
QUY ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN ZALO SHOP 

 QUY ĐỊNH CHUNG 

a) Sản phẩm đăng tải cần đảm bảo tuân thủ theo các quy định pháp luật Việt Nam và quy định của Zalo 

Shop, bao gồm: 

- Sản phẩm đăng tải KHÔNG thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, cấm quảng 

cáo… thông tin chi tiết xem tại các mục: 

+ Phụ lục A: Danh sách các sản phẩm cấm kinh doanh theo quy định của Pháp luật 

+ Phụ lục B: Danh sách hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh theo quy định của Pháp luật 

& Danh sách hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo 

+ Phụ lục D: Danh sách hàng hóa, dịch vụ không kinh doanh trên Zalo Shop 

- Đối với sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm kinh doanh có điều kiện, Nhà Quảng Cáo cần cung cấp 

các giấy phép chứng từ hợp lệ qua FORM  

- Để tra cứu các sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm kinh doanh có điều kiện, tham khảo Phụ lục C & 

Phụ lục E. 

+ Phụ lục C: Danh sách hàng hóa dịch vụ kinh doanh có điều kiện theo quy định pháp luật 

+ Phụ lục E: Danh sách hàng hóa dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên Zalo Shop 

- Tài liệu chứng thực sản phẩm chia thành 3 loại chính sau: 

+ Tài liệu chứng thực sản phẩm có thương hiệu. 

+ Tài liệu chứng thực chất lượng, tiêu chí an toàn của sản phẩm. 

+ Tài liệu chứng thực tiêu chuẩn khác. 

Để tra cứu chi tiết Giấy phép chứng từ tương ứng với mỗi loại sản phẩm nằm trong danh mục sản phẩm 

kinh doanh có điều kiện, tham khảo LINK. 

b) Không đăng tải các sản phẩm không có giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc xuất xứ thương hiệu theo 

quy định của Pháp luật Việt Nam.  

c) Không được đăng hàng giả, hàng nhái hoặc gây nhầm lẫn cho người dùng về thương hiệu. 

d) Điền đầy đủ nguồn gốc, xuất xứ, thuộc tính sản phẩm và chế độ bảo hành, hạn sử dụng (nếu có) theo 

yêu cầu của mỗi ngành hàng. 

e) Sản phẩm đăng tải phải được đặt đúng danh mục các cấp của ngành hàng theo quy định. 

f) Sản phẩm đăng tải không được trùng lặp các sản phẩm đã đăng trước đó trong cùng một gian hàng. 

g) Tên sản phẩm, hình ảnh, giá cả, mô tả sản phẩm và các thông tin liên quan phải chính xác, thống nhất 

và đúng quy định của Zalo Shop. 

h) Trong trường hợp Nhà Quảng Cáo vi phạm các quy định của Zalo Shop, Zalo Shop sẽ được toàn quyền 

xóa sản phẩm trên Zalo Shop và xử phạt Nhà Quảng Cáo theo quy định đặt ra.   

https://forms.gle/n66V9xn4esSJYa1U7
https://business.zalo.me/quy-dinh-tai-lieu-chung-thuc-san-pham-tai-zalo-shop/?utm_source=Zalo%2520Business%2520Webinars&utm_medium=Zalo%2520Business%2520Webinars&utm_campaign=Zalo%2520Business%2520Webinars
https://bz.zalo.me/wp-content/uploads/2021/09/QUY-DINH-TAI-LIEU-CHUNG-THUC-SAN-PHAM.pdf


PHỤ LỤC A 

DANH SÁCH HÀNG HÓA DỊCH VỤ CẤM KINH DOANH  

THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT 

 

Các sản phẩm cấm kinh doanh bên dưới đây được Zalo Shop trích dẫn từ Danh mục hàng hóa, dịch 

vụ cấm kinh doanh (Ban hành kèm theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ) 

 

TT Tên hàng hóa, dịch vụ Văn bản pháp luật 

hiện hành(*) 

Cơ quan quản lý 

ngành 

A Hàng hóa     

1 Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, 

phương tiện chuyện dùng quân sự, công an; quân 

trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của 

quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; 

linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị 

đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng 

Nghị định số 47/CP 

ngày 12/8/1996; 

Nghị định số 

100/2005/NĐ-CP 

Bộ Quốc phòng, 

Bộ Công an 

2 Các chất ma túy Luật Phòng, chống ma 

túy năm 2000; 

67/2001/NĐ-CP; 

Nghị định số 

133/2003/NĐ-CP 

Bộ Công an 

3 Hóa chất bảng 1 (theo Công ước quốc tế) Nghị định CP số 

100/2005/NĐ-CP 

Bộ Công nghiệp 

4 Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị 

đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách 

Luật Xuất bản năm 

2004; 

Nghị định số 

03/2000/NĐ-CP 

Bộ Văn hóa – 

Thông tin, Bộ 

Công an 

5 Các loại pháo Nghị định số 

03/2000/NĐ-CP 

Bộ Công an 



6 Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân 

cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, 

an toàn xã hội (bao gồm các chương trình trò chơi 

điện tử) 

Nghị định 

03/2000/NĐ-CP 

Bộ Công an 

7 Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc chưa 

được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại 

Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực 

vật 

Pháp lệnh thú y năm 

2004; Pháp lệnh Bảo 

vệ và kiểm dịch thực 

vật năm 2001 

Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển Nông 

thôn, Bộ Thủy sản 

8 Thực vật, động vật hoang dã (bao gồm cả vật sống và 

các bộ phận của chúng đã được chế biến) thuộc danh 

mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy 

định và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc 

danh mục cấm khai thác và sử dụng 

Công ước CITTES; 

Nghị định số 

32/2006/NĐ-CP 

Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển Nông 

thôn, Bộ Thủy sản 

9 Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất 

độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc 

tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng của con 

người 

Luật Thủy sản năm 

2003 

Bộ Thủy sản 

10 Phân bón không có trong danh mục được phép sản 

xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam 

Nghị định số 

113/2003/NĐ-CP 

Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển Nông 

thôn 

11 Giống cây trồng không có trong danh mục được phép 

sản xuất, kinh doanh; giống cây trồng gây hại đến sản 

xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái 

Pháp lệnh Giống cây 

trồng năm 2004 

  

12 Giống vật nuôi không có trong danh mục được phép 

sản xuất, kinh doanh; giống vật nuôi gây hại cho sức 

khỏe con người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ 

sinh thái 

Pháp lệnh Giống vật 

nuôi năm 2004 

Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển Nông 

thôn, Bộ Thủy sản 

13 Khoáng sản đặc biệt, độc hại Luật Khoáng sản năm 

1996; 

