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Cập nhật tiến trình thực hiện các sáng 
kiến chung của WTO về thương mại 
điện tử, tạo thuận lợi đầu tư, dịch vụ 
trong nước và doanh nghiệp siêu nhỏ, 
nhỏ và vừa

Để chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng lần 
thứ 12 (MC12) của Tổ chức thương mại 

thế giới (WTO) sẽ diễn ra vào năm 2021, ngày 
18 tháng 12 năm 2020, các điều phối viên của 
WTO về các sáng kiến chung trong lĩnh vực 
thương mại điện tử, tạo thuận lợi đầu tư, dịch vụ 
trong nước và các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ 
và vừa (MSMEs) đã báo cáo Ban thư ký WTO 
về những kết quả đạt được và đề xuất hướng 
thực hiện sắp tới. 

Các điều phối viên cũng đã gửi các báo cáo tóm 
tắt tới các thành viên WTO, trong đó nêu rõ bốn 
sáng kiến trên đã phát triển như thế nào kể từ 
khi được đưa ra cách đây ba năm, thực trạng và 
các bước phát triển tiếp theo.

Những sáng kiến này đã trở thành một phần 
quan trọng trong chương trình nghị sự của 
WTO, với số lượng thành viên tham gia ngày 
càng mở rộng, gồm cả các nước phát triển và 
đang phát triển và dựa trên các nguyên tắc cởi 
mở, minh bạch và toàn diện. 

Logo nhóm điều phối viên về MSME của WTO

Mục tiêu chung của các sáng kiến này là củng cố 
và tăng cường hệ thống thương mại đa phương, 
cởi mởi, với sự tham gia của càng nhiều thành 
viên càng tốt.

Các sáng kiến về thương mại điện tử, tạo thuận 
lợi đầu tư, quy định trong nước về dịch vụ và 
MSMEs là minh chứng rõ ràng cho việc WTO 
có thể ứng phó với những thách thức kinh tế và 
công nghệ mới một cách linh hoạt, thực tế và 
kịp thời 

Để có thông tin chi tiết về tiến độ thực hiện từng 
sáng kiến này, vui lòng liên hệ Ban biên tập bản 
tin TLHTM. 

Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) xây 
dựng kế hoạch phục hồi và phát triển 
bền vững các chuỗi cung ứng

Trưởng phái đoàn của khoảng 150 cơ quan 
hải quan thành viên WCO đã tham gia 

Phiên họp thứ 137 của Hội đồng WCO- cơ quan 
ra quyết định tối cao của Tổ chức, diễn ra từ 
ngày 10 đến ngày 12 tháng 12 năm 2020. 

Các cuộc thảo luận tập trung vào: thương mại 
điện tử, tạo thuận lợi và kiểm soát luồng hành 
khách, vai trò của Hải quan trong việc giảm 
thiểu tác động của đại dịch COVID-19 và tạo 
thuận lợi cho việc vận chuyển vắc-xin xuyên 
biên giới, bình đẳng giới và đa dạng.

Để tiếp tục các công việc đã thực hiện để hỗ 
trợ cơ quan Hải quan thích ứng với đại dịch 
COVID-19 và để đáp ứng hoạt động phân phối 
vắc-xin COVID-19 toàn cầu sắp tới, Hội đồng 
đã thông qua Nghị quyết về vai trò của Hải quan 
trong việc tạo điều kiện cho sự lưu thông hiệu 
quả xuyên biên giới đối với dược phẩm, vật tư 
y tế cho các tình huống khẩn cấp. Nghị quyết 
liệt kê các biện pháp và hành động khác nhau 
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cần thực hiện để đảm bảo hàng hóa xuất khẩu, 
quá cảnh và nhập khẩu được thông quan nhanh 
chóng và an toàn.

Phiên họp thứ 137 của WCO diễn ra theo hình thức trực 
tuyến

Cuối cùng, Hội đồng đã thông qua ác tài liệu về 
Khu vực thương mại tự do, các nền kinh tế đảo 
nhỏ, việc xử lý hàng hóa nguy hiểm /độc hại, 
phân tích dữ liệu và quá cảnh…

Các Phiên họp Hội đồng tiếp theo dự kiến diễn 
ra vào tháng 6 năm 2021 

Để có thông tin chi tiết về các văn kiện đã được 
WCO thông qua, vui lòng liên hệ Ban biên tập 
bản tin TLHTM. 

EU công bố quy định mới về các sản 
phẩm hữu cơ đối với các nhà xuất 
khẩu ngũ cốc, đậu, hạt có dầu

Từ tháng 1/2021, Liên minh châu Âu sẽ áp 
dụng bộ quy tắc mới theo quy định (EU) số 

2018/848. Quy định mới này sẽ đảm bảo cạnh 
tranh công bằng, đồng thời cũng sẽ ngăn chặn 
gian lận và nâng cao lòng tin của người tiêu 
dùng. Quy định mới không chỉ kiểm soát việc 
sử dụng thuốc trừ sâu trong các sản phẩm, mà 

còn liên quan đến quản lý đất và sản xuất thực 
phẩm. Bộ quy tắc đơn nhất này cũng sẽ áp dụng 
cho các nông dân ngoài EU xuất khẩu sản phẩm 
hữu cơ của họ vào thị trường EU.

