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1. Danh mục hàng hóa cấm vận chuyển
- Các chất ma túy tiền ma túy, các chất kích thích thần kinh, các loại phẩm bột.

- Vũ khí đạn dược, trang thiết bị kỹ thuật quân sự ( súng, đao, kiếm , dao kéo.... ).

- Các loại vật liệu nổ, chất dễ cháy, các chất gây nguy hiểm, mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường.

- Các loại ấn phẩm, văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, tài liệu nhằm tuyên truyền phá hoại 
trật tự xã hội, chống lại nhà nước CHXHCN Việt Nam.

- Tài liệu hàng hóa, ấn phẩm cấm nhập khẩu.

- Các loại kim khí quý, đá quý (vàng, bạc, bạch kim, …) hoặc các sản phẩm được chế tạo từ 
kim khí quý.

- Sinh vật sống.

- Tiền Việt Nam, nước ngoài và các giấy tờ có giá trị.

2. Danh mục hàng hóa cấm bay
a. Các sản phẩm ghi tên bằng tiếng anh, tên sản phẩm không rõ ràng:

- Vì không thể phân loại được mặt hàng nên tất cả những hàng hóa ghi không rõ tên sản 
phẩm sẽ được xếp vào hàng vận chuyển đường bộ .

b. Pin, sạc dự phòng và các sản phẩm tương tự (pin máy tính, pin điện thoại…).

c. Trang sức, hàng điện tử và các hàng hóa giá trị cao (điện thoại, đèn pin, đồng hồ, 
bluetooth không dây, tai nghe, loa, đèn led, loa di động, vòng tay thông minh, usb, wifi, 
điều khiển, micro, máy in, mực in, đồ công nghệ thông minh tích pin và điện, tông đơ…).

d. Nước hoa, mỹ phẩm dạng xịt, chất lỏng, chất bột (gel, phấn, nước hoa, tinh dầu, serum 
huyết thanh, dưỡng da, nhuộm tóc, thuốc mọc tóc, kem dưỡng da, keo vuốt tóc, lăn khử 
mùi dung dịch và dạng xịt…).

e. Sữa bột, sữa nước, các chất tẩy rửa, bột ăn dặm.

f. Khí làm lạnh, hợp chất oxy hữu cơ, oxy hóa, chất có nguy cơ phóng xạ, có tính độc, ăn 
mòn, từ tính,…

g. Một số hàng hóa khác theo quy định hàng không: 



NGUYỄN CÔNG KHƯƠNG

ĐẠI DIỆN BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ
(BÊN B)

ĐẠI DIỆN BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ
(BÊN A)

- Chất khí (bình gas, bình xịt phòng, bình xịt côn trùng, xịt tóc, bình ô-xy để thở,…).

- Chất lỏng dễ cháy (sơn, xăng, dầu, cồn, rượu, keo dán, nước hoa,…).

- Chất rắn dễ cháy (bột kim loại, bột hóa chất,...).

- Chất ô xy hóa.

- Sản phẩm có từ trường (nam châm).

- Hàng hóa nguy hiểm, độc hại.

3. Quy định miễn trừ trách nhiệm đền bù, bồi thường
- Hàng hóa đã được giao đúng thoả thuận.

- Hàng hóa bị hư hại, mất mát do lỗi của bên gửi hàng.

- Bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu hoặc tiêu hủy do nội dung bên trong vi phạm 
các quy định cấm gửi của pháp luật hoặc do không xác minh được nguồn gốc, xuất xứ. 

- Người gửi không cung cấp đầy đủ thông tin các giấy tờ cần thiết phục vụ cho việc giao 
hàng dẫn đến các thiệt hại như hàng hoá hư hỏng do để lâu, bị phạt vi phạm, bị tịch thu 
hàng hoá.

- Chú ý: Hàng hóa cần có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hoặc hóa đơn GTGT đi 
kèm. Nếu không, Nhất Tín Express - NTX không chịu trách nhiệm trong trường hợp hàng 
hóa bị Quản lý thị trường và các cơ quan chức năng thu giữ theo quy định của pháp luật.