Nghị định 

160/2005/NĐ-CP 

Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 



14 Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm cho môi trường Nghị định 175/CP 

ngày 18/10/1994 

Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

15 Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, 

sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt 

côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế 

chưa được phép sử dụng tại Việt Nam 

Luật Dược năm 2005; 

Pháp lệnh Hành nghề 

y dược tư nhân năm 

2003 

Bộ Y tế 

16 Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng 

tại Việt Nam 

Pháp lệnh Hành nghề 

y dược tư nhân năm 

2003 

Bộ Y tế 

17 Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, 

vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm 

có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng 

phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến 

đổi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho 

phép 

Pháp lệnh Vệ sinh an 

toàn thực phẩm năm 

2003 

Bộ Y tế 

18 Sản phẩm, vật liệu có chứa amiăng thuộc nhóm 

amfibole 

Nghị định 

12/2006/NĐ-CP 

Bộ Xây dựng 

19 Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm 

khác nhập lậu 

Nghị định 

43/2009/NĐ-CP 

Bộ Công Thương 



20 Các sản phẩm thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để 

ghi âm, ghi hình, định vị. Chi tiết như sau:  

1. Các thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, 

ghi hình, định vị gồm: Sản xuất, lắp ráp, vận chuyển, 

tồn trữ, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, cho thuê, sửa 

chữa thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, 

ghi hình, định vị. 

2. Thiết bị ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình là 

thiết bị ghi âm, ghi hình được chế tạo giả dạng thiết 

bị, đồ vật thông thường. 

3. Thiết bị ngụy trang dùng để định vị là thiết bị có 

tính năng xác định vị trí, mục tiêu được chế tạo giả 

dạng thiết bị, đồ vật thông thường. 

4. Phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, 

định vị là phần mềm được tạo ra giả dạng phần mềm 

hệ thống, ứng dụng, tiện ích, công cụ khác hoặc được 

lập trình, viết thêm các mã lệnh để bí mật quay phim, 

chụp ảnh, ghi âm, xác định vị trí của mục tiêu. 

Nghị định 

66/2017/NĐ-CP ngày 

19/05/2017 của Chính 

phủ 

Bộ Công an 

21 Các loại đồ chơi có hình dáng giống như các loại súng 

trường, súng tiểu liên, súng ngắn: Súng nén hơi, nén 

lò xo bắn đạn nhựa hoặc đạn các loại, súng bắn phun 

nước, bắn phát quang hoặc bắn gây nổ, Các loại bật 

lửa có hình dáng quả lựu đạn hoặc hình dáng súng 

ngắn, Các loại kiếm, mác, lưỡi lê, dao găm, cung, nỏ 

làm bằng gỗ, tre, nhựa, giấy nén. 

Công văn số: 4303-

TM/QLTT 

Bộ Thương mại 

B Dịch vụ     

1 Kinh doanh mại dâm, tổ chức mại dâm, buôn bán phụ 

nữ, trẻ em 

Nghị định 

03/2000/NĐ-CP 

Bộ Công an 

2 Tổ chức đánh bạc, gá bạc dưới mọi hình thức Nghị định 

03/2000/NĐ-CP 

Bộ Công an 

3 Dịch vụ điều tra bí mật xâm phạm lợi ích của nhà 

nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân 

Nghị định 

14/2001/NĐ-CP 

Bộ Công an 



4 Hoạt động kinh doanh môi giới kết hôn có yếu tố 

nước ngoài nhằm mục đích kiếm lời 

Nghị định 

68/2002/NĐ-CP 

Bộ Tư pháp 

5 Hoạt động kinh doanh môi giới nhận cha, mẹ, con, 

nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài nhằm mục đích 

kiếm lời 

Nghị định 

68/2002/NĐ-CP 

Bộ Tư pháp 

 

 

  



PHỤ LỤC B 

DANH SÁCH HÀNG HÓA DỊCH VỤ HẠN CHẾ KINH DOANH  

VÀ CẤM QUẢNG CÁO THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT 

 

1. DANH SÁCH HÀNG HÓA DỊCH VỤ HẠN CHẾ KINH DOANH 

Các sản phẩm hạn chế kinh doanh bên dưới đây được Zalo Shop trích dẫn từ Danh mục hàng hóa, 

dịch vụ hạn chế kinh doanh (Ban hành kèm theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của 

Chính phủ và các Nghị định sửa đổi) 

 

TT Tên hàng hóa, dịch vụ Văn bản pháp luật hiện hành (*) Cơ quan quản lý ngành 

A Hàng hóa     

1 Súng săn và đạn súng săn, 

vũ khí thể thao, công cụ hỗ 

trợ 

Nghị định số 47/CP ngày 

12/8/1996; Nghị định số 

08/2001/NĐ-CP 

Bộ Công an, Bộ Quốc 

phòng, Ủy ban Thể dục – 

Thể thao 

2 Hàng hóa có chứa chất 

phóng xạ, thiết bị bức xạ 

hoặc nguồn phóng xạ 

Pháp lệnh An toàn và kiểm soát 

bức xạ năm 1996; Nghị định số 

50/1998/NĐ-CP 

Bộ Khoa học và Công nghệ 

3 Hóa chất bảng 2 và bảng 3 

(theo Công ước quốc tế) 

Nghị định số 100/2005/NĐ-CP Bộ Công nghiệp 

4 Thực vật, động vật hoang dã 

quý hiếm (bao gồm cả vật 

sống và các bộ phận của 

chúng đã được chế biến) 

Công ước CITTES; Nghị định số 

32/2006/NĐ-CP 

Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 



5 Thuốc lá điếu, xì gà và các 

dạng thuốc lá thành phẩm 

khác 

Nghị định số 76/2001/NĐ-CP và 

Nghị định này 

Bộ Công nghiệp, Bộ Thương 

mại 

6 Rượu các loại Nghị định này Bộ Công nghiệp 

B Dịch vụ     

1 Dịch vụ karaoke, vũ trường Nghị định số 11/2006/NĐ-CP; 

Nghị định số 08/2001/NĐ-CP 

Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ 

Công an 

 

 

2. DANH SÁCH HÀNG HÓA DỊCH VỤ CẤM QUẢNG CÁO 

Các sản phẩm cấm quảng cáo bên dưới đây được Zalo Shop trích dẫn từ Điều 7 Luật Quảng Cáo số 

16/2012/QH13.  

a) Hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

b) Thuốc lá. 

c) Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên. 

d) Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung 

dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo. 

e) Thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo 

hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc. 

f) Các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục. 

g) Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích 

động bạo lực. 

h) Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác do Chính phủ quy định khi có phát sinh 

trên thực tế. 