Kể từ ngày 01/01/2021:

Bộ quy tắc đơn nhất: EU sẽ không chấp nhận 
các tiêu chuẩn hữu cơ khác nhau được công 
nhận là tương đương với các tiêu chuẩn của EU. 
Thay vào đó, các nhà sản xuất hữu cơ phải áp 
dụng một bộ quy tắc mới của EU thay thế các 
quy tắc tương đương.

Tính đồng nhất: sẽ có một phương pháp đồng 
nhất hơn để giảm nguy cơ ô nhiễm từ thuốc bảo 
vệ thực vật một cách vô tình.

Hệ thống kiểm soát chặt chẽ: các biện pháp 
phòng ngừa chặt chẽ hơn và kiểm tra dựa trên 
rủi ro cao dọc theo toàn bộ chuỗi cung ứng sẽ 
cải thiện hệ thống kiểm soát. Việc kiểm tra các 
trang trại và các cơ sở có rủi ro thấp sẽ diễn ra 
24 tháng một lần, thay vì 12 tháng một lần như 
hiện nay. Tuy nhiên, các quốc gia thành viên sẽ 
áp dụng các qui trình quốc gia của họ nếu phát 
hiện ra các chất cấm trên các sản phẩm hữu cơ.

Hệ sinh thái đất: Quy định mới xác định mối 
liên hệ với đất như một nguyên tắc cơ bản. Điều 
này có nghĩa là hệ sinh thái đất sẽ vẫn là một 
trong những yêu cầu cơ bản của sản xuất hữu 
cơ. Tuy nhiên, một số loại cây trồng sẽ được 
ngoại lệ. Ví dụ, sản xuất hạt nảy mầm, không 
cần thay đổi canh tác liên quan đến đất đai.

Chứng nhận nhóm cho các hộ nông dân nhỏ lẻ: 
Chứng nhận nhóm sẽ không còn giới hạn đối 
với các hộ nông dân nhỏ lẻ từ các nước đang 
phát triển. Điều này có nghĩa là chứng nhận 
cũng sẽ được cấp cho các nhà sản xuất nhỏ lẻ 
ở EU.
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Quy định mới về các sản phẩm hữu cơ sẽ áp 
dụng cho các sản phẩm nông nghiệp chưa qua 
chế biến và đã được chế biến được sử dụng làm 
thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Sản phẩm đã 
được chế biến chỉ có thể được dán nhãn hữu cơ 
khi ít nhất 95% thành phần nông sản là hữu cơ.

Tác động của quy định mới về các sản phẩm 
hữu cơ đối với các sản phẩm ngũ cốc, đậu và hạt 
có dầu ở các nước đang phát triển

Quy định mới sẽ công bằng cho các nhà sản 
xuất nông nghiệp châu Âu. Nhưng các nhà sản 
xuất hữu cơ nhỏ ở các nước đang phát triển có 
thể sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu.

Các nhà sản xuất hữu cơ ở các nước đang phát 
triển phải đối mặt với những thách thức khác 
nhau so với các nhà sản xuất châu Âu. Nhiều 
loại cây ngũ cốc, hạt và hạt có dầu ở các nước 
đang phát triển được sản xuất trên quy mô lớn 
ở các vùng cận nhiệt đới (đậu tương, vừng, 
hạt chia). Những loại khác ở vùng cận biên và 
nghèo (hạt diêm mạch quinoa, hạt kê fonio). 
Những vùng này sẽ có các vấn đề khí hậu và 
bệnh thực vật khác nhau. Các tiêu chuẩn về cơ 
sở hạ tầng, chất lượng nước và vận hành không 
thể so sánh được với những tiêu chuẩn trung 
bình của nông dân châu Âu 

Để có thông tin chi tiết về các tài liệu, quy định 
mới của EU, vui lòng liên hệ ban biên tập. 

UNCTAD cập nhật báo cáo về thương 
mại quốc tế năm 2020 

Theo dự báo mới nhất của Hội nghị Liên 
Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển 

(UNCTAD) công bố vào tháng 12/2020, giá 
trị thương mại hàng hóa toàn cầu được dự báo 
sẽ giảm 5,6% vào năm 2020 so với năm 2019, 
mức giảm mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng 
tài chính toàn cầu năm 2009. 

Tuy nhiên, dự báo này đã lạc quan hơn so với 
các dự báo của UNCTAD công bố chỉ vài tuần 
trước (giảm là 9%).

Đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi hoạt động 
thương mại trên toàn thế giới vào năm 2020, 
làm tăng nhu cầu của cả các cơ quan Nhà nước 
và các doanh nghiệp cập nhật số liệu thống kê, 
đổi mới các mô hình đánh giá và dự báo.

 

Tăng trưởng thương mại hàng hóa toàn cầu giai đoạn 
2006-2019 và dự báo (đvt:%). Nguồn: UNCTAD

Đối với thương mại dịch vụ, mức sụt giảm 
lớn hơn nhiều, dự báo giảm 15,4% so với năm 
2019, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1990. 
Năm 2009, sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn 
cầu, thương mại dịch vụ cũng chỉ giảm 9,5%.

