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Các thành viên WTO nhấn mạnh vai trò 
và chia sẻ sáng kiến về thuận lợi hóa 
thương mại trong ứng phó với Covid-19

Đại dịch Covid-19 là một chủ đề quan 
trọng được thảo luận tại cuộc họp của Ủy 
ban Thuận lợi hóa Thương mại của WTO vào 
ngày 20-21 tháng 10 năm 2020. Các nước 
thành viên WTO đã nêu bật cách thức tạo 
thuận lợi thương mại, và cụ thể là Hiệp định 
tạo thuận lợi thương mại (TFA) của WTO có 
thể được sử dụng để giúp phân phối các mặt 
hàng thiết yếu liên quan đến phòng chống 
Covid-19 qua biên giới một cách nhanh 
chóng và hiệu quả. 

Nguồn ảnh: Liên hợp quốc (2020)

Một số nước thành viên đã chia sẻ các sáng 
kiến để tạo thuận lợi cho thương mại trong bối 
cảnh dịch bệnh căng thẳng. Hoa Kỳ, Brazil, 
Colombia và Nhật Bản đã đưa ra lời kêu gọi 
chung về thúc đẩy thực hiện TFA trong bối 
cảnh mới, với khẳng định thương mại xuyên 
biên giới là một kênh quan trọng để đưa các 
sản phẩm thiết yếu đến những người cần 
chúng (Để tham khảo chi tiết các sáng kiến, 
vui lòng liên hệ Ban biên tập Bản tin).

Ủy ban Thuận lợi hóa Thương mại của 
WTO cũng đã xem xét hơn 70 thông báo từ 
các nước thành viên về các bước thực hiện 
các điều khoản của TFA trong điều kiện mới. 

Ủy ban cũng đã đánh giá tiến độ cung cấp 
các hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực thực hiện 
TFA cho các thành viên của WTO, trao đổi 
thông tin về các vấn đề còn tồn đọng và kinh 
nghiệm trong quá trình thực hiện tại một số 
nước thành viên. 

Triển vọng đạt được thỏa thuận về 
thương mại điện tử trong WTO vào cuối 
năm 2020

Trong phiên họp toàn thể vào ngày 
23/10/2020, các thành viên của tổ chức 
thương mại thế giới (WTO) tham gia đàm 
phán các quy tắc về thương mại điện tử đã 
thống nhất kế hoạch thực hiện để đạt được 
bản thỏa thuận cuối cùng vào cuối năm nay. 

Các cuộc đàm phán của WTO về thương 
mại điện tử đã được khởi động tại Davos vào 
tháng 01 năm 2019 với sự tham gia của 76 
thành viên, sau đó tăng lên thành 86 thành 
viên như hiện nay. 

Sang năm 2020, dịch bệnh Covid-19 
càng thúc đẩy WTO sớm đạt được các quy 
tắc toàn cầu về thương mại điện tử. Các 
cuộc đàm phán gần đây được coi là một 
thử nghiệm quan trọng để đáp ứng những 
xu hướng thương mại trong điều kiện “bình 
thường mới”. 

Theo một báo cáo của WTO về thương mại 
điện tử trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, 
nhiều chính phủ trên thế giới đã khuyến 
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khích mua hàng trực tuyến như một giải pháp 
thay thế cho mua sắm truyền thống và cộng 
đồng đã điều chỉnh hành vi tiêu dùng của họ 
để giảm thiểu nguy cơ nhiễm bệnh.

Ở một số nước phát triển, các nền tảng 
dịch vụ phân phối kỹ thuật số đã nhanh 
chóng thích nghi với tình hình mới mà không 
cần sự can thiệp đáng kể của chính phủ. 
Tuy nhiên, ở nhiều nước đang phát triển, các 
chính phủ phải chủ động hỗ trợ các doanh 
nghiệp thương mại điện tử và phân phối hàng 
hóa, bởi trước khi Covid-19 xuất hiện, các 
giao dịch phổ biến vẫn là thương mại truyền 
thống với tiếp xúc trực tiếp và môi trường vệ 
sinh dịch tệ nhiều khi không đảm bảo.  

Nguồn ảnh: biletarals.org

Các nội dung tiếp tục được thảo luận và 
đề xuất sẽ liên quan đến bảo vệ người tiêu 
dùng trong thương mại điện tử, thư rác, chữ 
kí điện tử, xác thực số…Đặc biệt, các bên liên 
quan đều phải hướng đến mục tiêu chung 
là tính minh bạch và hội nhập quốc tế trong 
thương mại điện tử. 

Phiên họp toàn thể tiếp theo diễn ra vào 
ngày 5 tháng 11 năm 2020, trong đó một 
phiên thông tin cho các thành viên về các 
điều khoản liên quan đến dữ liệu sẽ được tổ 
chức bởi Nhật Bản và Singapore. Hạn cuối 
cùng cho các đề xuất sẽ là ngày 16 tháng 11 
năm 2020. 

Vai trò của Hiệp định SPS trong tạo thuận 
lợi thương mại cho thực phẩm an toàn

Năm 2020, WTO kỷ niệm 25 năm thành 
lập và cũng là 25 năm Hiệp định về vệ sinh 
và an toàn thực phẩm (the Sanitary and 
Phyto-Sanitary-SPS) được thực thi. Thế giới 
đã thay đổi đáng kể kể từ năm 1995, nhưng 
an toàn thực phẩm vẫn là mối quan tâm chính 
của tất cả 164 Thành viên của WTO. Vì lý do 
đó, và để thúc đẩy thương mại an toàn nhằm 
đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của tất cả mọi 
người, Hiệp định SPS sẽ tiếp tục đóng vai trò 
trọng tâm của WTO trong việc tạo thuận lợi 
cho thương mại thực phẩm an toàn khi được 
giao dịch qua biên giới. 

Trong 25 năm qua, mối quan hệ giữa Ủy 
ban SPS của WTO và các tổ chức xây dựng 
tiêu chuẩn ở cấp quốc gia đã từng bước phát 
triển. Quá trình thực thi Hiệp định trong thực 
tiễn cho thấy sự cần thiết phải đảm bảo hài 
hòa mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng 
thông qua an toàn thực phẩm, với việc tránh 
các rào cản không cần thiết cho thương mại. 

Các thành viên WTO đã tham gia vào 
nhiều hiệp định thương mại song phương 
và khu vực, và nhiều hiệp định này có các 
chương SPS và hầu hết bắt đầu bằng việc tái 
khẳng định cam kết của các bên đối với các 
nguyên tắc của Hiệp định SPS.

Các nghiên cứu gần đây về an toàn thực 
phẩm, động vật và thực vật đã làm sáng tỏ 
ý nghĩa của việc bảo sức khỏe cộng đồng 
và giá trị kinh tế của các biện pháp SPS. 
Tổ chức y tế thế giới (WHO) vào năm 2020 
ước tính rằng 600 triệu người có vấn đề về 
sức khỏe sau khi ăn thực phẩm không an 
toàn và 420.000 người trong số này tử vong 
hàng năm. Năm 2019, Ngân hàng Thế giới 
ước tính chi phí để khắc phục các vấn đề 
mất an toàn thực phẩm ở các nước có thu 
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nhập thấp và trung bình là hơn 95,2 tỷ USD. 
Tổ chức Thú y thế giới (OIE) năm 2016 ước 
tính thiệt hại trong chăn nuôi do dịch bệnh 
trên động vật lên tới khoảng 300 tỷ USD mỗi 
năm. Tổ chức nông lương thế giới (FAO) vào 
năm 2019 ước tính rằng từ 20% đến 40% 
sản lượng cây trồng toàn cầu bị tổn thất vì 
sâu bệnh mỗi năm và bệnh hại cây trồng gây 
thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu khoảng 
220 tỷ USD trong khi nạn côn trùng xâm hại 
làm tổn thất khoảng 70 tỷ USD.

Các rủi ro liên quan đến an toàn thực 
phẩm có thể có tác động “tàn phá” nếu 
không được ngăn chặn kịp thời. Tuy nhiên 
năng lực hạn chế trong việc đáp ứng các yêu 
cầu về an toàn thực phẩm, sức khỏe động 
thực vật thường là một trong những trở ngại 
lớn đối với các nhà sản xuất ở các nước đang 
phát triển tham gia vào thương mại nông sản 
khu vực và toàn cầu. Nhận thức được những 
thách thức này, WTO cùng với FAO, OIE, Tổ 
chức y tế thế giới (WHO) và Ngân hàng Thế 
giới, đã thành lập cơ quan Phát triển Thương 
mại và Tiêu chuẩn (STDF) để hỗ trợ chính 
phủ các nước đang phát triển và khu vực tư 
nhân giải quyết khoảng trống năng lực SPS.

Nghiên cứu về các biện pháp phi thuế 
quan cho thấy các biện pháp SPS và TBT 
là những biện pháp phi thuế quan được áp 
dụng thường xuyên nhất và có ảnh hưởng 
đáng kể đến thương mại thực phẩm và nông 
sản toàn cầu. Theo UNCTAD (2019), chi 
phí trung bình của các biện pháp này lên tới 
1,6% GDP, khoảng 1,4 nghìn tỷ USD trên 
toàn cầu. Kể từ năm 1995, hơn một nửa số 
vấn đề được nêu ra trong Ủy ban SPS đã 
được giải quyết hoặc giải quyết một phần. 
Sự tham gia của các thành viên đã có tác 
động kinh tế tích cực, đặc biệt là đối với các 
nước đang phát triển. Các cuộc thảo luận về 
các mối quan tâm thương mại cụ thể (STCs), 
ngay cả khi là các vấn đề khó giải quyết, cho 
phép các thành viên tham gia đối thoại về 
các cách tiếp cận quy định, tác động thương 
mại của chúng và phổ biến về các thông lệ 
tốt, giúp đóng góp cho sự phát triển bền vững 
trong tương lai.

Thương mại dịch vụ của thế giới giảm 
mạnh vì Covid-19

Theo báo cáo của WTO, thương mại dịch 
vụ toàn cầu giảm kỷ lục 30% trong quý II/ 
2020 so với cùng kỳ năm 2019. Sự sụt giảm 
được ghi nhận trên tất cả các khu vực và hầu 
hết các ngành dịch vụ ngoại trừ công nghệ 
thông tin, kỹ thuật số được thúc đẩy bởi sự 
chuyển dịch sang làm việc từ xa và nhu cầu 
số hóa ngày càng tăng.

Xét theo khu vực: Xuất khẩu dịch vụ trong 
quý II/2020 giảm 32% ở thị trường Bắc Mỹ, 
29% ở Châu Á và 26% ở châu Âu. Các ước 
tính sơ bộ cho thấy mức giảm thậm chí còn 
mạnh hơn đối với châu Mỹ La tinh và Caribe 
(giảm 46%) và giảm 60-65% ở các nước kém 
phát triển nhất. 