 

  



PHỤ LỤC C 

DANH SÁCH HÀNG HÓA DỊCH VỤ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN  

THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT 

Các sản phẩm kinh doanh có điều kiện bên dưới đây được Zalo Shop trích dẫn từ Danh mục hàng 

hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện (Ban hành kèm theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 

12/6/2006 của Chính phủ) 

  

TT Tên hàng hóa, dịch vụ Văn bản pháp luật hiện hành 

(*) 
Cơ quan quản lý ngành 

  Mục 1 

Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có 

điều kiện cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh 

    

A Hàng hóa     

1 Xăng, dầu các loại Nghị định này Bộ Thương mại 

2 Khí đốt các loại (Bao gồm cả hoạt 

động chiết nạp) 

Nghị định này Bộ Thương mại 

3 Các thuốc dùng cho người Luật Dược năm 2005 Bộ Y tế 

4 Thực phẩm thuộc Danh mục thực 

phẩm có nguy cơ cao 

Pháp lệnh Vệ sinh và an toàn 

thực phẩm năm 2003; Nghị định 

số 163/2004/NĐ-CP 

Bộ Y tế 

5 Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật; 

nguyên liệu sản xuất thuốc thú y, 

thuốc bảo vệ thực vật 

Pháp lệnh Thú y năm 2004; Pháp 

lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực 

vật năm 2001 

Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn, Bộ 

Thủy sản 



6 Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Luật Di sản văn hóa năm 2001; 

Nghị định số 92/2002/NĐ-CP 

Bộ Văn hóa – Thông tin 

7 Phim, băng, đĩa hình (bao gồm cả 

hoạt động in, sao chép) 

Nghị định số 11/2006/NĐ-CP Bộ Văn hóa – Thông tin 

8 Nguyên liệu thuốc lá Nghị định số 76/2001/NĐ-CP Bộ Văn hóa – Thông tin 

B Dịch vụ     

1 Dịch vụ y tế; dịch vụ y, dược cổ 

truyền 

Pháp lệnh hành nghề y, dược tư 

nhân năm 2003; Nghị định số 

103/2003/NĐ-CP 

Bộ Y tế 

2 Dịch vụ kinh doanh thuốc bao gồm 

dịch vụ bảo quản thuốc và kiểm 

nghiệm thuốc 

Luật Dược năm 2005 Bộ Y tế 

3 Hành nghề thú y Pháp lệnh Thú y năm 2004 Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn, Bộ 

Thủy sản 

4 Hành nghề xông hơi khử trùng Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch 

thực vật năm 2001 

Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn 

5 Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ 

viễn thông 

Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông 

năm 2002; Nghị định 

160/2004/NĐ-CP 

Bộ Bưu chính, Viễn 

thông 

6 Dịch vụ truy nhập Internet (ISP) Nghị định 55/2001/NĐ-CP Bộ Bưu chính, Viễn 

thông 

7 Dịch vụ kết nối Internet (IXP) Nghị định 55/2001/NĐ-CP Bộ Bưu chính, Viễn 

thông 



8 Dịch vụ ứng dụng Internet trong 

bưu chính, viễn thông (OSP bưu 

chính, OSP viễn thông) 

Nghị định 55/2001/NĐ-CP Bộ Bưu chính, Viễn 

thông 

9 Cung cấp dịch vụ bưu chính Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông 

năm 2002; Nghị định 

157/2004/NĐ-CP 

Bộ Bưu chính, Viễn 

thông 

10 Dịch vụ chuyển phát thư trong 

nước và nước ngoài 

Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông 

năm 2002; Nghị định 

157/2004/NĐ-CP 

Bộ Bưu chính, Viễn 

thông 

11 Phân phối điện, bán buôn điện, bán 

lẻ điện và tư vấn chuyên ngành về 

điện lực 

Luật Điện lực năm 2004 Bộ Công nghiệp 

12 Dịch vụ tổ chức biểu diễn nghệ 

thuật 

Nghị định 11/2006/NĐ-CP Bộ Văn hóa – Thông tin 

13 Dịch vụ hợp tác làm phim Nghị định số 48/CP ngày 

17/7/1995 

Bộ Văn hóa – Thông tin 

14 Dịch vụ vận tải đa phương thức 

quốc tế 

Nghị định 125/2003/NĐ-CP Bộ Giao thông vận tải 

15 Dịch vụ thiết kế phương tiện vận 

tải 

Nghị định 125/2003/NĐ-CP Bộ Giao thông vận tải 

16 Các dịch vụ bảo hiểm: 

- Bảo hiểm nhân thọ; 

- Bảo hiểm phi nhân thọ; 

- Tái bảo hiểm; 

- Môi giới bảo hiểm; 

- Đại lý bảo hiểm. 

Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 

2000; Nghị định 42/2001/NĐ-

CP; Nghị định 43/2001/NĐ-CP 

Bộ Tài chính 



17 Các dịch vụ về chứng khoán và thị 

trường chứng khoán: 

- Môi giới chứng khoán; tự kinh 

doanh chứng khoán; quản lý danh 

mục đầu tư chứng khoán; bảo lãnh 

phát hành chứng khoán; tư vấn tài 

chính và đầu tư chứng khoán; đăng 

ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán 

chứng khoán; 

- Bảo lãnh phát hành trái phiếu 

Chính phủ, trái phiếu được Chính 

phủ bảo lãnh và trái phiếu chính 

quyền địa phương; 

- Đấu thầu trái phiếu Chính phủ, 

trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh 

và trái phiếu chính quyền địa 

phương. 

Nghị định 141/2003/NĐ-CP; 

Nghị định 144/2003/NĐ-CP 

Bộ Tài chính 

18 Dịch vụ xuất khẩu lao động Nghị định 81/2003/NĐ-CP Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

19 Dịch vụ pháp lý (bao gồm cả tư 

vấn pháp luật và bào chữa) do luật 

sư Việt Nam thực hiện 

Pháp lệnh Luật sư năm 2001; 

Nghị định 94/2001/NĐ-CP  

Bộ Tư pháp 

20 Dịch vụ tư vấn pháp luật do luật sư 

nước ngoài thực hiện 

Nghị định 87/2003/NĐ-CP Bộ Tư pháp 

21 Dịch vụ khắc dấu Nghị định 08/2001/NĐ-CP Bộ Công an 

22 Dịch vụ bảo vệ Nghị định 14/2001/NĐ-CP Bộ Công an 

23 Dịch vụ lữ hành quốc tế Luật Du lịch năm 2005 Tổng cục Du lịch 



  Mục 2 

Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có 

điều kiện không cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh 

    