THÔNG TIN QUỐC TẾ
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Tăng trưởng thương mại dịch vụ toàn cầu giai đoạn 
2006-2019 và dự báo (đvt:%)

Các dự báo được công bố trong Sổ tay thống 
kê toàn diện hàng năm của UNCTAD cho năm 
2020, trong đó có các thống kê chi tiết năm 
2019 với các dự báo cho năm 2020 

Để xem chi tiết báo cáo của UNCTAD về thương 
mại hàng hóa và dịch vụ toàn cầu, vui lòng liên 
hệ Ban biên tập.  

Liên hợp quốc thảo luận về cạnh 
tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng trong nền kinh tế số thời kỳ hậu 
COVID-19

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp 
tục thúc đẩy các hoạt động giao dịch trực 

tuyến, Chính phủ các nước trên thế giới ngày 
càng quan tâm hơn đến những xu hướng và vấn 
đề mới phát sinh liên quan đến cạnh tranh và 
bảo vệ người tiêu dùng trong nền kinh tế số.

Tại Hội nghị lần thứ tám của Liên hợp quốc về 
Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, đại biểu 
từ 104 quốc gia thành viên đã thảo luận về các 

hành động cấp bách liên quan đến rà soát luật 
pháp, thực thi và thậm chí cả quy định mới phát 
sinh về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng trong nền kinh tế số. 

Nhờ sức hút đối với người tiêu dùng toàn cầu 
về mua sắm trực tuyến, các nền tảng thương 
mại điện tử Pinduoduo, Meituan Dianping và 
Shopify đã lần đầu tiên lọt vào danh sách 100 
công ty đứng đầu toàn cầu tính theo vốn hóa thị 
trường vào năm 2020, cùng với với những tập 
đoàn thương mại điện tử lớn khác như Amazon 
và Alibaba.

Tính đến tháng 6 năm 2020, 7 trong số 10 công 
ty hàng đầu thế giới tính theo giá trị vốn hóa 
thị trường là các công ty cung cấp nền tảng kỹ 
thuật số, trong đó năm công ty có trụ sở tại Hoa 
Kỳ và hai công ty ở Trung Quốc. Giá trị vốn 
hóa thị trường của các công ty công nghệ trong 
danh sách 100 công ty hàng đầu toàn cầu đã 
tăng 28% trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến 
tháng 6 năm 2020.

Những thách thức liên quan đến cạnh tranh 
trong nền kinh tế kỹ thuật số xuất phát từ thực 
tế là phải làm thế nào để dữ liệu lớn (big data) 
và các hiệu ứng mạng tạo ra một thị trường kỹ 
thuật số theo mô hình cùng thắng “win-win”.

Trong cuộc họp lần này, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ 
đã trình bày kết quả điều tra về các hành vi phản 
cạnh tranh có thể xảy ra bởi các nền tảng kỹ 
thuật số.

Đức là một trong những nước đầu tiên sửa đổi 
luật cạnh tranh để đảm bảo môi trường kinh do-
anh cạnh tranh và bình đẳng trong không gian 
kỹ thuật số. Đây cũng là cách tiếp cận mà Ủy 
ban Châu Âu đang thực hiện để đảm bảo các 
thông lệ công bằng của các nền tảng “gatekeep-
er” - những nền tảng bán sản phẩm từ các công 
ty khác và do đó có thể xác định cách thức và 
liệu các bên thứ ba có thể tiếp cận khách hàng 
của họ hay không.

THÔNG TIN QUỐC TẾ



Thuận lợi hoá thương mại    I   12/20206

gatekeeper-project.eu

Hơn nữa, cần phải điều chỉnh hành vi của các 
nền tảng trực tuyến có thể bị phân loại là hành 
vi thương mại không công bằng hoặc lạm dụng 
vị trí thương lượng cao hơn. Luật cạnh tranh ở 
Nhật Bản và Hàn Quốc bao gồm các điều khoản 
như vậy, nhằm tạo sân chơi bình đẳng giữa các 
công ty cung cấp nền tảng kỹ thuật số và các 
doanh nghiệp sử dụng 

Kế hoạch 10 điểm nhấn để thúc đẩy 
lưu thông, thương mại hàng hóa trong 
bối cảnh COVID-19

Do các quốc gia trên thế giới đồng loạt áp 
dụng các biện pháp cấp thiết để kiểm soát 

đại dịch COVID-19, các hệ thống giao thông và 
thương mại quốc tế cũng bị ảnh hưởng lớn. Kết 
quả là thương mại toàn cầu sụt giảm và kéo theo 
những gián đoạn trong các chuỗi cung ứng hàng 
hóa thiết yếu.

Shamika Sirimanne, Giám đốc công nghệ và 
logistics của UNCTAD cho biết: “Tạo thuận lợi 
thương mại là giữ cho hàng hóa lưu thông, vì 
vậy chúng ta phải cố gắng hết sức để đảm bảo 
cuộc khủng hoảng không cản trở khả năng tiếp 
cận các nguồn cung hàng hóa thiết yếu”.