Về loại hình dịch vụ: Du lịch đặc biệt bị 
ảnh hưởng nặng nề, với chi tiêu của khách du 
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lịch quốc tế giảm 81% và vận tải giảm 31%. 
Hai lĩnh vực này chiếm 43% thương mại dịch 
vụ toàn cầu. Các dịch vụ khác bị ảnh hưởng 
không đồng đều bởi đại dịch. Các lĩnh vực yêu 
cầu tiếp xúc gần giữa người với người giảm 
mạnh như: xây dựng giảm 25% và dịch vụ 
nghe nhìn, nghệ thuật và giải trí ngoại tuyến 
giảm 14%. Dịch vụ kiến   trúc và kỹ thuật, có 
liên kết chặt chẽ với xây dựng và các dịch vụ 
kinh doanh khác cũng giảm 11%. Các dịch 
vụ sản xuất theo hợp đồng giảm 22% do sản 
xuất của các nhà máy ở nhiều nước bị ngưng 
trệ. Bối cảnh kinh tế không chắc chắn cũng 
có tác động đến dịch vụ nghiên cứu và phát 
triển (R&D), với xuất khẩu dịch vụ trong lĩnh 
vực này giảm 8% ở Hoa Kỳ và 11% ở Liên 
minh châu Âu. Dịch vụ tài chính chỉ bị ảnh 
hưởng nhẹ. Dịch vụ công nghệ thông tin, kỹ 
thuật số là lĩnh vực duy nhất ghi nhận mức 
tăng xuất khẩu (tăng 4%) do nhu cầu số hóa 
trong bối cảnh dịch Covid-19. 

Các xu hướng mới nhất về chứng nhận 
xuất xứ và mối liên quan với thuận lợi 
hóa thương mại

Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) vừa 
công bố bản cập nhật Nghiên cứu so sánh 

về chứng nhận xuất xứ (phiên bản trước đó 
được ban hành vào năm 2014), nhằm xem 
xét các xu hướng mới cả về quy tắc xuất xứ 
hàng hóa được ưu đãi và không được ưu đãi 
thuế quan. 

Đối với các xuất xứ hàng hóa không được 
ưu đãi, việc sử dụng hoặc chấp nhận chứng 
nhận xuất xứ điện tử (e-CO) ngày càng tăng. 
Các quốc gia phát hành nhiều e-CO nhất 
là Trung Quốc, Vương quốc Anh, Hà Lan, 
Bỉ, Hàn Quốc và Tây Ban Nha. Các e-CO 
được thiết kế phù hợp có thể giảm nguy cơ 
giả mạo một cách hiệu quả. Ngoài ra, trong 
bối cảnh đại dịch Covid-19 hiện nay, việc số  
hóa giấy chứng nhận xuất xứ có thể giảm 
thiểu tương tác vật lý giữa nhà xuất khẩu và 
cơ quan cấp, cũng như giữa nhà nhập khẩu 
và cơ quan Hải quan.

Đối với các ưu đãi về quy tắc xuất xứ, 
nghiên cứu so sánh các điều khoản chứng 
nhận trong 209 Hiệp định Thương mại tự do 
(FTA), so với 149 trong năm 2014.

Một trong những phát hiện mới của Báo 
cáo năm 2020 là các FTA được ký kết gần 
đây có xu hướng ưu tiên tự chứng nhận xuất 
xứ, đặc biệt là hệ thống chứng nhận hoàn 
toàn do nhà xuất khẩu và hệ thống chứng 
nhận do nhà nhập khẩu thực hiện với ít - 
hoặc không có sự tham gia của cơ quan có 
thẩm quyền của nước xuất khẩu. Hơn một 
nửa số FTA cung cấp một số thủ tục chứng 
nhận khác nhau cho phép thương nhân lựa 
chọn phương án thích hợp. Sự linh hoạt này 
giúp tăng tính thân thiện với người dùng 
và tạo thuận lợi thương mại trong quá trình 
thực thi các FTA (Để tham khảo báo cáo chi 
tiết, vui lòng liên hệ Ban biên tập Bản tin 
TLHTM)

Hình: Giá trị thương mại dịch vụ thế giới  
so với cùng kỳ năm trước, giai đoạn từ  

quý I/2008-quý II/2020 (đvt: %)

Nguồn: WTO
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TIẾN HÀNH THƯỜNG XUYÊN VÀ THỰC CHẤT CÁC CÁC  TIẾN HÀNH THƯỜNG XUYÊN VÀ THỰC CHẤT CÁC CÁC  
ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP ĐỂ THỰC HIỆN HIỆU QUẢ ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP ĐỂ THỰC HIỆN HIỆU QUẢ 

THUẬN LỢI HÓA THƯƠNG MẠI THUẬN LỢI HÓA THƯƠNG MẠI 

Phiên họp lần thứ bảy của Ủy ban chỉ đạo 
quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế 
một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại 
(Ủy ban 1899) mới đây đã sơ kết một số kết 
quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2020 
như sau:

Trong năm 2020, nhiệm vụ triển khai 
Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa 
ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên 
ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu và tạo thuận lợi thương mại rất nặng 
nề, nhiều việc phát sinh mới so với năm 
2019. Cơ quan thường trực đã phối hợp chặt 
chẽ với các Bộ, ngành tập trung triển khai 
các nội dung nhiệm vụ đề ra tại Phiên họp 
lần thứ sáu của Ủy ban 1899.

Về triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và 
ASEAN:

+ Cơ chế một cửa quốc gia đã có 200 
thủ tục hành chính của 13 Bộ, ngành kết 
nối, với trên 3,2 triệu hồ sơ của trên 40 
ngàn doanh nghiệp.

+ Đã triển khai chính thức thông qua Cơ 
chế một cửa quốc gia đối với 12 thủ tục hành 
chính mới (10 thủ tục của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn và 02 thủ tục của Bộ Y 
tế); Việt Nam đã kết nối chính thức Cơ chế 
một cửa ASEAN để trao đổi thông tin chứng 
nhận xuất xứ mẫu D điện tử tất cả 9 nước 
ASEAN tổng số C/O Việt Nam nhận từ các 
nước ASEAN là: 179.763 C/O, tổng số C/O 
Việt Nam gửi sang các nước là: 263.684 C/O; 

+ Việt Nam đang chuẩn bị các điều kiện 
kỹ thuật để sẵn sàng trao đổi thông tin tờ 
khai hải quan ASEAN và chứng nhận kiểm 
dịch thực vật. 

+ Việt Nam đã hoàn thành việc kiểm thử 
kỹ thuật kết nối và trao đổi thông điệp thử 
nghiệm tờ khai hải quan xuất khẩu với Liên 
minh kinh tế Á - Âu; đang đàm phán trao đổi 
chứng nhận xuất xứ với Liên minh kinh tế Á 
- Âu; trao đổi thông tin C/O điện tử với Hàn 
Quốc; trao đổi chứng nhận điện tử với New 
Zealand.

Về công tác kiểm tra chuyên ngành: 

Trong những tháng đầu năm 2020, việc 
thực hiện công tác cải cách kiểm tra chuyên 
ngành theo Quyết định 2026/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành 
đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; Quyết 
định số 1254/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động 
thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế 
một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra 
chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai 
đoạn 2018 - 2020 đã đạt nhiều kết quả 
tích cực:

+ Các Bộ, ngành đã từng bước loại bỏ 
những quy định chồng chéo trong hoạt động 
kiểm tra chuyên ngành; 

+ Rà soát cắt giảm danh mục hàng hóa 
thuộc diện quản lý, kiểm tra chuyên ngành; 

HOẠT ĐỘNG TẠO THUẬN 
LỢI THƯƠNG MẠI 
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+ Ban hành Danh mục hàng hóa thuộc 

diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành kèm 
mã số HS; 

+ Ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn đối 
với các nhóm hàng phải kiểm tra chuyên 
ngành...) thông qua việc sửa đổi, hoàn thiện 
các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra 
chuyên ngành theo chỉ đạo của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 2026/
QĐ-TTg , Quyết định số 1254/QĐ-TTg .

Trong thời gian tới, nhằm Cơ chế một cửa 
quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách 
công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi 
thương mại các tháng cuối năm 2020, Phó 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh - Chủ 
tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một 
cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo 

thuận lợi thương mại đã giao nhiệm vụ cụ thể 
cho các thành viên. 

Đặc biệt, Phó thủ tướng cũng yêu cầu các 
Bộ ngành phối hợp chặt chẽ với các hiệp hội 
doanh nghiệp tiến hành thường xuyên và 
thực chất các cuộc đối thoại doanh nghiệp 
trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các cơ 
chế, chính sách, văn bản pháp luật cũng như 
thủ tục xuất nhập khẩu. Cụ thể, các cuộc đối 
thoại này cần được tiến hành thường xuyên, 
theo từng nhóm ngành hàng, lĩnh vực thủ tục 
hành chính và đảm bảo có sự tham gia của 
các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, qua 
đó kịp thời giải quyết vướng mắc của doanh 
nghiệp, góp phần thúc đẩy thương mại trong 
bối cảnh kinh tế thế giới nhiều khó khăn, 
thách thức như hiện nay.

KÝ KẾT NHIỀU THỎA THUẬN HỢP TÁC THƯƠNG MẠI KÝ KẾT NHIỀU THỎA THUẬN HỢP TÁC THƯƠNG MẠI 
QUAN TRỌNG GIỮA VIỆT NAM VÀ HOA KỲQUAN TRỌNG GIỮA VIỆT NAM VÀ HOA KỲ

Năm 2020 là một năm nhiều khó khăn, 
thách thức với kinh tế thế giới nói chung và 
khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương nói 
riêng. Dịch bệnh Covid-19 đã có những thời 
điểm làm gián đoạn chuỗi cung ứng, khiến 
thương mại toàn cầu và khu vực đều giảm 
sút nghiêm trọng. Ở góc độ doanh nghiệp, 
việc thiếu cơ hội trực tiếp gặp gỡ giao thương 
cũng khiến nhiều hợp đồng bị trì hoãn, nhiều 
doanh nghiệp phải liên tục điều chỉnh kế 
hoạch kinh doanh và đặc biệt cần đến sự 
trợ giúp của các Chính phủ, tổ chức quốc 
tế và các hiệp hội ngành hàng để vượt 
qua khó khăn. 