A Hàng hóa     

1 Các loại hóa chất độc khác không 

thuộc hóa chất bảng (theo Công 

ước quốc tế) 

Nghị định 100/2005/NĐ-CP Bộ Công nghiệp 

2 Thực phẩm ngoài Danh mục thực 

phẩm có nguy cơ cao, nguyên liệu 

thực phẩm, phụ gia thực phẩm và 

chất hỗ trợ chế biến thực phẩm 

Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực 

phẩm năm 2003; Nghị định 

163/2004/NĐ-CP; Nghị định 

59/2005/NĐ-CP 

Bộ Y tế, Bộ Thủy sản 

3 Các loại trang thiết bị y tế Pháp lệnh Hành nghề y dược tư 

nhân năm 2003 

Bộ Y tế 

4 Ngư cụ (bao gồm cả nguyên liệu để 

chế tạo ngư cụ) và trang thiết bị 

khai thác thủy sản 

Nghị định số 59/2005/NĐ-CP Bộ Thủy sản 

5 Thức ăn nuôi thủy sản Nghị định số 59/2005/NĐ-CP Bộ Thủy sản 

6 Giống vật nuôi được phép sản xuất 

kinh doanh 

Pháp lệnh Giống vật nuôi 2004; 

Nghị định số 59/2005/NĐ-CP  

Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Bộ Thủy 

sản 

7 Thức ăn chăn nuôi Nghị định số 15/CP ngày 

19/3/1996 

Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

8 Giống cây trồng chính, giống cây 

trồng quý hiếm cần bảo tồn 

Pháp lệnh Giống cây trồng năm 

2004 

Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 



9 Phân bón Nghị định số 113/2003/NĐ-CP Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

10 Vật liệu xây dựng Luật Xây dựng năm 2003 Bộ Xây dựng 

11 Than mỏ Luật Khoáng sản năm 1996; 

Nghị định số 160/2005/NĐ-CP 

Bộ Công nghiệp 

12 Vật tư, thiết bị viễn thông (trừ thiết 

bị phát, thu phát sóng vô tuyến) 

Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông 

2002; Nghị định số 

160/2004/NĐ-CP 

Bộ Bưu chính, viễn 

thông 

13 Thiết bị phát, thu phát sóng vô 

tuyến 

Pháp lệnh bưu chính, viễn thông 

2002; Nghị định số 24/2004/NĐ-

CP 

Bộ Bưu chính, viễn 

thông 

14 Các loại máy, thiết bị, vật tư, các 

chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn lao động, vệ sinh lao động 

Bộ luật Lao động; Nghị định số 

06/CP ngày 20/01/1995; Nghị 

định số 110/2002/NĐ-CP 

Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội, Bộ Y tế 

15 Vàng Nghị định số 174/1999/NĐ-CP; 

Nghị định số 64/2003/NĐ-CP 

Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam 

B Dịch vụ     

1 Giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm 

động vật; bảo quản, vận chuyển sản 

phẩm động vật sau giết mổ, sơ chế 

Pháp lệnh Thú y năm 2004 Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; Bộ Thủy 

sản 

2 Dịch vụ về giống cây trồng, vật 

nuôi theo Pháp lệnh Giống cây 

trồng và Pháp lệnh Giống vật nuôi 

Pháp lệnh Giống cây trồng 2004 

và Pháp lệnh Giống vật nuôi 

2004 

Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; Bộ Thủy 

sản 



3 Đại lý dịch vụ bưu chính, dịch vụ 

chuyển phát thư (bao gồm cả đại lý 

dịch vụ chuyển phát thư cho tổ 

chức chuyển phát nước ngoài) 

Pháp lệnh bưu chính, viễn thông 

2002; Nghị định số 

157/2004/NĐ-CP 

Bộ Bưu chính, viễn 

thông 

4 Đại lý dịch vụ viễn thông Pháp lệnh bưu chính, viễn thông 

2002; Nghị định số 

160/20045/NĐ-CP 

Bộ Bưu chính, viễn 

thông 

5 Đại lý dịch vụ Internet công cộng Nghị định số 55/2001/NĐ-CP Bộ Bưu chính, viễn 

