Nhà s�n xu�t:…………………………..N��c s�n xu�t………………………...... 

- Nhà xu�t kh�u/ nh�p kh�u ................ ...................................................................... 

- Tình hình thc hi�n các gi�y phép nh�p kh�u ch�t này �ã ���c c�p: …. ................. 

 + S� gi�y phép:……………………………….. ......................................................... 

 + �ã thc hi�n:……………….………………………………………………….. 

- Các thông tin khác (n�u có):……………………………………………………...... 
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2) Tên ch�t: (lp l�i nh� trên):………………………………………………… ........ 

…………………………………………………………………………………. ........ 

…………………………………………………………………………………. ........ 

                                                                         GIÁM 	.C DOANH NGHI�P 

                                                                             (ký, ghi rõ h
 tên, �óng d�u) 

 

 

 

 

 

Xác nh�n c�a B
 Tài nguyên và Môi tr�&ng 
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Ph$ l$c 5 Thông t� liên t�ch s, 14/2005/TTLT-BTM-BTNMT ngày 11/07/2005 

 

B� TH��NG M�I 

 

S�:                     /TM-XNK 

����������������� !�����
����"���#!
�	�$���%�	�&'(&��
)*+�"+���,�

C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
	
c l�p - T� do - Hnh phúc  

  Hà N�i, ngày     tháng     n�m 2005�

�

���������������������������������������� 

  

      Kính g2i: (doanh nghi�p)………………………………… 
 
 

 C�n c� Thông t� liên t�ch s� 14/2005/TTLT-BTM-BTNMT ngày 11 

tháng 07 n�m 2005 c�a B
 Th��ng m�i và B
 Tài nguyên và Môi tr��ng v� 

vi�c h��ng d�n qu�n lý nh�p kh�u, xu�t kh�u, t�m nh�p - tái xu�t các ch�t làm 

suy gi�m t�ng ô-dôn theo quy ��nh c�a Ngh� ��nh th� Montreal v� các ch�t làm 

suy gi�m t�ng ô-dôn;  

  Xét ��ng ký nh�p kh�u c�a (doanh nghi�p)………………………........và 

xác nh�n c�a B
 Tài nguyên và Môi tr��ng ngày………………… 

    B
 Th��ng m�i �'ng ý (doanh nghi�p)………………………………… 

���c nh�p kh�u: 

 - Tên hàng:…………………………………………………………............ 

 - Kh�i l��ng:……………………………………………………………..... 

 V�n b�n này có giá tr� ��n h�t ngày 31 tháng 12 n�m 200.../. 

 

 
 
 
N�i nh�n: 
- Nh� trên; 

- B
 Tài nguyên và Môi tr��ng; 

- B
 Tài chính (T�ng c	c H�i quan); 

- L�u: VT, XNK. �

 KT. B� TR�*NG 
 TH+ TR�*NG 

�

 