Trong bối cảnh đó, diễn đàn Ấn Độ Dương 
- Thái Bình Dương năm 2020 diễn ra ngày 

28/10/2020 là một sự kiện hợp tác có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng và đã nhận được sự ủng 
hộ của các Cơ quan Chính phủ các nước 
và Hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ như Bộ 
Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, 
Bộ Năng lượng, Công ty Phát triển tài chính 
quốc tế Hoa Kỳ (DFC), Cơ quan hỗ trợ Phát 
triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Ngân hàng 
Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ (US Eximbank), 
Amcham, USABC…

Diễn đàn là cơ hội để cộng đồng doanh 
nghiệp của các nước với sự ủng hộ của Chính 
phủ trao đổi các giải pháp thúc đẩy đầu tư, 
kinh doanh, góp phần tăng cường hơn nữa 
quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa các nước 
trong khu vực.
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Tham dự và phát biểu tại Diễn 

đàn, Bộ trưởng Bộ Công Thương 
Trần Tuấn Anh khẳng định tăng 
cường hợp tác với Hoa Kỳ trong lĩnh 
vực này đã và đang đóng vai trò 
động lực trong việc thúc đẩy tổng 
thể quan hệ song phương giữa hai 
Nước; đóng góp một cách thực chất 
vào mối quan hệ Đối tác hợp tác 
toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, từng 
bước đáp ứng lợi ích của cộng đồng 
doanh nghiệp và nhân dân hai Nước. 

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Bộ 
trưởng Trần Tuấn Anh và Thứ trưởng Đỗ 
Thắng Hải cũng đã chứng kiến Lễ ký kết 
nhiều Thỏa thuận hợp tác thương mại quan 
trọng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, tiêu biểu là 
Thỏa thuận liên doanh dự án kho cảng LNG 
Sơn Mỹ ký giữa Tổng công ty khí Việt Nam 
PVGas và Tập đoàn AES; Biên bản ghi nhớ 
hợp tác (MOU) giữa Bộ Công Thương Việt 
Nam và Hội đồng Hạt cốc Hoa Kỳ (USGC) 
trong lĩnh vực nhiên liệu sinh học.

Ngoài nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm 
điện tử và linh kiện, Hoa Kỳ hiện cũng là 

nguồn cung ứng quan trọng cho các đầu vào 
sản xuất của Việt Nam như bông các loại, 
máy móc thiết bị phụ tùng, chất dẻo nguyên 
liệu và thức ăn chăn nuôi. 

 

Máy vi tính, sp điện 
tử và linh kiện
33.78%

Bông các loại
11.02%

Máy móc, thiết bị,  
phụ tùng khác
7.57%

Chất dẻo 
nguyên liệu
5.15%

Thức ăn gia súc 
và nguyên liệu
3.59% Khác

38.88%

Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ
9 tháng năm 2020

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

THÚC ĐẨY HỢP TÁC THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ  THÚC ĐẨY HỢP TÁC THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ  
GIỮA VIỆT NAM VÀ UAEGIỮA VIỆT NAM VÀ UAE

Nhằm tăng cường hợp tác, tận dụng các 
tiềm năng, cơ hội trong giao thương và đầu 
tư với các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất 
(UAE) trong tình hình mới, ngày 27/10/2019, 
tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã chủ trì và 

phối hợp với Phòng Thương mại và Công  
nghiệp Dubai, UAE tổ chức Hội thảo giao 
thương: “Khai thác tiềm năng hợp tác thương 
mại và đầu tư giữa Việt Nam và UAE”.

Hình 1: Toàn cảnh diễn đàn  
ngày 28/10/2020 từ đầu cầu Hà Nội
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Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang UAE 
các tháng năm 2019 và năm 2020 (đvt: triệu USD)

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Năm 2019 Năm 2020

Do hạn chế vì dịch bệnh Covid-19, hội 
thảo được tổ chức trực tuyến từ 2 điểm cầu 
Việt Nam (Hà Nội) và điểm cầu UAE (Dubai). 
Phía Việt Nam có sự tham dự trực tiếp tại Hà 
Nội của hơn 120 doanh nghiệp và đại diện 
một số cơ quan, tổ chức, hiệp hội cùng với 
hơn 50 doanh nghiệp khác tại các tỉnh phía 
Nam và miền Trung - Tây Nguyên tham dự 
Hội thảo qua hình thức trực tuyến. Phía UAE 
có sự tham gia của đại diện một số cơ quan, 
tổ chức và hơn 150 doanh nghiệp bao gồm 
đại diện các Tập đoàn, công ty lớn có quan 
hệ hợp tác và quan tâm tới thị trường Việt 
Nam.

Về tình hình xuất khẩu sang thị trường 
UAE, theo dõi của ban biên tập cho thấy 6 

tháng đầu năm 2020, 
nhìn chung kim ngạch 
xuất khẩu hàng hóa 
của Việt Nam sang thị 
trường UAE đều giảm 
so với cùng kỳ năm 
2019. Tuy nhiên bước 
sang quý III/2020, xuất 
khẩu đã tăng trưởng trở 
lại và đều cao hơn so 
với cùng kỳ năm 2019. 

Hiện nay Việt Nam 
vẫn chủ yếu xuất khẩu sang UAE các mặt 
hàng có thế mạnh như điện thoại và linh kiện 
chiếm tới 63,3%, sản phẩm điện tử và linh 
kiện chiếm gần 12,5%. Ngoài ra còn có một 
số mặt hàng xuất khẩu truyền thống của Việt 
Nam như dệt may, giày dép, thủy sản. 

 

Điện thoại 
và linh kiện

63.33%Máy vi tính, 
sp điện tử 

và linh kiện
12.49%

Máy móc, 
thiết bị phụ 
tùng khác

5.16%

Giày dép 
2.58%

Phương tiện 
vận tải,  phụ 

tùng
1.74%

Dệt, may
1.65%

Thủy sản
1.22%

Khác
11.83%

Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu sang UAE 
9 tháng năm 2020

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Dubai, cơ hội và tiềm năng hợp 
tác giữa Việt Nam và UAE rất lớn, với 46% 
doanh nghiệp UAE được cơ quan này khảo 
sát quan tâm đến hợp tác nông sản, thủy sản 
với Việt Nam và khoảng 27% doanh nghiệp 
quan tâm đến lĩnh vực chế tạo (điện tử, dệt 
may, giày dép..). 
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HÀ NỘI ĐẨY MẠNH THU HÚT ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG, HÀ NỘI ĐẨY MẠNH THU HÚT ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG, 
TẠO THUẬN LỢI HÓA THƯƠNG MẠI ĐỂ THÚC ĐẨY  TẠO THUẬN LỢI HÓA THƯƠNG MẠI ĐỂ THÚC ĐẨY  

TĂNG TRƯỞNG TRONG TÌNH HÌNH MỚITĂNG TRƯỞNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND 
Thành phố về việc thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch Covid-19 và thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế trong tình hình mới; nhằm 
khắc phục các khó khăn do ảnh hưởng dịch 
Covid-19, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản 
xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành các 
nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 
thành phố Hà Nội năm 2021 và giai đoạn 
2021 - 2025, UBND Thành phố ban hành Kế 
hoạch Kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ 
hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng thành 
phố Hà Nội năm 2021. Trong đó, có một số 
nội dung đáng lưu ý như sau: 

Tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư, hỗ trợ 
doanh nghiệp phát triển hạ tầng thương mại, 
nâng cấp cải tạo hệ thống chợ, mở rộng 
mạng lưới bán hàng (các điểm bán hàng, 
các đại lý...), phát triển hệ thống bán lẻ, đặc 
biệt là hệ thống bán lẻ hiện đại phục vụ nhu 
cầu của nhân dân. 

Ngoài ra, nhiều hoạt động tạo thuận lợi 
thương mại khác cũng được chú trọng như cải 
cách thủ tục hành chính, thúc đẩy ứng dụng 
công nghệ thông tin trong quản trị sản xuất 
kinh doanh và phát triển thương mại điện tử, 
thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển 
các phương thức kinh doanh hiện đại phù 
hợp với nền kinh tế số và hậu Covid-19. 

Thành phố cũng sẽ đẩy mạnh hỗ trợ 
doanh nghiệp hình thành chuỗi sản xuất, 
cung ứng, liên kết trong nước, trên địa bàn 
Thành phố.

UBND thành phố đã giao Sở Công Thương 
Hà Nội thực hiện một nhóm các giải pháp, 
trong đó tập trung vào: 

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành và 
chính quyền địa phương tổ chức thực hiện 
Kế hoạch phát triển thương mại điện tử, Kế 
hoạch phát triển hoạt động logistics trên địa 
bàn thành phố Hà Nội; tập trung vào phát 
triển hạ tầng cơ sở và các phương thức kinh 
doanh thương mại hiện đại, 

- Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công 
nghệ thông tin, thương mại điện tử trong 
quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh để 
tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm 
và nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả của 
doanh nghiệp;

- Chú trọng xây dựng và phát triển hệ 
thống hạ tầng thương mại hiện đại (tăng từ 
20-30 các cơ sở bán lẻ trong năm 2021) để 
tăng tỷ trọng bán lẻ của các cơ sở thương 
mại hiện đại (TTTM, siêu thị, cửa hàng tiện 
lợi,...) trong tổng mức bán lẻ trên địa bàn. 

- Phát triển đa dạng các loại hình và 
phương thức kinh doanh thương mại hiện đại 
khác như: thương mại điện tử, sàn giao dịch 
hàng hóa, nhượng quyền kinh doanh. 
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TÍCH CỰC TẠO THUẬN LỢI CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM  TÍCH CỰC TẠO THUẬN LỢI CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM  
VÀ CHLB ĐỨC ĐỂ TẬN DỤNG CÁC CƠ HỘI TỪ EVFTA VÀ CHLB ĐỨC ĐỂ TẬN DỤNG CÁC CƠ HỘI TỪ EVFTA 

Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam 
và Liên minh châu Âu (EVFTA) đang mở ra 
những cơ hội lớn cho thương mại giữa Việt 
Nam và Cộng hòa liên bang Đức, đặc biệt 
khi nhiều nhóm mặt hàng sẽ có lợi thế khi 
được cắt giảm nhanh đối với hầu hết các 
dòng thuế.

Đức là đối tác thương mại lớn nhất của 
Việt Nam ở EU, gần 1/5 kim ngạch xuất khẩu 
của Việt Nam sang EU, đồng thời là cửa ngõ 
trung chuyển quan trọng của hàng hóa Việt 
Nam sang các thị trường khác ở Châu Âu. 
Năm 2020, kinh tế nói chung bị tác động lớn 
bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng kim ngạch 
xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang 
Đức chỉ giảm nhẹ 0,2%, thậm chí có một số 
tháng như tháng 3, tháng 8 còn tăng so với 
cùng kỳ năm 2019. Điều này là nhờ tính bổ 
sung vững chắc trong thương mại giữa hai 
nước. Đức vẫn được đánh giá là nơi có công 
nghệ nguồn đáng tin cậy cho quá trình công 
nghiệp hóa của Việt Nam, 
trong khi nhiều mặt hàng 
có thế mạnh của Việt Nam 
vẫn còn dư địa khai thác 
các cơ hội mới từ thị trường 
Đức. 