thông 

6 Dịch vụ phát hành xuất bản phẩm Luật Xuất bản năm 2004 Bộ Văn hóa - Thông tin 

7 Dịch vụ quảng cáo Pháp lệnh Quảng cáo: Nghị định 

số 24/2003/NĐ-CP 

Bộ Văn hóa - Thông tin 

8 Dịch vụ cho thuê lưu trú Nghị định số 08/2001/NĐ-CP Bộ Công an 

9 Dịch vụ kinh doanh các tòa nhà cao 

trên 10 tầng làm khách sạn, nhà ở, 

văn phòng làm việc 

Nghị định số 08/2001/NĐ-CP Bộ Công an 

10 Dịch vụ cầm đồ Nghị định số 08/2001/NĐ-CP Bộ Công an 

11 Dịch vụ in Nghị định số 08/2001/NĐ-CP Bộ Công an 

12 Dịch vụ thành lập, in và phát hành 

các loại bản đồ không thuộc phạm 

vị quản lý của cơ quan quản lý nhà 

nước ở Trung ương 

Nghị định số 12/2002/NĐ-CP Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 



13 Dịch vụ kiểm định các loại máy 

thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn lao động, 

vệ sinh lao động 

Nghị định số 06/CP ngày 

20/01/2005; Nghị định số 

110/2002/NĐ-CP 

Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

14 Dịch vụ dạy nghề; tư vấn dạy nghề Nghị định số 02/2001/NĐ-CP Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

15 Dịch vụ giới thiệu việc làm Nghị định số 19/2005/NĐ-CP Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

16 Dịch vụ vận tải bằng ô tô Luật Giao thông đường bộ năm 

2001; Nghị định số 92/2001/NĐ-

CP 

Bộ Giao thông vận tải 

17 Dịch vụ vận tải đường sắt Luật Đường sắt năm 2005 Bộ Giao thông vận tải 

18 Kinh doanh kết cấu hạ tầng đường 

sắt 

19 Các dịch vụ hỗ trợ vận tải đường 

sắt 

20 Dịch vụ vận tải đường sắt đô thị 

21 Dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa 

chữa, phục hồi phương tiện thủy 

nội địa 

Luật Giao thông đường thủy nội 

địa năm 2004; Nghị định số 

21/2005/NĐ-CP 

Bộ Giao thông vận tải 

22 Dịch vụ xếp, dỡ hàng hóa, phục vụ 

hành khách tại cảng, bến thủy nội 

địa 

23 Dịch vụ vận tải đường thủy nội địa 



24 Dịch vụ đại lý tàu biển Nghị định số 10/2001/NĐ-CP Bộ Giao thông vận tải 

25 Dịch vụ đại lý vận tải đường biển 

26 Dịch vụ môi giới hàng hải 

27 Dịch vụ cung ứng tầu biển 

28 Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa 

29 Dịch vụ lai dắt tàu biển 

30 Dịch vụ sửa chữa tầu biển tại cảng 

biển 

31 Dịch vụ vệ sinh tàu biển 

32 Dịch vụ xếp dỡ hàng hoá tại cảng 

biển 

33 Dịch vụ vận tải biển Nghị định số 57/2001/NĐ-CP Bộ Giao thông vận tải 

34 Đại lý làm thủ tục hải quan Luật Hải quan năm 2001; Nghị 

định số 79/2005/NĐ-CP 

Bộ Tài chính 

35 Dịch vụ kế toán Luật Kế toán năm 2003; Nghị 

định số 129/2004/NĐ-CP 

Bộ Tài chính 



36 Dịch vụ kiểm toán và các dịch vụ 

liên quan khác về tài chính, kế 

toán, thuế 

Luật Kế toán năm 2003; Nghị 

định số 105/2004/NĐ-CP 

Bộ Tài chính 

37 Dịch vụ thẩm định giá Pháp lệnh giá năm 2002; Nghị 

định số 101/2005/NĐ-CP 

Bộ Tài chính 

38 Các dịch vụ hoạt động xây dựng 

được quy định trong Luật Xây 

dựng 

Luật Xây dựng năm 2003 Bộ Xây dựng 

39 Dịch vụ cho người nước ngoài, 

người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài thuê nhà tại Việt Nam 

Nghị định số 56/CP ngày 

18/9/1995; Nghị định số 

08/2001/NĐ-CP 

Bộ Xây dựng; Bộ Công 

an 

40 Dịch vụ lưu trú du lịch Luật Du lịch năm 2005 Tổng Cục Du lịch 

41 Dịch vụ lữ hành nội địa 

42 Đại lý lữ hành 

43 Dịch vụ vận chuyển khách du lịch 

44 Dịch vụ du lịch trong khu du lịch, 

điểm du lịch, đô thị du lịch 

45 Dịch vụ hướng dẫn viên 

46 Dịch vụ giám định thương mại Luật thương mại năm 2005; 

Nghị định số 20/2006/NĐ-CP 

Bộ Thương mại 

 

 

 



PHỤ LỤC D 

DANH SÁCH HÀNG HÓA DỊCH VỤ KHÔNG HỖ TRỢ KINH DOANH  

TRÊN ZALO SHOP 

Bên cạnh các sản phẩm bị cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy 

định Pháp luật, Zalo Shop hiện tại không hỗ trợ kinh doanh các mặt hàng dưới đây: 

1. Các sản phẩm hỗ trợ các hoạt động bất hợp pháp (Ví dụ: công cụ hỗ trợ mở khóa không dùng 

chìa…) 

2. Các sản phẩm ủng hộ, tuyên truyền các hoạt động phản động, chống phá, bài xích tôn giáo, khiêu 

dâm, bạo lực, đi ngược lại thuần phong mỹ tục, truyền thống và văn hóa Việt Nam.  

3. Các sản phẩm gây rối loạn thông tin, xúc phạm đến danh tính của một cá nhân, tổ chức cụ thể.  

4. Các sản phẩm có in, vẽ hoặc có hình ảnh sản phẩm phạm pháp như cần sa, thuốc súng…bao gồm 

cả đồ chơi và vật dụng thường ngày. 

5. Tất cả sản phẩm rượu bất kể tự làm, ngoại nhập, thương hiệu… 

6. Các sản phẩm bia có nồng độ cồn lớn hơn 15%. 

7. Các sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và sở hữu thương hiệu của bất kỳ bên thứ ba.  

8. Các sản phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng như mầm đậu nành, thuốc uống…  

9. Các sản phẩm liên quan đến hỗ trợ tình dục ngoại trừ bao cao su và gel hỗ trợ tình dục.  

10. Bản đồ và các sản phẩm liên quan tới bản đồ.  

Danh sách sản phẩm trên không được xem là đầy đủ trên mọi khía cạnh và có thể được cập nhật. 

Ngoại trừ danh sách sản phẩm trên, tùy từng ngành hàng và trường hợp cụ thể, Zalo Shop sẽ gửi 

thông báo từ chối quảng cáo đến với Nhà Quảng Cáo. 

  



PHỤ LỤC E 

DANH SÁCH HÀNG HÓA DỊCH VỤ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN 

TRÊN ZALO SHOP 

Để quản lý tốt các sản phẩm trên Zalo Shop, Nhà Quảng Cáo cần chú ý quy định về các sản 

phẩm kinh doanh có điều kiện của Zalo Shop dưới đây:  

1. Quy định chung:  

- Sản phẩm kinh doanh có điều kiện trên Zalo Shop được dựa trên và bổ sung từ danh sách sản phẩm 

kinh doanh có điều kiện theo quy định Pháp luật. 

- Danh sách bên dưới không bao gồm tất cả trường hợp xảy ra. Tùy từng ngành hàng và sản phẩm 

cụ thể Zalo Shop có thể yêu cầu Nhà Quảng Cáo nộp thêm giấy tờ chứng thực để xác minh độ tin 

cậy của sản phẩm.  

- Đối với các sản phẩm kinh doanh có điều kiện, Nhà Quảng Cáo phải nộp đầy đủ giấy tờ chứng thực 

liên quan đến sản phẩm theo yêu cầu để đăng tải tại Zalo Shop.  

- Khi phát hiện trường hợp sai phạm, vi phạm quy định về danh sách sản phẩm kinh doanh có điều 

kiện và quy định giấy tờ chứng thực Zalo Shop sẽ có biện pháp xử lý theo quy định. 

- Lưu ý đặc biệt với một số ngành hàng bên dưới đây:  

+ Đối với các sản phẩm thực phẩm chức năng, Vitamin bổ sung, sữa bột, thức ăn dặm cho 

bé, Zalo Shop chỉ hỗ trợ kinh doanh có điều kiện đối với hàng chính hãng và không hỗ trợ 

kinh doanh hàng xách tay. 

+ Đối với các sản phẩm thuộc ngành hàng Điện tử - Điện gia dụng, Zalo Shop chỉ hỗ trợ 

kinh doanh có điều kiện các sản phẩm chính hãng đối với các thương hiệu, đại lý, nhà phân 

phối, nhập khẩu. Sản phẩm chính hãng và có giá trị trên 5 triệu đồng thuộc ngành hàng này 

cần nộp giấy tờ chứng thực theo quy định ngay khi đăng sản phẩm. Các sản phẩm có giá 

trị thấp hơn nộp khi có yêu cầu. 