Bản tóm tắt chính sách mới của UNCTAD phác 
thảo một kế hoạch hành động gồm 10 điểm 

nhấn để duy trì hoạt động thương mại tự do 
trong suốt cuộc khủng hoảng COVID-19 và 
thời kỳ hậu đại dịch. Cụ thể: 

1. Đảm bảo vận chuyển không bị gián đoạn;

2. Giữ cho các cảng biển, cửa khẩu luôn mở;

3. Bảo vệ thương mại quốc tế đối với hàng hóa 
quan trọng; tăng tốc độ thông quan và tạo thuận 
lợi thương mại;

4. Tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải xuyên 
biên giới;

5. Đảm bảo quyền quá cảnh hợp pháp;

6. Bảo vệ tính minh bạch và thông tin cập nhật;

7. Thúc đẩy hệ thống thủ tục không cần giấy tờ;

8. Giải quyết sớm các tác động pháp lý đối với 
các bên thương mại;

9. Bảo vệ chủ hàng và nhà cung cấp dịch vụ 
vận tải;

10. Ưu tiên hỗ trợ kỹ thuật.

Các nước đang phát triển phải đối mặt với 
những điều kiện đặc biệt khó khăn, do đó rất 
cần sự hỗ trợ từ các nước phát triển, cũng như 
sự hợp tác giữa các quốc gia để duy trì sự phát 
triển của thương mại. 

Ngay cả trước khi COVID-19 bùng phát, nhiều 
nước đang phát triển đã phải đối mặt với thách 
thức về nguồn lực hạn chế cho đầu tư cơ sở hạ 
tầng và dịch vụ giao thông cũng như tiến hành 
các cải cách tạo thuận lợi thương mại.

Các biện pháp ứng phó với COVID-19 này đòi 
hỏi đầu tư hơn nữa vào năng lực con người, thể 
chế và công nghệ.

UNCTAD cũng khuyến cáo các ủy ban chuyên 
trách về tạo thuận lợi thương mại ở các nước 
đang phát triển cần tăng cường hợp tác để ứng 
phó chủ động hơn với các tình huống khẩn cấp 
mang tính khu vực và quốc tế 

THÔNG TIN QUỐC TẾ
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HOẠT ĐỘNG TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI 

Theo số liệu của Bộ Công Thương, tính đến 
tháng 12/2020, Việt Nam đã ký kết 14 Hiệp 

định thương mại tự do (FTA) khu vực và song 
phương (trong đó 13 FTA đang được thực thi). 
Nước ta cũng đã kết thúc đàm phán 01 và đang 
đàm phán 02 Hiệp định với các đối tác khác. 
Đặc biệt, hai FTA thế hệ mới là CPTPP và 
EVFTA có quy mô tác động rộng lớn, được kỳ 
vọng sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam 
trưởng thành hơn trong tiến trình hội nhập kinh 
tế quốc tế. 

Với các thành quả này, có thể nói đến nay Việt 
Nam đã thiết lập được quan hệ thương mại tự 
do với hầu hết các nước đối tác quan trọng nhất 
trên thế giới (trừ Hoa Kỳ), tạo cơ sở vững chắc 
cho việc tăng cường và thúc đẩy trao đổi thương 
mại – đầu tư song phương cũng như tăng cường 

Để tận dụng tốt nhất Cổng thông tin điện tử Hiệp định 
Thương mại tự do của Việt Nam - “Vietnam FTA Portal”

http://fta.moit.gov.vn/

hội nhập kinh tế quốc tế trong khu vực và trên 
toàn cầu.

Bối cảnh hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng và 
xu hướng phát triển mãnh mẽ của Cách mạng 
Công nghệ 4.0 đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc 
hình thành Cổng thông tin điện tự về FTA của 
Việt Nam, giúp các doanh nghiệp và các tổ 
chức, cá nhân có nhu cầu có thể tra cứu tất cả 
các thông tin cần thiết, đặc biệt là các cam kết 
liên quan đến thuế, quy tắc xuất xứ, dịch vụ và 
đầu tư... 

Trên cơ sở sự hỗ trợ của Chính phủ Ốt-xtrây-
li-a và Ngân hàng thế giới, Cổng thông tin điện 
tử về các FTA Việt nam đã được xây dựng dựa 
trên mô hình của Cổng thông tin điện tử FTA 
của Chính phủ Ốt-xtrây-li-a (sau đây gọi tắt là 
FTAP).

Các đại biểu khai trương Cổng thông tin Vietnam FTA Portal
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Việc xây dựng FTAP được khởi động từ tháng 
2/2019. Sau gần 2 năm triển khai, mặc dù gặp 
nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 nhưng 
các chuyên gia của Bộ Công Thương và Ngân 
hàng Thế giới đã hoàn tất các công việc cuối 
cùng để khai trương FTAP đầu tiên của Việt 
Nam tại địa chỉ http://fta.moit.gov.vn/

Ngày 23/12/2020, tại Hà Nội, Bộ Công Thương 
đã long trọng tổ chức Lễ khai trương Cổng 
thông tin điện tử Hiệp định Thương mại tự do 
của Việt Nam (Vietnam FTA Portal), nhằm giúp 
cộng đồng doanh nghiệp và người dân Việt 
Nam tận dụng hiệu quả các Hiệp định Thương 
mại tự do (FTA), đặc biệt là các FTA thế hệ mới.