Tại hội nghị giao thương 
trực tuyến xúc tiến thương 
mại và hợp tác giữa các 
doanh nghiệp Việt Nam 
- CHLB Đức diễn ra vào 
các ngày 15 và 16 tháng 

10 năm 2020, các doanh nghiệp Việt Nam 
đang ngày càng quan tâm đầu tư nghiêm 
túc, bài bản trong kinh doanh với các đối tác 
từ CHLB Đức. Doanh nghiệp Việt Nam cũng 
đã nhận diện và đang nỗ lực đáp ứng được 
những yêu cầu từ nhỏ tới lớn của thị trường 
Đức, kiến tạo những nền tảng vững chắc cho 
những bước tiến hợp tác thương mại vì lợi ích 
thiết thực của đôi bên trong tương lai. 

Các cơ quan Chính phủ và đại diện thương 
mại của hai nước đều tích cực thảo luận và 
tìm kiếm các giải pháp nhằm tăng cường 
hơn nữa thuận lợi cho các doanh nghiệp hai 
bên trong quá trình tận dụng các cơ hội từ 
EVFTA. 

Ủy ban Chuyên gia Hiệp hội phát triển 
Kinh tế và Ngoại thương toàn cầu (BWA)  
cũng cho biết cho biết, với tiếng nói của mình 
trong mối quan hệ với các đơn vị ban hành 
chính sách và các Đại sứ quán, BWA sẽ tạo 
điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam 
kinh doanh thuận lợi với thị trường Đức.
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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PHỐI HỢP, LIÊN THÔNG THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, PHỐI HỢP, LIÊN THÔNG THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, 
CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, KHAI TRÌNH VIỆC SỬ DỤNG  CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, KHAI TRÌNH VIỆC SỬ DỤNG  

LAO ĐỘNG, CẤP MÃ SỐ ĐƠN VỊ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG, CẤP MÃ SỐ ĐƠN VỊ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, ĐĂNG KÝ 
SỬ DỤNG HÓA ĐƠN CỦA DOANH NGHIỆP.SỬ DỤNG HÓA ĐƠN CỦA DOANH NGHIỆP.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 
122/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 
2020 quy định về phối hợp, liên thông thủ tục 
đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, 
văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng 
lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo 
hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của 
doanh nghiệp. Theo đó:

- Cơ quan đăng ký kinh doanh là cơ quan 
đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải 
quyết thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, 
đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 
diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã 
số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký 
sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

- Việc phối hợp, liên thông giữa các cơ 
quan quản lý nhà nước quy định tại các Điều 
5, 6, 7 và 8 Nghị định này được thực hiện qua 
phương thức kết nối, chia sẻ dữ liệu số giữa 
các hệ thống công nghệ thông tin.

- Cơ quan quản lý nhà nước về lao động, 
cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan thuế không 
yêu cầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng 
đại diện cung cấp bản sao Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng 
đại diện, các thông tin về đăng ký doanh 
nghiệp đã được chia sẻ từ cơ quan đăng ký 
kinh doanh trừ tên, mã số doanh nghiệp, chi 
nhánh, văn phòng đại diện khi thực hiện các 
thủ tục hành chính có liên quan.
	� Lưu ý đối với một số trường hợp trong 

quá trình thực hiện:

- Trường hợp doanh nghiệp đã đăng ký 
thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động 

chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định 
tại Nghị định về đăng ký doanh nghiệp và 
Nghị định này thì không phải khai trình việc 
sử dụng lao động quy định tại khoản 1 Điều 8 
Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 
01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm.

- Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh 
đã đăng ký sử dụng hóa đơn theo quy định 
tại Nghị định này thì không phải đăng ký 
sử dụng hóa đơn theo quy định tại điểm e 
khoản 2 Điều 6 và khổ thứ 2 khoản 2 Điều 8 
Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 
5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa 
đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (được 
sửa đổi, bổ sung tại các khoản 3, 4 Điều 1 
Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 
01 năm 2014 của Chính phủ).

Các doanh nghiệp cũng cần lưu ý: Mẫu 
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông 
báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, 
văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh ban 
hành kèm theo Nghị định này thay thế cho 
các Phụ lục từ I-1 đến I-5 và Phụ lục II-11 
ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-
BKHĐT ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 20/2015/
TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của 
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn 
về đăng ký doanh nghiệp

 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 
15 tháng 10 năm 2020.

QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH
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BAN HÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC BAN HÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC 
THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP THUỘC PHẠM VI THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP THUỘC PHẠM VI 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯCHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban 
hành quyết định số 1523/QĐ-BKHĐT ngày 
19 tháng 10 năm 2020 về thủ tục hành chính 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt 
động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư với 
các nội dung điều chỉnh theo hướng thuận 
lợi, thông thoáng hơn cho các doanh nghiệp 
trong các hạng mục sau đây:

 • Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân
 • Đăng ký thành lập công ty TNHH một 

thành viên
 • Đăng ký thành lập công ty TNHH hai 

thành viên trở lên
 • Đăng ký thành lập công ty cổ phần
 • Đăng ký thành lập công ty hợp danh

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng 
đại diện trong nước (đối với doanh nghiệp tư 

nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công 
ty hợp danh)

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng 
đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo 
Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư 
hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối 
với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, 
công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối 
với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép 
đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các 
giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí. 

Để cập nhật nội dung chi tiết các điều 
chỉnh trên, vui lòng liên hệ Ban Biên tập Bản 
tin TLHTM. 

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP SỬ DỤNG THẺ ĐI LẠI CỦA QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP SỬ DỤNG THẺ ĐI LẠI CỦA 
DOANH NHÂN APEC THUỘC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNGDOANH NHÂN APEC THUỘC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Theo Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND 
ngày 19 tháng 10 năm 2020 của UBND thành 
phố Hải Phòng, các trường hợp được Ủy ban 
nhân dân thành phố xem xét, cho phép sử 
dụng Thẻ ABTC để cơ quan Quản lý xuất 
nhập cảnh - Bộ Công an cấp, bao gồm:

1. Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại 
các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc thành 
phố Hải Phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
thành phố bổ nhiệm bao gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch 
công ty, Tổng Giám đốc Công ty;

b) Thành viên Hội đồng thành viên: Phó 
Tổng giám đốc thứ nhất khu công nghiệp, 
khu chế xuất, khu kinh tế; Tổng giám đốc, 
Phó Tổng giám đốc; Giám đốc, Phó giám 
đốc các doanh nghiệp;

c) Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Phó 
trưởng phòng các doanh nghiệp, Trưởng chi 
nhánh của doanh nghiệp.
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2. Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại 

các doanh nghiệp được thành lập hợp pháp 
theo quy định của pháp luật Việt Nam thuộc 
thành phố Hải Phòng:

a) Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch 
Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng 
thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành 
viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc 
Giám đốc công ty;

b) Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên 
Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám 
đốc hợp tác xã hoặc liên hợp tác xã;

c) Kế toán trưởng, Trưởng phòng trong 
các doanh nghiệp; Trưởng chi nhánh của 
các doanh nghiệp và các chức danh tương 
đương khác.

3. Cán bộ, công chức, viên chức có nhiệm 
vụ tham gia các hoạt động của APEC:

a) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân thành phố có nhiệm vụ tham dự các 
cuộc họp, hội nghị và các hoạt động về hợp 
tác, phát triển kinh tế của APEC;

b) Cán bộ, công chức, viên chức có nhiệm 
vụ tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo 
và các hoạt động khác của APEC.

4. Trong trường hợp cần thiết, theo hướng 
dẫn của Bộ Công an có thể xét, cấp thẻ 
ABTC cho những người không thuộc quy định 
tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

Chi tiết các quy định để được cấp thẻ 
thương nhân APEC tại Hải Phòng, vui lòng 
liên hệ Ban biên tập Bản tin TLHTM.

MỘT SỐ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VỀ KIỂM DỊCH,  MỘT SỐ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VỀ KIỂM DỊCH,  
AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM QUA CƠ CHẾ MỘT CỬA  AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM QUA CƠ CHẾ MỘT CỬA  

QUỐC GIA TỪ 17/10/2020QUỐC GIA TỪ 17/10/2020

Tổng cục Hải quan vừa có thông báo kể 
từ ngày 17/10/2020 thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận Kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra 
nhà nước về an toàn thực phẩm hàng hóa 
có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, kiểm tra 
nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, 
thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập 
khẩu sẽ triển khai trên phạm vi toàn quốc 
thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải 
quan tỉnh, thành phố:

- Phân quyền sử dụng chức năng tra cứu 
Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật nhập 
khẩu, kiểm tra nhà nước về an toàn thực 
phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập 
khẩu, kiểm tra nhà nước về chất lượng thức 

ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn 
gốc thực vật nhập khẩu trên Hệ thống Xử 
lý điện tử hải quan (E-Customs) cho cán bộ 
hải quan;

- Yêu cầu cán bộ hải quan tại các chi 
cục truy cập hệ thống Thông quan điện tử 
tập trung (E-Customs) để tra cứu, khai thác 
Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật nhập 
khẩu, kiểm tra nhà nước về an toàn thực 
phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập 
khẩu, kiểm tra nhà nước về chất lượng thức 
ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc 
thực vật nhập khẩu và không yêu cầu doanh 
nghiệp phải nộp bản giấy đối với giấy phép 
đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc 
gia khi làm thủ tục hải quan.
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TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI  TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI  
CHO HỢP TÁC GIAO THƯƠNG VIỆT NAM - LIÊN BANG NGACHO HỢP TÁC GIAO THƯƠNG VIỆT NAM - LIÊN BANG NGA

Năm 2020, Việt Nam và Liên bang Nga kỷ 
niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại 
giao với những thành tựu to lớn trên tất cả 
các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, an ninh quốc 
phòng, văn hóa, khoa học, giáo dục, y tế, 
nhân đạo. Trong 70 năm qua, quan hệ giữa 
hai nước liên tục được vun đắp cơ chế trao 
đổi đoàn và tiếp xúc song phương thường 
xuyên ở các cấp, đặc biệt là cấp cao và cơ 
chế tham vấn, đối thoại chiến lược.

Đặc biệt, hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, 
thương mại đầu tư giữa hai nước đã có sự 
tăng trưởng ấn tượng kể từ sau khi Hiệp định 
Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên 
minh kinh tế Á-Âu, do Nga dẫn đầu, có hiệu 
lực vào tháng 10/2016.

Về thuận lợi hóa thương mại, trong những 
năm gần đây cả hai nước đều có những nỗ 
lực lớn để tạo môi trường thương mại thông 
thoáng cho các doanh nghiệp. Việt Nam  hiện 
là một trong những nước tham gia nhiều các 
hiệp định thương mại tự do song phương và 
đa phương trên thế giới còn Liên bang Nga 
vào năm 2019 đã tạo thuận lợi cho thương 
mại xuyên biên giới bằng cách ưu tiên thông 
quan trực tuyến và rút ngắn thời gian thông 
quan, tự động hóa các thủ tục để hỗ trợ các 
doanh nghiệp. Cải cách này áp dụng cho cả 
Moscow và Saint Perterburg. 