2. Danh sách sản phẩm kinh doanh có điều kiện 

STT Ngành Hàng Cấp 1 Ngành Hàng Cấp 2 Sản phẩm - Ngành Hàng Cấp 3 

1 Sức khỏe & sắc đẹp Trang điểm Trang điểm da 

2 Sức khỏe & sắc đẹp Trang điểm Trang điểm mắt 

3 Sức khỏe & sắc đẹp Son & Chăm sóc môi Son & Chăm sóc môi 

4 Sức khỏe & sắc đẹp Chăm sóc móng Chăm sóc móng 



Chỉ áp dụng cho sơn móng tay 

5 Sức khỏe & sắc đẹp Chăm sóc da Xịt khoáng 

6 Sức khỏe & sắc đẹp Chăm sóc da Nước hoa hồng/ Toner 

7 Sức khỏe & sắc đẹp Chăm sóc da Sữa rửa mặt, tẩy trang 

8 Sức khỏe & sắc đẹp Chăm sóc da Sản phẩm chống nắng 

9 Sức khỏe & sắc đẹp Chăm sóc da Mặt nạ 

10 Sức khỏe & sắc đẹp Chăm sóc da Kem dưỡng & Serum 

11 Sức khỏe & sắc đẹp Chăm sóc cơ thể Tắm & chăm sóc cơ thể 

12 Sức khỏe & sắc đẹp Chăm sóc cơ thể Dưỡng thể/ tay chân 

13 Sức khỏe & sắc đẹp Chăm sóc cơ thể Khử mùi cơ thể 

14 Sức khỏe & sắc đẹp Chăm sóc tóc Dầu gội dầu xả 

15 Sức khỏe & sắc đẹp Chăm sóc tóc Dưỡng tóc, ủ tóc 

16 Sức khỏe & sắc đẹp Chăm sóc tóc Nhuộm/ uốn/ duỗi tóc 

17 Sức khỏe & sắc đẹp Chăm sóc cá nhân Chăm sóc răng miệng 

18 Sức khỏe & sắc đẹp Chăm sóc cá nhân Chăm sóc vệ sinh phụ nữ 

19 Sức khỏe & sắc đẹp Bộ sản phẩm làm đẹp Bộ sản phẩm làm đẹp 

20 Sức khỏe & sắc đẹp Cạo râu & tẩy lông 

Cạo râu 

Chỉ áp dụng với Bọt/Kem cạo râu 

21 Sức khỏe & sắc đẹp Cạo râu & tẩy lông Tẩy lông 



22 Sức khỏe & sắc đẹp Nước hoa Nước hoa 

23 Sức khỏe & sắc đẹp Hỗ trợ tình dục Bao cao su 

24 Sức khỏe & sắc đẹp Hỗ trợ tình dục Gel hỗ trợ tình dục 

25 Sức khỏe & sắc đẹp Chăm sóc sức khỏe Y tế gia đình 

26 Sức khỏe & sắc đẹp 

Thuốc & Thực phẩm chức 

năng Vitamin tổng hợp 

27 Sức khỏe & sắc đẹp 

Thuốc & Thực phẩm chức 

năng Hỗ trợ giảm cân 

28 Sức khỏe & sắc đẹp 

Thuốc & Thực phẩm chức 

năng Hỗ trợ chức năng sinh lí 

29 Sức khỏe & sắc đẹp 

Thuốc & Thực phẩm chức 

năng Hỗ trợ làm đẹp 

30 Sức khỏe & sắc đẹp 

Thuốc & Thực phẩm chức 

năng Dinh dưỡng tập thể thao 

31 Sức khỏe & sắc đẹp 

Thuốc & Thực phẩm chức 

năng Thực phẩm hỗ trợ thai sản 

32 Sức khỏe & sắc đẹp 

Thuốc & Thực phẩm chức 

năng Thuốc đặc trị 

33 Mẹ & Bé Đồ dùng ăn uống cho bé Máy hút sữa - Bình ủ sữa 

34 Mẹ & Bé Đồ dùng ăn uống cho bé Bình sữa - Núm vú 

35 Mẹ & Bé Đồ dùng ăn uống cho bé Sữa bột cho bé 

36 Mẹ & Bé Đồ dùng ăn uống cho bé Thực phẩm ăn dặm 

37 Mẹ & Bé Đồ dùng ăn uống cho bé Vitamin,Thực phẩm bổ sung 



38 Đồ chơi & Giải trí Đồ chơi vận động Đồ chơi vận động 

39 Đồ chơi & Giải trí Đồ chơi trong nhà Đồ chơi trong nhà 

40 Đồ chơi & Giải trí Đồ chơi trong nhà Đồ chơi điều khiển 

41 Đồ chơi & Giải trí Đồ chơi trong nhà Đồ chơi lắp ráp xếp hình 

42 Đồ chơi & Giải trí Đồ chơi trong nhà Đồ chơi mô hình 

43 Đồ chơi & Giải trí Đồ chơi giáo dục Đồ chơi âm nhạc 

44 Đồ chơi & Giải trí Đồ chơi giáo dục Đồ chơi gỗ 

45 Đồ chơi & Giải trí Đồ chơi giáo dục Đồ chơi thủ công 

46 Đồ chơi & Giải trí Búp bê - Thú bông Búp bê - Thú bông 

47 Đồ chơi & Giải trí Boardgame Boardgame 

48 Đồ chơi & Giải trí Đồ chơi sơ sinh Đồ chơi sơ sinh 

49 Đồ chơi & Giải trí Đồ chơi nhân vật Đồ chơi nhân vật 

50 Thiết bị điện tử Điện thoại di động Điện thoại phổ thông 

51 Thiết bị điện tử Điện thoại di động Điện thoại Smartphone 

52 Thiết bị điện tử Máy tính bảng Máy tính bảng 

53 Thiết bị điện tử Laptop Laptop cơ bản 

54 Thiết bị điện tử Laptop Laptop chơi game 

55 Thiết bị điện tử Laptop Macbook 

56 Thiết bị điện tử Laptop Laptop 2 trong 1 



57 Thiết bị điện tử Máy tính để bàn Màn hình 

58 Thiết bị điện tử Máy tính để bàn Máy tính chơi game 

59 Thiết bị điện tử Máy tính để bàn Máy tính nguyên bộ 

60 Thiết bị điện tử Máy tính để bàn Thùng máy CPU 

61 Thiết bị điện tử Máy ảnh & Máy quay phim Máy ảnh DSLR 

62 Thiết bị điện tử Máy ảnh & Máy quay phim Máy ảnh không gương lật 

63 Thiết bị điện tử Máy ảnh & Máy quay phim Máy ảnh du lịch 

64 Thiết bị điện tử Máy ảnh & Máy quay phim Máy quay phim 

65 Thiết bị điện tử Máy ảnh & Máy quay phim Camera thể thao/ hành trình 

66 Thiết bị điện tử Máy ảnh & Máy quay phim Máy bay camera & Camera 360 