Buổi lễ có sự hiện diện của ông Phạm Bình 
Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Bộ 
trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh; Bà 
Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng 
Thế giới tại Việt Nam; Bà Robyn Mudie, Đại sứ 
Ốt-xtrây-li-a tại Việt Nam.

Theo đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp 

trong nước và quốc tế, việc hình thành Cổng 
thông tin điện tử về các FTA Việt Nam, đây là 
lần đầu tiên Việt Nam có được một công cụ tra 
cứu các cam kết FTA và các thông tin liên quan 
một cách thông minh, tiên tiến, có ý nghĩa rất 
lớn trong việc giúp cộng đồng doanh nghiệp và 
người dân tận dụng tối đa cơ hội từ các FTA mà 
Việt Nam đã tham gia, gửi đi thông điệp quan 
trọng về quyết tâm của Chính phủ Việt Nam 
trong việc thực thi các FTA một cách hiệu quả 
nhất thông qua các tính năng quan trọng.

Bộ Công Thương cũng cung cấp các thông tin, 
hướng dẫn cụ thể để cộng đồng doanh nghiệp 
và độc giả quan tâm có thể khai thác, tận dụng 
tốt nhất Cổng thông tin Vietnam FTA Portal như 
sau: 

FTAP tích hợp các thông tin trong các hiệp định 
thương mại tự do đa phương, khu vực và song 
phương của Việt Nam vào trong một hệ thống 
tra cứu thông minh và thân thiện với người sử 
dụng. Theo đó, 

+ Về thương mại hàng hóa, Cổng thông tin điện 

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh phát biểu tại buổi lễ khai trương

HOẠT ĐỘNG TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI 
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tử này cho phép doanh nghiệp và người dân tra 
cứu ra kết quả mức thuế, lộ trình cắt giảm thuế 
đối với từng mặt hàng cụ thể theo các FTA của 
Việt Nam với các đối tác, đặc điểm quy mô thị 
trường, quy tắc xuất xứ để hưởng ưu đãi và các 
thủ tục cần thực hiện và các biện pháp phi thuế 
mà doanh nghiệp cần lưu ý trong quá trình xuất 
khẩu/nhập khẩu mặt hàng đó.

+ Về thị trường địch vụ đầu tư: Cổng thông tin 
điện tử này cho phép doanh nghiệp và người 
dân tra cứu ra kết quả cam kết mở cửa thị trường 
dịch vụ - đầu tư liên quan tới từng ngành/phân 
ngành dịch vụ hoặc phi dịch vụ theo từng 
phương thức cung cấp dịch vụ cũng như thông 
tin về các văn bản quy phạm pháp luật cam kết 
và hiện hành có liên quan…Qua đó, tạo điều 
kiện cho doanh nghiệp và người dân có được 
thông tin cần thiết một cách nhanh chóng, chính 
xác, từ đó tận dụng tối đa các cơ hội do các FTA 
này mang lại.

+ Ngoài ra, FTAP sẽ cập nhật thường xuyên tình 
hình và kết quả triển khai thực thi các Hiệp định 
FTA của Việt Nam từ phía các cơ quan quản lý 
tại các phiên họp Hội đồng, Ủy ban có liên quan 
trong các Hiệp định này; Các văn bản pháp luật 
thực hiện các Hiệp định FTA Việt Nam do cơ 
quan quản lý ban hành sẽ được cập nhật đầy 
đủ trên Cổng thông tin điện tử về các FTA; Số 
liệu hoặc thông tin về các thị trường có FTA với 
Việt Nam sẽ được cập nhật thường xuyên dựa 
trên các nguồn thông tin tin cậy; Các hội nghị, 
hội thảo hoặc khóa tập huấn dưới hình thức trực 
tiếp và trực tuyến sẽ được thường xuyên cập 
nhật để doanh nghiệp hoặc những tổ chức, cá 
nhân quan tâm có thể đăng ký tham gia. Ngoài 
ra, các ấn phẩm hỗ trợ doanh nghiệp khi được 
xuất bản cũng sẽ được đăng tải công khai để 
doanh nghiệp hoặc người dân có thể tham khảo.

Lưu ý: Toàn bộ các dữ liệu trên Cổng thông tin 
này sẽ được hiển thị dưới dạng song ngữ (tiếng 
Việt và tiếng Anh) 

Trong năm 2019 - 2020, Bộ Công Thương 
tiếp tục là Bộ tiên phong hoàn thành việc 

cắt giảm điều kiện kinh doanh cho giai đoạn 
này với việc trình Chính phủ ban hành Nghị 
định số 17/2020/NĐ-CP, theo đó cắt giảm, đơn 
giản hóa 205 điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Như vậy, sau 2 lần thực hiện cắt giảm, đơn giản 
hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Bộ 
đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa tổng cộng 
là 880 điều kiện trên tổng số 1.216 điều kiện 
(chiếm 70%). Đến thời điểm hiện tại, số lượng 
điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Công Thương còn lại 
553 điều kiện thuộc 25 ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện của Luật Đầu tư.”