Khái quát về quan hệ thương mại và đầu 
tư giữa Việt Nam và Liên bang Nga
	� Về thương mại: 

Kể từ khi Hiệp định thương mại tự do 
giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu 

(EAEU) có hiệu lực từ tháng 10/2016, kim 
ngạch thương mại giữa Việt Nam và Nga đã 
tăng trưởng mạnh mẽ, trung bình khoảng 
30%/năm. Đến năm 2019, kim ngạch trao 
đổi hàng hóa giữa hai nước đã đạt mức 4,5 
tỷ USD và bất chấp các khó khăn do dịch 
bệnh Covid-19, trong 9 tháng đầu năm 2020 
đã đạt gần 4,7 tỷ USD. 

Ngay sau khi Hiệp định thương mại tự do 
giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu có 
hiệu lực, 2/3 thuế nhập khẩu đã được bãi bỏ 
và những dòng thuế còn lại sẽ dần dần được 
bãi bỏ vào năm 2026. Kim ngạch thương mại 
giữa Nga và Việt Nam đã đạt kỷ lục, được ghi 
nhận vào năm 2018 và lên tới 6,1 tỷ USD. 
Cũng trong năm đó, xuất khẩu của Nga sang 
Việt Nam đã đạt con số cao nhất từ trước đến 
nay là 2,5 tỷ USD, chủ yếu là do nguồn cung 
ngũ cốc và các sản phẩm máy móc thiết bị. 

Việt Nam hiện là đối tác thương mại hàng 
đầu của Liên bang Nga trong số các nước 
ASEAN và là nước xuất khẩu hàng hóa vào 
Liên bang Nga đứng thứ năm trong khối 
APEC (sau Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật, Hàn 
Quốc); Liên bang Nga là đối tác thương mại 
đứng thứ 5 của Việt Nam tại châu Âu.

	� Về đầu tư:

 Nga đứng thứ 24/129 quốc gia và vùng 
lãnh thổ xét về tổng vốn đầu tư vào Việt 
Nam. Tính đến 31/12/2019, đã có 137 dự án 
FDI của Nga vào Việt Nam với tổng số vốn là 
942,5 triệu USD.

THÔNG TIN CHUYÊN SÂU
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 Việt Nam cũng đầu tư vào Nga gần 3 
tỷ USD với 22 dự án, đặc biệt là các dự án 
về dầu khí, chăn nuôi bò sữa (của TH True 
Milk) và trung tâm thương mại đa chức năng 
Hà Nội - Moskva. Ước tính đến nay có 200 
doanh nghiệp vừa và nhỏ 100% vốn Việt 
Nam đang hoạt động sản xuất, kinh doanh 
hiệu quả tại Nga. 

Phân tích tình hình xuất khẩu, nhập 
khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Liên 
bang Nga:

Về cơ bản, thương mại và đầu tư giữa Liên 
bang Nga và Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa 
cần khai thác.

Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang 
Nga

	� Kim ngạch xuất khẩu liên tục tăng 
trong 5 năm trở lại đây:
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Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Nga giai 
đoạn 2015-2020 (đvt: tỷ USD)

Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang 
thị trường Nga liên tục tăng trong giai đoạn 
2015-2020, năm 2019 tăng 8,99% so với 
năm 2018. Đặc biệt trong năm 2020, mặc 
dù xuất khẩu nói chung gặp khó khăn vì 
dịch bệnh Covid-19, nhưng đến hết tháng 
9/2020, xuất khẩu đã đạt 2,17 tỷ USD, cho 
thấy nhiều khả năng tổng kim ngạch xuất 
khẩu sang Nga trong năm 2020 sẽ vẫn tăng 
trưởng so với năm 2019.

Tuy nhiên, tỷ trọng của thị trường Nga 
trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 
của Việt Nam còn thấp (chỉ khoảng 1%)
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	� Hàng điện tử, dệt may, giày dép và thủy 
sản là những mặt hàng xuất khẩu chính

Riêng nhóm hàng điện thoại và linh kiện, máy 
tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đã chiếm tới 
gần 47% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 
sang Nga trong 9 tháng đầu năm 2020.

Ngoài ra, cũng có tỷ trọng lớn trong tổng 
kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Nga là 
các mặt hàng xuất khẩu truyền thống của 
Việt Nam là dệt may, giày dép và thủy sản. 

 

Điện thoại các 
loại và linh kiện

41.16%

Máy vi tính, sản phẩm 
điện tử và linh kiện

15.29%

Hàng dệt, may
8.28%

Hàng thủy sản
4.10%

Giày dép các loại
5.05%

Khác

26.12%

Cơ cấu mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Nga 
9 tháng năm 2020 

Xuất khẩu nông sản sang Nga biến 
động trái chiều giữa các mặt hàng: Theo 
số liệu của Tổng cục Hải quan, năm 2020 
chứng kiến sự sụt giảm lớn về kim ngạch 
xuất khẩu sang Nga của các mặt hàng nông 
sản vốn là thế mạnh của Việt Nam như cà 
phê, hạt điều, gạo và cao su. 

Ngược lại, xuất khẩu rau quả tăng mạnh 
trong khi xuất khẩu chè tương đối ổn định, 
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cho thấy khai thác thị trường cho các mặt 
hàng này khá hiệu quả. 

Nhập khẩu hàng hóa từ Nga vào Việt Nam: 

Nhập khẩu hàng hóa từ Nga về Việt Nam 
liên tục tăng trong giai đoạn 2015-2018, sau 
đó đến năm 2019 thì giảm nhẹ. 9 tháng đầu 
năm 2020, nhập khẩu hàng hóa từ thị trường 
này đạt 1,49 tỷ USD, tăng 13,88% so với 
cùng kỳ năm 2019. 
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Tuy nhiên, nhập khẩu hàng hóa từ Nga 
chiếm tỷ trọng rất nhỏ, chưa đến 1% tổng kim 
ngạch nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam
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Cơ cấu hàng hóa nhập khẩu từ Nga: 

Việt Nam chủ yếu nhập khẩu từ Nga các 
mặt hàng như than, sắt thép, phân bón, 
quặng. Đặc biệt trong 9 tháng năm 2020, các 
mặt hàng như xăng dầu, chất dẻo nguyên 
liệu có kim ngạch nhập khẩu từ thị trường 
này tăng đột biến.

Triển vọng: 
Nhìn chung các chuyên gia và doanh 

nghiệp đánh giá khá tích cực về triển vọng 

tăng xuất khẩu trong thời gian tới, một phần 
là do các nỗ lực được thực hiện trong giai 
đoạn trước. Đó là sự mở cửa thị trường Việt 
Nam cho các nhà sản xuất thịt, cá và các 
sản phẩm sữa của Nga; giải quyết các vấn 
đề liên quan đến hạn chế cung cấp ngũ cốc 
Nga cho Việt Nam; bắt đầu thực hiện thỏa 
thuận liên chính phủ về hỗ trợ sản xuất xe cơ 
giới trên lãnh thổ Việt Nam (theo thỏa thuận 
này, dự kiến sẽ cung cấp khoảng 900 xe 
GAZ và KAMAZ vào năm 2020). 

Sau khi tình hình dịch bệnh lắng xuống và 
môi trường kinh tế vĩ mô ổn định hơn, phía Nga 
sẽ có thể ký các thỏa thuận cụ thể trong các 
lĩnh vực khác đã được đặt ra như cung cấp thiết 
bị và công nghệ xây dựng cơ sở hạ tầng đường 
sắt ở Việt Nam, giới thiệu các dược phẩm của 
Nga, công nghệ thông tin, công nghệ năng 
lượng xanh cho thị trường địa phương; đẩy 
mạnh hợp tác trong lĩnh vực dầu khí.

Việt Nam và Nga có thể tập trung vào 
những lĩnh vực mới nhiều triển vọng như y tế, 
công nghệ cao, năng lượng mới, công nghệ 
số, công nghệ lưỡng dụng. Việt Nam gia 
tăng xuất khẩu các mặt hàng như dệt may, 
các sản phẩm kỹ thuật điện... 

Trước đó, vào tháng 4/2020, trong cuộc 
điện đàm giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc và Thủ tướng Chính phủ Liên bang 
Nga Mikhail Mishustin, hai bên nhất trí tiếp 
tục tạo điều kiện thuận lợi cho xuất nhập 
khẩu hàng hóa song phương nhằm phát huy 
tối đa tiềm năng của Hiệp định Thương mại 
tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á 
- Âu, đặc biệt là tạo thuận lợi thương mại để 
doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác với 
nhau trên các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, 
lắp ráp ô tô…

(Bài viết sử dụng các số liệu từ Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về kinh tế công nghiệp và 
thương mại, tính toán từ số liệu của Tổng cục 
Hải quan)
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QUYỀN NHẬP KHẨU ĐỂ BÁO DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT QUYỀN NHẬP KHẨU ĐỂ BÁO DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT 

	� Doanh nghiệp hỏi:

Công ty 100% vốn nước ngoài (không 
phải doanh nghiệp chế xuất):1. Công ty có 
nhập hàng từ nước ngoài về với loại hình A41 
và bán cho doanh nghiệp chế xuất với loại 
hình B13. Trên 1 TK nhập về có rất nhiều 
dòng hàng và được bán cho rất nhiều doanh 
nghiệp, số lượng của 1 dòng hàng nhập về có 
thể mở 3, 4 tờ khai xuất mới hết số lượng đó. 
Vậy công ty có được hoàn thuế hay không? 
Và thủ tục, hồ sơ để hoàn thuế cụ thể gồm 
những gì. 2. Công ty nhập hàng của doanh 
nghiệp chế xuất (A41) và bán cho doanh 
nghiệp chế xuất (B13) thì có được hoàn thuế 
hay không? 

	� * Giải đáp: (trích dẫn nguồn tại dncustoms.
gov.vn) 

Cục Hải quan Đồng Nai: 

1. Về thủ tục hải quan:

- Căn cứ khoản 2 điều 26 Nghị định số 
118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của 
Chính phủ quy đinh:

“Điều 26. Trách nhiệm thực hiện dự án 
đầu tư

2. Đối với dự án đầu tư thực hiện theo 
Giấy chứng đăng ký nhận đầu tư, văn bản 
quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư có 
trách nhiệm triển khai thực hiện dự án đầu tư  
theo đúng nội dung quy định tại Giấy chứng 
đăng ký nhận đầu tư, văn bản quyết định chủ 
trương đầu tư và quy định của pháp luật có 
liên quan.”