67 Thiết bị điện tử Camera giám sát Camera IP 

68 Thiết bị điện tử Camera giám sát Camera & hệ thống an ninh 

69 Thiết bị điện tử Camera giám sát Camera xe hơi 

70 Thiết bị điện tử Camera giám sát Đầu ghi hình Camera 

71 Thiết bị điện tử Máy chơi game Máy chơi game & Playstation 

72 Thiết bị điện tử Máy chơi game Máy chơi game & Nitendo 

73 Thiết bị điện tử Máy chơi game Máy chơi game & Xbox 

74 Thiết bị điện tử Máy chơi game Máy chơi game khác 

75 Thiết bị điện tử Máy chơi game Phụ kiện máy chơi game 



76 Thiết bị điện tử 

Thiết bị đeo thông minh & 

Đồ chơi công nghệ Đông hồ thông minh 

77 Thiết bị điện tử 

Thiết bị đeo thông minh & 

Đồ chơi công nghệ Vòng đeo tay sức khỏe 

78 Thiết bị điện tử 

Thiết bị đeo thông minh & 

Đồ chơi công nghệ Thiết bị thực tế ảo 

79 Thiết bị điện tử 

Thiết bị đeo thông minh & 

Đồ chơi công nghệ Đồ chơi công nghệ 

80 Thiết bị điện tử Thiết bị lưu trữ Ổ cứng SSD 

81 Thiết bị điện tử Thiết bị lưu trữ USB 

82 Thiết bị điện tử Thiết bị lưu trữ USB OTG 

83 Thiết bị điện tử Thiết bị lưu trữ Ổ cứng gắn ngoài 

84 Thiết bị điện tử Thiết bị lưu trữ Ổ cứng gắn trong 

85 Thiết bị điện tử Thiết bị văn phòng Máy in 

86 Thiết bị điện tử Thiết bị văn phòng Máy scan - Máy fax 

87 Thiết bị điện tử Thiết bị văn phòng Phụ kiện 

88 Thiết bị điện tử Thiết bị mạng Bộ phát wifi 

89 Thiết bị điện tử Thiết bị mạng Bộ khuếch đại wifi 

90 Thiết bị điện tử Thiết bị mạng Thiết bị thu phát sóng 

91 Thiết bị điện tử Thiết bị mạng Bộ chia mạng 

92 Thiết bị điện tử Thiết bị mạng Card mạng 

93 Thiết bị điện tử Thiết bị mạng Bộ thu wifi 



94 Thiết bị điện tử Thiết bị số Bộ đàm 

95 Thiết bị điện tử Thiết bị số Bút laser 

96 Thiết bị điện tử Thiết bị số Kim tự điển 

97 Thiết bị điện tử Thiết bị số Webcam 

98 Thiết bị âm thanh Loa Loa Bluetooth 

99 Thiết bị âm thanh Loa Phụ kiện âm thanh 

100 Thiết bị âm thanh Loa Karaoke 

101 Thiết bị âm thanh Loa Loa di động - Loa máy tính 

102 Thiết bị âm thanh Máy nghe nhạc - máy ghi âm Máy nghe nhạc - máy ghi âm 

103 Thiết bị âm thanh Tai nghe Tai nghe nhét tai 

104 Thiết bị âm thanh Tai nghe Tai nghe chụp tai 

105 Thiết bị âm thanh Tai nghe Tai nghe Bluetooth 

106 Thiết bị âm thanh Tai nghe Tai nghe thể thao 

108 Phụ kiện Điện tử Phụ kiện di động Sim & Thẻ cào 

110 Phụ kiện Điện tử Linh kiện máy tính Linh kiện điện tử khác 

112 Phụ kiện Điện tử Linh kiện máy tính Nguồn máy tính 

113 Phụ kiện Điện tử Linh kiện máy tính VGA - Card màn hình 

114 Phụ kiện Điện tử Linh kiện máy tính Case máy tính 

115 Phụ kiện Điện tử Linh kiện máy tính Ram máy tính 



116 Phụ kiện Điện tử Linh kiện máy tính Mainboard - Bo mạch 

117 Phụ kiện Điện tử Linh kiện máy tính CPU - Bộ vi xử lý 

118 Phụ kiện Điện tử Linh kiện máy tính Card âm thanh 

119 Phụ kiện Điện tử Phần mềm Phần mềm bảo mật 

120 Phụ kiện Điện tử Phần mềm Hệ điều hành 

121 Phụ kiện Điện tử Phần mềm Phần mềm văn phòng 

122 Phụ kiện Điện tử Phần mềm Giáo dục 

128 TV & Điện gia dụng TV & Video Smart Tivi 

129 TV & Điện gia dụng TV & Video Tivi LCD 

130 TV & Điện gia dụng TV & Video Tivi LED 

131 TV & Điện gia dụng TV & Video Tivi OLED 

132 TV & Điện gia dụng TV & Video Đầu Blu-Ray/DVD 

133 TV & Điện gia dụng TV & Video Máy chiếu & Phụ kiện 

134 TV & Điện gia dụng TV & Video Phụ kiện TV 

135 TV & Điện gia dụng TV & Video Tivi Box 

136 TV & Điện gia dụng TV & Video Dàn âm thanh gia đình 

137 TV & Điện gia dụng Quạt & Máy nóng lạnh Máy lạnh/ Điều hòa 

138 TV & Điện gia dụng Quạt & Máy nóng lạnh Máy lọc khí & Tạo độ ẩm 

139 TV & Điện gia dụng Quạt & Máy nóng lạnh Máy nước nóng 



140 TV & Điện gia dụng Quạt & Máy nóng lạnh Máy sưởi ấm 

141 TV & Điện gia dụng Quạt & Máy nóng lạnh Quạt 

142 TV & Điện gia dụng Máy giặt & sấy Máy giặt lồng đứng 

143 TV & Điện gia dụng Máy giặt & sấy Máy giặt lồng ngang 

144 TV & Điện gia dụng Máy giặt & sấy Máy sấy 

145 TV & Điện gia dụng Tủ lạnh - Tủ đông Tủ lạnh 

146 TV & Điện gia dụng Tủ lạnh - Tủ đông Tủ đông - Tủ mát 

147 TV & Điện gia dụng Tủ lạnh - Tủ đông Tủ rượu - Tủ lạnh mini 