Tất cả 295 thủ tục hành chính cấp Trung ương 
thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương 
đã được triển khai dịch vụ công trực tuyến 
(DVCTT) mức độ 2 trở lên; Hiện nay, Cổng 
Dịch vụ công của Bộ đang cung cấp 220 
DVCTT mức độ 3, 4 tại địa chỉ https://dich-
vucong.moit.gov.vn (trong đó có 159 DVCTT 
mức độ 3, 61 DVCTT mức độ 4). Đã có 36,000 
doanh nghiệp đăng ký sử dụng Cổng Dịch vụ 
công của Bộ. Tổng số hồ sơ DVCTT trung 
bình đạt 1,000,000 hồ sơ/năm trong giai đoạn 
2016-2020 và tăng dần theo các năm, riêng 
trong năm 2020 là 1,460,459 hồ sơ, tương ứng 
99% tổng số hồ sơ được gửi đến Bộ 

Công tác cải cách hành 
chính, xây dựng Chính phủ 
điện tử không ngừng đổi 
mới, hành động quyết liệt 
và đi vào chiều sâu 

HOẠT ĐỘNG TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI 
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N
hững tác động từ đại dịch Covid-19 đã dẫn 
đến xu hướng chuyển đổi mạnh mẽ sang 

các giao dịch trực tuyến để hạn chế các tiếp xúc 
trực tiếp về mặt vật lý. Thị trường tiêu dùng Việt 
Nam với cơ cấu dân số trẻ, năng động, tỷ lệ kết 
nối internet cao được đánh giá thuộc nhóm có 
chuyển đổi nhanh trên thế giới từ các hình thức 
giao dịch truyền thống sang thương mại điện 
tử. Để đáp ứng nhu cầu đó, các doanh nghiệp 
Việt Nam cũng cần nhanh chóng chuyển đổi số, 
tham gia các nền tảng thương mại điện tử nếu 
không muốn bị thất bại ngay trên sân nhà trước 
các doanh nghiệp thương mại điện tử của quốc 
tế. 

Theo báo cáo của Bộ Công Thương về tình hình 
thương mại điện tử Việt Nam trong bối cảnh 
dịch COVID-19, trong giai đoạn đầu của dịch 
bệnh (từ khoảng tháng 2 - 4/2020), có 57% do-
anh nghiệp có hoạt động kinh doanh liên quan 
tới thương mại điện tử cho biết doanh thu tăng 
trưởng dưới 30% so với cùng kỳ năm 2019, 
thậm chí tăng trưởng âm; tuy nhiên, vẫn có 
24% doanh nghiệp có doanh thu tăng trên 51%. 
Với kịch bản dịch bệnh được kiểm soát như 
hiện nay, Bộ Công Thương dự báo tốc độ tăng 
trưởng doanh thu thương mại điện tử trong quý 
IV là 20%, quy mô thị trường thương mại điện 
tử bán lẻ năm 2020 ước đạt 12 tỷ USD.

Riêng với thị trường B2C, doanh thu liên tục 
tăng trong 5 năm trở lại đây, nhờ sự tham gia rất 
tích cực của người tiêu dùng Việt Nam vào môi 
trường mua sắm trực tuyến. 

Năm 2020 đã đi qua với nhiều khó khăn và thay 
đổi lớn trong hoạt động thương mại. Năm 2021, 

Tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phân phối hàng hóa 
trên các nền tảng thương mại điện tử

lĩnh vực thương mại điện tử được dự báo sẽ 
tiếp tục có những bước tiến mạnh mẽ, một mặt 
nhằm tận dụng các cơ hội từ các hiệp định tự 
do thương mại thế hệ mới như CPTPP, EVFTA 
có hiệu lực, mặt khác nhằm vượt qua các thách 
thức và áp lực cạnh tranh trong nền kinh tế số.

Trước tình hình đó, nhằm triển khai chỉ đạo của 
Chính phủ, đồng thời hưởng ứng cuộc vận động 
người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, 
với sứ mệnh hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, 
mang đến cho người tiêu dùng môi trường mua 
sắm trực tuyến an toàn, nhằm tạo thuận lợi cho 
các doanh nghiệp phân phối hàng hóa một cách 
an toàn, hiệu quả trên các nền tảng thương mại 
điện tử, vừa qua Bộ Công Thương phối hợp với 
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch 
thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị “Cơ hội 
cho Doanh nghiệp sản xuất Việt triển khai phân 
phối trên nền tảng thương mại điện tử trong bối 
cảnh mới”. 

Hội nghị nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, 
hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất Việt Nam mở 
rộng kênh phân phối, phát triển hệ thống phân 
phối bằng các giải pháp chuyển đổi số, liên kết 
theo chuỗi giá trị, ứng dụng hình thức thương 
mại điện tử và công nghệ số thông qua “Gian 
hàng Việt trực tuyến”. 