- Căn cứ khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 
6 điều 3 và khoản 2, khoản 4 điều 7 Nghị 
định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 
của Chính phủ quy định:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

3. Quyền nhập khẩu là quyền được nhập 
khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam 
để bán cho thương nhân có quyền phân phối 
hàng hóa đó tại Việt Nam, bao gồm quyền 
đứng tên trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu để 
thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục 
liên quan đến nhập khẩu. Quyền nhập khẩu 
không bao gồm quyền tổ chức hoặc tham gia 
hệ thống phân phối hàng hóa tại Việt Nam, 
trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều 
ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có 
quy định khác.

4. Phân phối là các hoạt động bán buôn, 
bán lẻ, đại lý bán hàng hóa và nhượng quyền 
thương mại.

5. Quyền phân phối là quyền thực hiện 
trực tiếp các hoạt động phân phối.

6. Bán buôn là hoạt động bán hàng hóa 
cho thương nhân bán buôn, thương nhân 
bán lẻ và thương nhân, tổ chức khác; không 
bao gồm hoạt động bán lẻ.

7. Bán lẻ là hoạt động bán hàng hóa cho 
cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khác để sử 
dụng vào mục đích tiêu dùng.

Điều 7. Thực hiện hoạt động mua bán 
hàng hóa và các hoạt động liên quan trực 
tiếp đến mua bán hàng hóa.

Ý KIẾN DOANH NGHIỆP VÀ 
CHUYÊN GIA
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…4. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài đã có quyền phân phối bán buôn, 
quyền phân phối bán lẻ, được bán buôn, bán 
lẻ hàng hóa sản xuất tại Việt Nam và hàng 
hóa nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam.”

Như vậy, công ty phải thực hiện các hoạt 
động sản xuất kinh doanh theo đúng quy định 
của Giấy đăng ký đầu tư. Trường hợp trên giấy 
chứng nhận đầu tư của công ty thể hiện công ty 
có quyền nhập khẩu, thì công ty được thực hiện 
nhập khẩu hàng hóa và bán cho thương nhân 
có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam. 
Tuy nhiên, trường hợp nhập khẩu hàng hóa sau 
đó xuất bán hàng hoá không qua sản xuất cho 
một doanh nghiệp không có quyền phân phối 

lại chưa được quy định tại văn bản pháp luật. 

2. Về loại hình kinh doanh tạm nhập-tái xuất:

Trường hợp Công ty là doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài, nhập khẩu hàng 
hóa của doanh nghiệp chế xuất và bán cho 
doanh nghiệp chế xuất có thể là hoạt động 
kinh doanh tạm nhập-tái xuất thuộc loại hình 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
không được phép thực hiện theo Nghị định 
69/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Công ty cần nghiên cứu các quy định và loại 
hình hoạt động cũng như hoạt động mua bán 
phát sinh để thực hiện quy định về hoạt động 
của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

HỎI VỀ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ TRONG EVFTAHỎI VỀ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ TRONG EVFTA

	� Doanh nghiệp hỏi:

Công ty có đơn hàng xuất sang thị trường 
châu Âu và Nghị định số 111/2020/NĐ-CP 
ngày 18/09/2020 điều 4 khoản 3 mục b như 
sau : “Trong thời hạn 1 năm kể từ ngày đăng 
ký tờ khai xuất khẩu, người khai hải quan 
nộp đầy đủ chứng từ chứng minh hàng hóa 
đáp ứng quy định tại điểm b và điểm c khoản 
2 điều này (01 bản sao) và thực hiện khai bổ 
sung để áp dụng mức thuế suất xuất khẩu 
ưu đãi theo hiệp định EVFTA. Quá thời hạn 
1 năm nêu trên, hàng hóa xuất khẩu không 
được áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu 
đãi theo Hiệp định EVFTA” vậy công ty xin 
hỏi như sau : 1. Nếu đơn hàng xuất dưới 6k 
euro thì thủ xin để tự chứng nhận xuất xứ 
Made in Việt Nam sẽ như thế nào? 2. Nếu 
đơn hàng xuất trên 6k euro thì thủ xin để tự 
chứng nhận xuất xứ Made in Việt Nam sẽ 

như thế nào ? 3. Công ty cần cung cấp những 
chứng từ gì để được áp dụng hiệp định này ?

	� Giải đáp: (trích dẫn nguồn : dncustoms.
gov.vn)  

Cục Hải quan Đồng Nai : 

 - Căn cứ khoản 2 Điều 19 và Điều 25 
Thông tư 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 
của Bộ Công thương quy định:

“Điều 19. Quy định chung về cơ chế 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa ...

2. Hàng hóa có xuất xứ Việt Nam nhập 
khẩu vào Liên minh châu Âu được hưởng ưu 
đãi thuế quan theo EVFTA khi có một trong 
những chứng từ chứng nhận xuất xứ sau:

 a) C/O được phát hành theo quy định tại 
Điều 4 và từ Điều 20 đến Điều 23 Thông 
tư này.
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 b) Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ theo 

quy định tại Điều 25 Thông tư này phát hành 
bởi nhà xuất khẩu có lô hàng trị giá không 
quá 6.000 EUR (sáu ngàn ơ-rô).

c) Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ phát 
hành bởi nhà xuất khẩu đủ điều kiện hoặc 
nhà xuất khẩu đăng ký tại cơ sở dữ liệu phù 
hợp quy định của Bộ Công Thương.

d) Việc tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa 
quy định tại điểm c khoản này thực hiện theo 
quy định của Bộ Công Thương và áp dụng 
sau khi Việt Nam thông báo tới Liên minh 
châu Âu.

“Điều 25. Quy định về tự chứng nhận xuất 
xứ đối với hàng hóa từ Việt Nam

1. Nhà xuất khẩu tự chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 
19 Thông tư này khi hàng hóa có xuất xứ Việt 
Nam và đáp ứng quy định khác của EVFTA.

2. Nhà xuất khẩu tự chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa trên hóa đơn, phiếu giao hàng 
hoặc chứng từ thương mại khác có đủ thông 
tin về hàng hóa, bằng cách đánh máy, đóng 
dấu hoặc in nội dung lời văn khai báo xuất 
xứ hàng hóa trên chứng từ. Nhà xuất khẩu sử 
dụng Mẫu lời văn khai báo xuất xứ bằng một 
trong các phiên bản ngôn ngữ được quy định 
tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 
này và phù hợp với quy định pháp luật của 
Việt Nam. Trường hợp nhà xuất khẩu khai 
báo bằng cách viết tay, lời văn khai báo được 
viết bằng mực và chữ cái in hoa.

3 . Thuật ngữ “chứng từ thương mại khác” 
nêu tại khoản 2 Điều này có thể là phiếu gửi 
hàng, hóa đơn chiếu lệ hoặc phiếu đóng gói. 
Chứng từ vận tải như vận tải đơn hoặc vận 
đơn hàng không không được coi là chứng từ 
thương mại khác.

4. Nội dung tự chứng nhận xuất xứ không 
được thực hiện trên một mẫu riêng biệt. Nội 
dung tự chứng nhận xuất xứ được phép thực 
hiện trên một trang khác của chứng từ thương 
mại với điều kiện nhận biết được trang đó là 
một phần của chứng từ thương mại.

5. Nhà xuất khẩu tự chứng nhận xuất xứ 
nêu tại khoản 1 Điều này nộp chứng từ chứng 
minh xuất xứ hàng hóa cũng như việc tuân 
thủ quy định khác của Thông tư này theo yêu 
cầu của cơ quan có thẩm quyền.

6. Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ có thể 
phát hành sau khi xuất khẩu hàng hóa với 
điều kiện được xuất trình tại Nước thành viên 
nhập khẩu không muộn hơn 2 năm hoặc theo 
quy định của Nước thành viên nhập khẩu kể 
từ khi hàng hóa được đưa vào lãnh thổ Nước 
thành viên nhập khẩu.” Theo đó, với lô hàng 
có trị giá dưới 6.000 EUR, bất kỳ nhà xuất 
khẩu nào cũng có thể tự chứng nhận xuất 
xứ. Với lô hàng trị giá trên 6.000 EUR, chỉ 
có nhà xuất khẩu có đủ điều kiện mới được 
tự chứng nhận xuất xứ (Công ty liên hệ Bộ 
Công thương để được hướng dẫn chi tiết).

Hồ sơ tự chứng nhận theo quy định nêu 
tại Điều 25 Thông tư 11/2020/TT-BCT. 

THỦ TỤC NHẬP KHẨU HÓA CHẤTTHỦ TỤC NHẬP KHẨU HÓA CHẤT

	� Doanh nghiệp hỏi:

Công ty muốn nhập khẩu mặt hàng hóa 

chất caluanie muelear oxidize, vậy xin hỏi 
Công ty có được nhập khẩu chất này không, 
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dựa vào quy định nào để tìm hiểu, thủ tục 
nhập khẩu cần chuẩn bị những gì? 

	� Giải đáp: (trích dẫn nguồn tại dncustoms.
gov.vn)

Cục Hải quan Đồng Nai :

1./ Về chính sách hàng hoá:

Các mặt hàng là hoá chất cần đủ thông tin 
về tên, thành phần hoá học, công dụng,... cụ 
thể để áp dụng chính sách hàng hoá phù hợp. 
Do đó, công ty nêu cần đối chiếu thêm các 
Phụ lục ban hành theo Nghị định 113/2017/
NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Hóa chất để áp dụng chính 
sách hàng hoá cho phù hợp. Ngoài ra cần 
lưu ý hoá chất trong trường hợp là tiền chất, 
hoá chất hạn chế sản xuất, kinh doanh hay 
hoá chất phải khai báo.

  Lưu ý, công ty tham khảo thêm Danh mục 
hàng hoá là hoá chất thuộc Phụ lục III- danh 
mục hóa chất cấm để áp dụng cho phù hợp

 2./ Về HS:

Công ty có thể tham khảo quy định sau 
đây để thực hiện việc phân loại và áp mã HS 
cho phù hợp:

- Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 
30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về 
phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại 
hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, 
kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu.

- Thông tư  65/2017/TT-BTC Danh mục 
hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam do 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 
27/06/2017  để xác định mã HS chi tiết phù 
hợp với thực tế.

- Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 
16/11/2017 của Chính phủ về Biểu thuế xuất 
khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục 
hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, 
thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Để xác định chính xác mã số HS, trước 
khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đề 
nghị xác định trước theo quy định tại Điều 
24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 
21/01/2015 của Chính phủ và Điều 7 Thông 
tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 
(được sửa, đổi bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 
Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 04 
năm 2018) của Bộ Tài chính. 

DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI KHÔNG CÓ TRỤ SỞ  DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI KHÔNG CÓ TRỤ SỞ  
TẠI VIỆT NAM, MỞ TÀI KHOẢN THẾ NÀO?TẠI VIỆT NAM, MỞ TÀI KHOẢN THẾ NÀO?