148 TV & Điện gia dụng Máy hút bụi & Vệ sinh sàn Máy hút bụi 

149 TV & Điện gia dụng Máy hút bụi & Vệ sinh sàn Chổi điện 

150 TV & Điện gia dụng Máy hút bụi & Vệ sinh sàn Máy đánh bóng sàn nhà 

151 TV & Điện gia dụng Máy hút bụi & Vệ sinh sàn Máy lau nhà hơi nước 

152 TV & Điện gia dụng Bàn ủi & Máy may Bàn ủi 

153 TV & Điện gia dụng Bàn ủi & Máy may Bàn ủi hơi nước 

154 TV & Điện gia dụng Bàn ủi & Máy may Máy may 

155 TV & Điện gia dụng Bàn ủi & Máy may Thiết bị & Phụ kiện Máy may 

156 TV & Điện gia dụng Máy lọc nước Máy lọc nước 

157 TV & Điện gia dụng Điện gia dụng nhà bếp Nồi cơm điện 

158 TV & Điện gia dụng Điện gia dụng nhà bếp Nồi nấu đa năng 



159 TV & Điện gia dụng Điện gia dụng nhà bếp Nồi chiên & Chảo điện 

160 TV & Điện gia dụng Điện gia dụng nhà bếp Bếp các loại 

161 TV & Điện gia dụng Điện gia dụng nhà bếp Máy hút khói khử mùi 

162 TV & Điện gia dụng Điện gia dụng nhà bếp Lò vi sóng 

163 TV & Điện gia dụng Điện gia dụng nhà bếp Lò nướng vỉ nướng 

164 TV & Điện gia dụng Điện gia dụng nhà bếp Máy xay máy ép 

165 TV & Điện gia dụng Điện gia dụng nhà bếp Máy rửa chén - Máy sấy 

166 TV & Điện gia dụng Điện gia dụng nhà bếp Bình nước ấm nước điện 

167 TV & Điện gia dụng Điện gia dụng nhà bếp Máy chế biến thức ăn 

168 TV & Điện gia dụng Phụ kiện điện gia dụng Phụ kiện điện gia dụng 

169 

Thiết bị & Đồ dùng gia 

đình Vệ sinh & Giặt ủi Hóa phẩm chất tẩy 

170 

Thiết bị & Đồ dùng gia 

đình Đồ dùng làm vườn Cây & Hạt giống 

171 

Thiết bị & Đồ dùng gia 

đình Dụng cụ an toàn lao động Dụng cụ bảo vệ tai 

172 

Thiết bị & Đồ dùng gia 

đình Dụng cụ an toàn lao động Dụng cụ bảo vệ mắt 

173 

Thiết bị & Đồ dùng gia 

đình Phòng cháy chữa cháy Thiết bị báo cháy 

174 

Thiết bị & Đồ dùng gia 

đình Phòng cháy chữa cháy Bình chữa cháy 



175 

Thiết bị & Đồ dùng gia 

đình Phòng cháy chữa cháy Phụ kiện PCCC 

176 

Thiết bị & Đồ dùng gia 

đình Phòng cháy chữa cháy Cầu thang trốn hỏa hoạn 

177 Nhà sách online Sách ngoại văn Sách ngoại văn 

178 Nhà sách online Sách tiếng Việt Sách kỹ năng sống 

179 Nhà sách online Sách tiếng Việt Sách giáo khoa 

180 Nhà sách online Sách tiếng Việt Sách ngoại ngữ 

181 Nhà sách online Sách tiếng Việt Sách văn học 

182 Nhà sách online Sách tiếng Việt Sách kinh tế 

183 Nhà sách online Sách tiếng Việt Sách chuyên ngành 

184 Nhà sách online Sách tiếng Việt Sách thiếu nhi 

185 Bách Hóa Online Thực phẩm khô & đóng hộp Đóng gói & Đồ hộp 

186 Bách Hóa Online Thực phẩm khô & đóng hộp Gạo & Lương thực 

187 Bách Hóa Online Thực phẩm khô & đóng hộp Sữa & Chế phẩm sữa 

188 Bách Hóa Online Thực phẩm khô & đóng hộp Thực phẩm chay 

189 Bách Hóa Online Thực phẩm tươi sống Đồ tươi sống 

190 Bách Hóa Online Thực phẩm tươi sống Đồ đông lạnh 

191 Bách Hóa Online Thực phẩm tươi sống Rau củ quả 

192 Bách Hóa Online Bia & Đồ uống giải khát Bia & Đồ uống giải khát 

193 Bách Hóa Online Nấu ăn & làm bánh Nấu ăn & làm bánh 



194 Bách Hóa Online Ăn vặt & Bánh kẹo Ăn vặt & Bánh kẹo 

195 Bách Hóa Online Chăm sóc thú nuôi Chăm sóc chó cưng 

196 Bách Hóa Online Chăm sóc thú nuôi Chăm sóc mèo cưng 

197 Bách Hóa Online Chăm sóc thú nuôi Chăm sóc chim, thú nuôi 

198 Bách Hóa Online Gia vị Gia vị 

199 Dịch vụ Dịch vụ nha khoa Dịch vụ nha khoa 

200 Dịch vụ Spa & Làm đẹp Spa & Làm đẹp 

201 Dịch vụ Học nghề & Kỹ năng Học nghề & Kỹ năng 

202 Dịch vụ Ẩm thực Ẩm thực 

203 Dịch vụ Bất động sản Bất động sản 

204 Dịch vụ Dịch vụ tài chính Dịch vụ tài chính 

205 Dịch vụ Du lịch & Khách sạn Du lịch & Khách sạn 

206 Dịch vụ Phẫu thuật thẩm mỹ Phẫu thuật thẩm mỹ 

207 Dịch vụ Tổ chức sự kiện Tổ chức sự kiện 

208 Dịch vụ Vé sự kiện Vé sự kiện 

209 Dịch vụ Sửa chữa nhà cửa Sửa chữa nhà cửa 

210 Dịch vụ Dịch vụ vận chuyển Dịch vụ vận chuyển 

211 Dịch vụ Dịch vụ giúp việc Dịch vụ giúp việc 

212 Dịch vụ Voucher Voucher 



213 Dịch vụ Dịch vụ khác Dịch vụ khác 

214 Dịch vụ Dịch vụ máy tính Dịch vụ máy tính 

215 Phụ kiện thời trang Kính mắt Kính áp tròng 

 

 

 