“Gian hàng Việt trực tuyến” do Cục Thương 
mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương 
chủ trì, hợp tác với các sàn thương mại điện tử 
lớn tại Việt Nam là nơi tập hợp các thương hiệu 
uy tín, sản phẩm chất lượng của các doanh ng-
hiệp sản xuất Việt để thúc đẩy phân phối tại thị 
trường nội địa thông qua thương mại điện tử.

HOẠT ĐỘNG TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI 
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Sách trắng thương mại điện tử năm 2020

Các chỉ tiêu về TMĐT B2C của Việt Nam giai đoạn 2015-2019

Nguồn: Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam năm 2020

Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2018 2019

Ước số người tham gia mua sắm trực 
tuyến (triệu người) 30,3 32,7 33,6 39,9 44,8

Ước giá trị mua sắm trực tuyến của một 
người (USD) 160 170 186 202 225

Tỷ trọng doanh thu TMĐT B2C so với 
tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 
tiêu dùng cả nước

2,8% 3% 3,6% 4,2% 4,9%

Tỷ lệ người dân sử dụng Internet 54% 54,2% 58,1% 60% 66%

Mô hình này nhằm phát huy các thế mạnh của 
thương mại điện tử, giúp doanh nghiệp cung cấp 
được các hàng hóa có chất lượng đảm bảo, chi 
phí thấp, góp phần đảm bảo niềm tin của người 
tiêu dùng qua thương mại điện tử khi mua sắm 
trực tuyến.

Theo đánh giá của các chuyên gia, các nhà 
sản xuất Việt Nam sẽ có cơ hội mở thêm kênh 
phân phối mới, hiện đại, hỗ trợ mở rộng đầu 
ra cho các doanh nghiệp sản xuất Việt tới mọi 
tỉnh thành phố trên cả nước, từng bước giúp các 
doanh nghiệp sản xuất Việt, doanh nghiệp địa 

phương ổn định kinh doanh và phục hồi sản 
xuất trong giai đoạn bình thường mới.

Các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt Nam tham 
gia Chương trình “Gian hàng Việt trực tuyến” có 
thể liên hệ trực tiếp với Cục Thương mại điện tử 
và Kinh tế số (TMĐT&KTS) để tìm hiểu thông 
tin và đăng ký. Các sàn thương mại điện tử hợp 
tác với Cục TMĐT&KTS như Sendo, Voso, 
Tiki cũng đã chuẩn bị đội ngũ trực tiếp hướng 
dẫn kỹ thuật để hỗ trợ các doanh nghiệp và các 
sản phẩm hàng Việt sớm triển khai phân phối 
trên các sàn thương mại điện tử này 
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N
ăm 2020, mặc dù kinh tế thế giới và khu 
vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh 

Covid-19, song sản xuất công nghiệp của Việt 
Nam vẫn được duy trì và khởi sắc, đặc biệt là 
chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ngành chế 
biến, chế tạo với mức tăng cả năm đạt 4,9%, 
đóng góp 85% kim ngạch xuất khẩu cả nước, 
qua đó củng cố thành tích xuất khẩu và thặng dư 
cán cân thương mại của Việt Nam. Các ngành 
công nghiệp chủ lực, có giá trị gia tăng cao như 
điện tử, dệt may, da giày... tăng trưởng ở mức 
cao, tỷ trọng của các ngành khai thác, sử dụng 
tài nguyên thô tiếp tục giảm, phù hợp với định 
hướng tái cơ cấu ngành công nghiệp của Chính 
phủ. 

MỘT NĂM VƯỢT BÃO COVID-19 CỦA CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN CHẾ TẠO 

Động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế cả nước
Cũng trong năm 2020, Bộ Công Thương đã trình 
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 124/NQ-
CP ngày 03 tháng 9 năm 2020 về Chương trình 
hành động thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW 
ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị về 
định hướng xây dựng chính sách phát triển công 
nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045 và Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 
06 tháng 8 năm 2020 về các giải pháp thúc đẩy 
phát triển công nghiệp hỗ trợ. Qua đó, tạo ra 
những động lực mới cho quá trình phát triển 
công nghiệp, đồng thời tạo cơ sở để các cơ quan 
Trung ương và địa phương thống nhất hoàn 
thiện và triển khai hiệu quả các chính sách công 
nghiệp hóa theo chủ trương của Đảng và Nhà 
nước trong thời gian tới 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Thống kê (số liệu của các năm 2016-2019 đã 
được cập nhật theo điều chỉnh mới nhất của Tổng cục Thống kê
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QUY ĐỊNH - CHÍNH SÁCH

Quy định về quỹ đầu tư phát triển địa 
phương

Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Chính phủ đã ban 
hành Nghị định số 147/2020/NĐ-CP quy định 
về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát 
triển địa phương.

 Quỹ đầu tư phát triển địa phương do tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương thành lập (sau đây 
gọi tắt là Quỹ đầu tư phát triển địa phương hoặc 
Quỹ); hoạt động huy động vốn, cho vay, đầu tư, 
ủy thác và nhận ủy thác để thực hiện chức năng 
Quỹ đầu tư phát triển địa phương của Công ty 
Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí 
Minh (sau đây gọi tắt là HFIC).