	� Doanh nghiệp hỏi:

Doanh nghiệp nước ngoài không có trụ sở 
hoặc văn phòng đại diện ở Việt Nam có nhu 
cầu mở tài khoản thanh toán ngân hàng tại 
Việt Nam thì cần cung cấp các giấy tờ và thủ 
tục như thế nào?

	� Giải đáp: (trích dẫn nguồn “trả lời công 
dân” tại baochinhphu.vn)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam :

Tại Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 
19/8/2014 (được sửa đổi, bổ sung tại Thông 
tư số 02/2019/TT-NHNN)  đã có hướng dẫn 
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về hồ sơ, trình tự, thủ tục mở, sử dụng tài 
khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch 
vụ thanh toán. Cụ thể như sau:

Về hồ sơ mở tài khoản thanh toán của tổ 
chức tại Điều 12 Thông tư số 23/2014/TT-
NHNN quy định bao gồm:

“a) Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán 
lập theo mẫu của ngân hàng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản và 
phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 13 
Thông tư này;

b) Các giấy tờ chứng minh việc tổ chức 
mở tài khoản thanh toán được thành lập và 
hoạt động hợp pháp: Quyết định thành lập, 
giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ khác theo 
quy định của pháp luật;

c) Các giấy tờ chứng minh tư cách đại 
diện của người đại diện hợp pháp và quyết 
định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc người 
phụ trách kế toán (nếu có) của tổ chức mở 
tài khoản thanh toán kèm Thẻ căn cước công 
dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc 
Hộ chiếu còn thời hạn của những người đó”.

Về trình tự, thủ tục mở tài khoản thanh 
toán, Khoản 5 Điều 14 Thông tư số 23/2014/
TT-NHNN quy định:

“Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài hướng dẫn khách hàng về trình tự, thủ 
tục tiếp nhận, xử lý hồ sơ mở tài khoản thanh 
toán, phương thức và địa điểm ký hợp đồng 
mở, sử dụng tài khoản thanh toán cho từng 
đối tượng khách hàng phù hợp với điều kiện 
và khả năng cung ứng của đơn vị mình…”.

Doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với ngân 
hàng nơi có nhu cầu mở tài khoản thanh toán 
để được hướng dẫn cụ thể về trình tự thủ tục 
mở tài khoản thanh toán.

Ngoài ra, tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 
23/2014/TT-NHNN quy định: “Việc mở, sử 
dụng tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của 
người cư trú, người không cư trú, tài khoản 
thanh toán bằng đồng Việt Nam của người 
không cư trú và người cư trú là cá nhân người 
nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp 
luật về quản lý ngoại hối và quy định tại 
Thông tư này”.

NHẬP MUA NGUYÊN PHỤ LIỆU NƯỚC NGOÀI  NHẬP MUA NGUYÊN PHỤ LIỆU NƯỚC NGOÀI  
VÀ BÁN THÀNH PHẨM TRONG NƯỚCVÀ BÁN THÀNH PHẨM TRONG NƯỚC

	� Doanh nghiệp hỏi: 

Công ty có giấy phép đăng ký kinh doanh: 
bán buôn vải, hàng may sẵn, bán buôn hàng 
may mặc. Hiện công ty muốn mua nguyên 
liệu nước ngoài và phụ liệu trong nước, sau 
đó sản xuất trong nước và bán thành phẩm 

may mặc trong nước có phát hành hoá đơn 
GTGT. Vậy cho hỏi về phía công ty có đủ 
điều kiện làm theo hình thức trên ko và cần 
những thủ tục gì?.

	� Giải đáp: (trích dẫn nguồn “dncustoms.
gov.vn)



23

I    10/2020

Ý KIẾN DOANH NGHIỆP VÀ CHUYÊN GIA
Cục Hải quan Đồng Nai: 

- Trường hợp công ty không thực hiện gia 
công, sản xuất xuất khẩu mà chỉ nhập khẩu 
nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất 
tiêu thụ trong nước thì thực hiện thực hiện thủ 
tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu theo 
quy định tại Chương II Thông tư số 38/2015/
TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 
số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018, và khai 
báo mã loại hình A12 - Nhập kinh doanh sản 
xuất theo hướng dẫn tại công văn số 2765/
TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015.

- Trường hợp công ty có hoạt động gia 
công, sản xuất xuất khẩu thì trước khi làm 
thủ tục nhập khẩu lô hàng nguyên liệu, vật 
tư đầu tiên để thực hiện gia công, sản xuất 

hàng hóa xuất khẩu, tổ chức, cá nhân thông 
báo cơ sở sản xuất cho cơ quan hải quan 
theo điều 36 Nghị định số 08/2015/NĐ-
CP ngày 21/01/2015 và Điều 56 Thông tư 
số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung 
tại khoản 36 Thông tư số 39/2018/TT-BTC 
ngày 20/4/2018 và thực hiện thủ tục hải 
quan đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy 
định tại Chương II Thông tư số 38/2015/TT-
BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 
39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018.

Công ty cần liên hệ Chi cục Hải quan nơi 
dự định khai báo để được cấp tài khoản truy 
cập khai báo điện tử trên hệ thống và xuất 
trình Giấy đăng ký doanh để được hướng dẫn 
chi tiết khi lần đầu làm thủ tục nhập khẩu

CÁCH TÍNH THUẾ XUẤT KHẨU TRÊN HOÁ ĐƠN ĐỎCÁCH TÍNH THUẾ XUẤT KHẨU TRÊN HOÁ ĐƠN ĐỎ

	� Doanh nghiệp hỏi: 

Công ty có xuất thép phế liệu cho công ty 
trong khu chế xuất. Theo bảng thuế xuất, thì 
mặt hàng này chịu thuế xuất 17%.

1. Công ty có viết hoá đơn đỏ có thuế xuất 
VAT bằng 0% và có cộng thuế xuất khẩu 
17% vào đơn giá để gửi hoá đơn cho công ty 
mua hàng. Khi khai báo Hải quan. Bên đại lý 
Hải quan lại căn cứ vào số tiền trên hoá đơn 
đỏ rồi nhân với thuế xuất khẩu 17%. Tính 
như vậy là bên Công ty đã bị tính 2 lần thuế 
xuất khẩu.

Trong trường hợp này, công ty phải làm 
như thế nào mà tiền đơn giá và tiền thuế xuất 
khẩu viết trên hoá đơn đúng để không bị tính 
thuế xuất 2 lần.

2. Trong trường hợp xuất cho công ty trong 
khu chế xuất này có được coi như xuất khẩu tại 
chỗ. Không áp thuế xuất khẩu 17% không?.

	� Giải đáp: (trích dẫn nguồn : customs.
gov.vn)

Cục Thuế Xuất nhập khẩu:

Căn cứ khoản 2 Điều 86 Luật Hải quan thì 
trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu 
là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu 
xuất, không bao gồm phí bảo hiểm và phí 
vận tải quốc tế.

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Thông tư số 
39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ 
Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 
3 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 
30/8/2019 của Bộ Tài chính thì giá bán đến 
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cửa khẩu xuất được xác định trên cơ sở 
hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hóa đơn 
thương mại.

Đối chiếu quy định thì trường hợp doanh 
nghiệp xuất bán vào khu chế xuất thì xác 
định và kê khai trị giá hải quan theo hóa đơn 
bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất. Để 
xác định và kê khai trị giá hải quan thì doanh 
nghiệp phải ghi đúng giá bán hàng hóa trên 
hóa đơn bán hàng.

2. Về nội dung hỏi “công ty xuất khẩu 
hàng hóa cho công ty trong khu chế xuất có 
được coi là xuất khẩu tại chỗ để không áp 
thuế xuất khẩu 17% không?”.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 
Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 
107/2016/QH13 thì: “Khu phi thuế quan là 
khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, 
được thành lập theo quy định của pháp luật, 
có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với 
khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo 
đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám 
sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan 

và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành 
khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua 
bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế 
quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, 
nhập khẩu”.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Nghị 
định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 
của Chính phủ thì hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu tại chỗ bao gồm hàng hóa mua bán 
giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp 
chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế 
quan.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông 
tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 
của Bộ Tài chính thì thuế suất thuế giá trị 
gia tăng 0% áp dụng đối với hàng hoá, dịch 
vụ xuất khẩu. Hàng hóa xuất khẩu bao gồm 
hàng hóa bán vào khu phi thuế quan theo 
quy định của Thủ tướng Chính phủ. Hàng 
hoá xuất khẩu vào khu phi thuế quan theo 
quy định của pháp luật được coi là xuất khẩu 
và phải nộp thuế xuất khẩu.

THỦ TỤC NHẬP KHẨU GÁO DỪA TƯƠI (COCONUT SHELL)THỦ TỤC NHẬP KHẨU GÁO DỪA TƯƠI (COCONUT SHELL)

	� Doanh nghiệp hỏi: 

Công ty muốn nhập khẩu gáo dừa thô tươi 
(raw coconut shell) về làm nguyên liệu để 
sản xuất than không khói BBQ. 1/ Mặt hàng 
gáo dừa thô tươi có được phép nhập khẩu 
không? Nếu được phép thì thủ tục nhập khẩu 
có cần chú ý những gì? Có xin/cung cấp giấy 
tờ gì đặc biệt không? 2/ Mã HS của gáo dừa? 
3/ Những văn bản pháp luật tham khảo khi 
nhập khẩu mặt hàng này? 4/ Nhập khẩu từ 

Nam Phi thì có quy định nào khác không?

	� Giải đáp: (Trích dẫn nguồn “dncustoms.
gov.vn) 

Cục Hải quan Đồng Nai: 

1. Về mã HS       

Công ty có thể tham khảo 06 (sáu) quy 
tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm 
theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC; Thông 
tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 
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của Bộ Tài chính; Biểu thuế XNK ban hành 
kèm Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 
16/11/2017 của Chính phủ và đối chiếu với 
hàng hoá nhập khẩu, vật liệu cấu thành để 
xác định mã HS.

Do chưa có thông tin đầy đủ về vật liệu cấu 
thành, hàm lượng vật liệu cấu thành, phương 
pháp chế tạo, tài liệu cataloge… của mặt hàng 
nhập khẩu nên chúng tôi không thể tư vấn 
chính xác mã HS hàng hoá Công ty nêu.

Căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào 
hàng hóa thực tế nhập khẩu của Công ty 
tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh 
nghiệp cung cấp tài liệu kỹ thuật (nếu có) 
hoặc/và đi giám định tại Trung tâm phân tích 
phân loại của Hải quan. Kết quả kiểm tra 
thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục 
và kết quả của Trung tâm phân tích phân 
loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để 
áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó. Để có 
cơ sở xác định chính mã HS hàng hoá nhập 
khẩu, trước khi làm thủ tục hải quan, công 
ty có thể đề nghị xác định trước theo quy 

định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC 
ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

2. Về chính sách mặt hàng

- Các loại hàng hoá thuộc danh mục hàng 
hóa phải kiểm dịch thực vật theo mục 11; 
phải kiểm tra an toàn thực phẩm theo mục 
11 Phụ lục 1- Bảng mã số HS đối với danh 
mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
theo Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT 
ngày 29/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. Do đó, công 
ty đối chiếu thực tế hàng nhập khẩu, HS và 
Danh mục thuộc mục 11 Phụ lục 1 Thông tư 
số 15/2018/TT-BNNPTNT để áp dụng chính 
sách hàng hoá cho phù hợp. 

- Việc nhập khẩu sản phẩm có nguồn gốc 
thực vật từ các nước nhằm đảm bảo việc 
quản lý chuyên ngành và tuỳ mục đích sử 
dụng, công ty liên hệ cơ quan quản lý là Cục 
Bảo vệ thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn để có thông tin cụ thể

HỎI THỦ TỤC NHẬP XUẤT KHẨU THỰC PHẨMHỎI THỦ TỤC NHẬP XUẤT KHẨU THỰC PHẨM

	� Doanh nghiệp hỏi: 

Công ty muốn nhập khẩu nguyên liệu dầu 
thô để chế biến sản phẩm chỉ xuất khẩu, 
không tiêu thụ nội địa. Nguyên liệu có mức 
độc tố aflatoxin vượt tiêu chuẩn Bộ Y tế Việt 
Nam (qđ46/2007/qđbyt). Nhưng sản phẩm 
lại đáp ứng tiêu chuẩn của nước nhập khẩu. 
Trường hợp này, Công ty có được phép nhập 
khẩu để chế biến xuất khẩu hay không. Thủ 
tục xuất khẩu có bị vướng mắc gì hay không 

về các chứng nhận CFS, HC.... Trước khi 
nhập hàng Công ty cần phải hoàn thành 
những thủ tục gì để nhập?.

	� Giải đáp: (Trích dẫn nguồn tại 
“dncustoms.gov.vn) 

Cục Hải quan Đồng Nai : 

- Căn cứ điểm 1, 2 Phần 1 tại Quy định 
giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học 
trong thực phẩm ban hành theo Quyết định 



26

I    10/2020

Ý KIẾN DOANH NGHIỆP VÀ CHUYÊN GIA
số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế:

“1. Phạm vi áp dụng

Quy định này quy định giới hạn tối đa ô 
nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm 
và danh mục các chất hỗ trợ chế biến được 
phép sử dụng trong sản xuất và chế biến 
thực phẩm.

2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, 

cá nhân sản xuất, chế biến và kinh doanh 
thực phẩm tại Việt Nam”       

Theo trên, quy định giới hạn tối đa ô 
nhiễm sinh học và hóa học cho đối tượng áp 
dụng để sản xuất, chế biến và kinh doanh 
thực phẩm.

Công ty có thể tham khảo các quy định 
tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 
5 năm 2018 của Chính phủ và thực tế hàng 
hóa xuất khẩu của mình để thực hiện.

THỦ TỤC XUẤT KHẨU TẤM GẠOTHỦ TỤC XUẤT KHẨU TẤM GẠO

	� Doanh nghiệp hỏi: 

Công ty muốn xuất khẩu tấm của gạo tẻ 
theo Nghị định 107 của Chính phủ mà không 
cần giấy phép của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Bộ Y tế có được không?

	� Giải đáp: (Trích dẫn nguồn “dncustoms.
gov.vn) 

Cục Hải quan Đồng Nai: 

- Căn cứ khoản 1 điều 1 Nghị định 
107/2018/NĐ-CP ngày 15/08/2018 củ Chính 
phủ quy định về kinh doanh XK gạo:

 “Điều 1.Phạm vi điều chỉnh:

1. Nghị định này quy định về kinh doanh 
xuất khẩu thóc, gạo (sau đây gọi chung là 
gạo).

Theo đó, như công ty nêu thì tấm của gạo 
tẻ thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định 
trên và điều kiện kinh doanh xuất gạo công 
ty tham khảo điều 3 và điều 4 Nghị định 
107/2018/NĐ-CP. Vậy công ty căn cứ loại 
hình hoạt động của doanh nghiệp để xác 
định rõ điều kiện để được xuất khẩu gạo cho 
phù hợp quy định.

TẠM NHẬP TÁI XUẤT MẶT HÀNG HẠT CHÙM  TẠM NHẬP TÁI XUẤT MẶT HÀNG HẠT CHÙM  
NGÂY VÀ HẠT TÁO ĐỎNGÂY VÀ HẠT TÁO ĐỎ

	� Doanh nghiệp hỏi: 

Công ty làm thủ tục tạm nhập tái xuất hạt 
chùm ngây và hạt táo đỏ. Vậy công ty có cần 
xin giấy phép xuất nhập khẩu 2 sản phẩm 

nói trên không? Nếu có doanh nghiệp phải 
xin giấy phép ở đâu?…

	� Giải đáp: (Trích dẫn nguồn “dncustoms.
gov.vn) 
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Cục Hải quan Đồng Nai: 

- Căn cứ điều 15 Nghị định 69/2018/NĐ-
CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ:

“1. Trừ trường hợp hàng hóa cấm xuất 
khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng 
xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, thương 
nhân được tạm nhập hàng hóa vào Việt Nam 
theo hợp đồng ký với nước ngoài để phục vụ 
mục đích bảo hành, bảo dưỡng, thuê, mượn 
hoặc để sử dụng vì mục đích khác trong một 
khoảng thời gian nhất định rồi tái xuất chính 
hàng hóa đó ra khỏi Việt Nam theo các quy 
định sau:

a) Đối với hàng hóa chưa được phép lưu 
hành, sử dụng tại Việt Nam; hàng hóa thuộc 
diện quản lý bằng biện pháp hạn ngạch xuất 
khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế 
quan, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, trừ 
trường hợp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu 
tự động, thương nhân phải được Bộ Công 
Thương cấp Giấy phép tạm nhập, tái xuất. 
Hồ sơ, quy trình cấp Giấy phép quy định tại 
Điều 19, Điều 20 Nghị định này.

Riêng đối với hàng hóa chưa được phép 
lưu hành, sử dụng tại Việt Nam, Bộ Công 
Thương cấp Giấy phép tạm nhập, tái xuất 
trên cơ sở văn bản chấp thuận của bộ, cơ 
quan ngang bộ có thẩm quyền quản lý hàng 
hóa đó.

b) Hàng hóa quy định tại Điểm a Khoản 1 

Điều này khi sử dụng tại Việt Nam phải tuân 

thủ quy định của bộ, cơ quan ngang bộ có 

thẩm quyền quản lý.

c) Trường hợp hàng hóa không thuộc quy 

định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, thương 

nhân thực hiện thủ tục tạm nhập, tái xuất tại 

cơ quan hải quan, không phải có Giấy phép 

tạm nhập, tái xuất.

…4. Trừ trường hợp hàng hóa cấm xuất 

khẩu, cấm nhập khẩu, hàng hóa tạm ngừng 

xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, thương 

nhân thực hiện thủ tục tạm nhập, tái xuất 

trong các trường hợp sau đây tại cơ quan hải 

quan, không phải có Giấy phép tạm nhập, 

tái xuất:

a) Tạm nhập hàng hóa để phục vụ đo 

kiểm, khảo nghiệm.

b) Tạm nhập tái xuất linh kiện, phụ tùng 

tạm nhập không có hợp đồng để phục vụ 

thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay nước 

ngoài; linh kiện, phụ tùng tạm nhập để sửa 

chữa tàu biển, tàu bay theo hợp đồng ký giữa 

chủ tàu nước ngoài với nhà máy sửa chữa tại 

Việt Nam.

c) Tạm nhập tái xuất phương tiện chứa 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo phương 

thức quay vòng.”

Ngoài ra, công ty tham khảo Phụ lục 

I - Bảng mã số HS đối với danh mục hàng 

hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn và thuộc Phụ 

lục II - Bảng mã số HS đối với Danh mục 

hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên 

ngành trước thông quan thuộc thẩm quyền 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 



28

I    10/2020

Ý KIẾN DOANH NGHIỆP VÀ CHUYÊN GIA
nông thôn ban hành kèm theo Thông tư số 
15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

để thực hiện kiểm dịch thực vật, kiểm tra 
chuyên ngành.

 MÃ HS CỦA BÀN GHẾ GỖ XUẤT RỜI   MÃ HS CỦA BÀN GHẾ GỖ XUẤT RỜI  
DƯỚI DẠNG TỪNG BỘ PHẬNDƯỚI DẠNG TỪNG BỘ PHẬN

	� Doanh nghiệp hỏi: 

Công ty có khách hàng muốn nhập khẩu 
đồ gỗ nội thất từ gỗ rừng trồng dưới dạng 
từng bộ phận tháo rời và đóng trong các bao 
bì khác nhau thay vi nguyên chiếc sau đó 
khách hàng sẽ tự lắp ráp. Trước đó công ty 
áp mã HS là 94036090 và 94016990 cho 
sản phẩm nguyên chiếc bàn, ghế gỗ vậy các 
bộ phận tháo rời của bàn ghế thì công ty sẽ 
dùng mã HS nào? Công ty có thể dùng mã 
HS như dùng cho sản phẩm nguyên chiếc 
được không vì trong biểu thuế có ghi : Đồ gỗ 
nội thất và các bộ phận của chúng.

	� Giải đáp: (Trích dẫn nguồn “dncustoms.
gov.vn) 

Cục Hải quan Đồng Nai: 

Công ty có thể tham khảo 06 (sáu) quy 
tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm 
theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC; Thông 
tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 
của Bộ Tài chính; Biểu thuế XNK ban hành 
kèm Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 
16/11/2017 của Chính phủ và đối chiếu với 
hàng hoá nhập khẩu, vật liệu cấu thành để 
xác định mã HS.

 Do chưa có thông tin đầy đủ về vật liệu 

cấu thành, hàm lượng vật liệu cấu thành, 
phương pháp chế tạo, tài liệu cataloge… 
của mặt hàng nhập khẩu nên Cục Hải quan 
không thể tư vấn chính xác mã HS hàng hoá 
Công ty nêu.

 Căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào 
hàng hóa thực tế nhập khẩu của Công ty 
tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh 
nghiệp cung cấp tài liệu kỹ thuật (nếu có) 
hoặc/và đi giám định tại Trung tâm phân tích 
phân loại của Hải quan. Kết quả kiểm tra 
thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục 
và kết quả của Trung tâm phân tích phân 
loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để 
áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.

Để xác định chính xác mã số thuế, trước 
khi làm thủ tục hải quan Công ty có thể 
đề nghị xác định trước theo quy định tại 
Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 
25/3/2015 được sửa đổi, bố sung tại khoản 
3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 
20/4/2018 của Bộ Tài chính.