Quỹ đầu tư phát triển địa phương hoạt động dựa 
trên nguyên tắc và phạm vi như sau: 

1. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ đầu tư phát 
triển địa phương:

a) Tự chủ về tài chính, không vì mục tiêu lợi 
nhuận, bảo toàn và phát triển vốn; hoạt động 
độc lập với ngân sách nhà nước.

b) Chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn 
điều lệ.

c) Thực hiện cho vay, đầu tư đúng đối tượng và 
điều kiện theo quy định tại Nghị định này.

2. Phạm vi hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển 
địa phương:

a) Huy động vốn trung, dài hạn từ các tổ chức 
trong và ngoài nước theo quy định của Nghị 
định này và pháp luật có liên quan.

b) Cho vay các dự án thuộc danh mục lĩnh vực 
đầu tư, cho vay của Quỹ theo quy định tại Nghị 
định này.

c) Đầu tư các dự án, đầu tư thành lập tổ chức 

kinh tế, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn 
góp của tổ chức kinh tế thuộc danh mục lĩnh 
vực đầu tư, cho vay của Quỹ theo quy định tại 
Nghị định này.

d) Ủy thác cho vay, đầu tư; nhận ủy thác quản lý 
các quỹ tài chính nhà nước tại địa phương, các 
tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo 
quy định của pháp luật và Nghị định này.

đ) Thực hiện nghiệp vụ phát hành trái phiếu 
chính quyền địa phương theo ủy quyền của Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp 
luật.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 
tháng 02 năm 2021 và thay thế Nghị định số 
138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 
về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát 
triển địa phương và Nghị định số 37/2013/NĐ-
CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 8 năm 2007.

Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái 
xuất khẩu trang y tế
 

“Thông tư số 44/2020/TT-BCT ngày 07 tháng 
12 năm 2020 của Bộ Công Thương quy định về 
việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất 
mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ 
trang phục phòng, chống dịch”

Ngày 07/12/2020, Bộ Công Thương đã ban 
hành Thông tư 44/2020/TT-BCT quy định về 
việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất 
mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ 
trang phục phòng, chống dịch.

Cụ thể, danh mục mặt hàng khẩu trang y tế, găng 
tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch tạm 
ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất bao gồm: 
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Găng tay y tế (mã 3926.20.90; mã 4015.11.00; 
mã 4015.19.00); Bộ trang phục phòng, chống 
dịch (gồm quần áo, kính, khẩu trang y tế, mũ 
bảo hộ, găng tay, giày) (mã 6210.10.90); Khẩu 
trang y tế (mã 6307.90.40; mã 7307.90.90).

Thông tư này có hiệu lực từ 22/01/2021 đến hết 
ngày 31/12/2021.

Danh mục 322 loại gỗ đã nhập khẩu 
vào Việt Nam

“Quyết định số 4832/QĐ-BNN-TCLN ngày 27 
tháng 11 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn về việc công bố Danh mục các 
loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam và Danh 
sách vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt 
Nam”

Ngày 27/11/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đã ban hành Quyết định 4832/QĐ-
BNN-TCLN về việc công bố Danh mục các loại 
gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam và Danh sách 
vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam.

Theo đó, Danh mục 322 loại gỗ đã nhập khẩu 
vào Việt Nam bao gồm: Gỗ Linh sam (Abies 
spp.); Gỗ Keo lai (Acacia auriculiformis (Aca-
cia moniliformis)); Gỗ Tràm (Acacia harpoph-
ylla (Acacia harpopylla, Racosperma harpoph-
yllum); Gỗ Keo đen (Acacia melanoxylon); 
Gỗ Thích (Acer macrophyllum (Acer auritum, 
Acer dactylophyllum, Acer flabellatum, Acer 
hemionitis, Acer leptodactylon)); Gỗ Gõ (Af-
zelia Africana (Pahudia Africana)); Gỗ Gõ đỏ 
Châu Phi (Afzelia pachyloba (Afzelia brieyi, 
Afzelia zenkeri, Pahudia brieyi);… 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Quy định của HĐND tỉnh An Giang về 
chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo tỉnh An Giang đến năm 
2025

Ngày 08 tháng 12 năm 2020 Hội đồng nhân 
dân tỉnh An Giang đã ban hành Nghị quyết số 
20/2020/NQ-HĐND  quy định nội dung và mức 
chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo tỉnh An Giang đến năm 2025.)

Theo đó, có một số nội dung đáng lưu ý như 
sau về mức chi để phát triển hoạt động đào tạo, 
nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo:

1. Hỗ trợ kinh phí mua bản quyền chương trình 
đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp, chuyển giao, 
phổ biến giáo trình khởi nghiệp đã được nghiên 
cứu, thử nghiệm thành công trong nước, quốc 
tế cho một số cơ sở giáo dục, cơ sở ươm tạo và 
tổ chức thúc đẩy kinh doanh: Thực hiện theo 
các quy định hiện hành về chế độ, định mức chi 
tiêu ngân sách nhà nước, thanh toán theo hợp 
đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo 
tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với quy định của 
pháp luật về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ. 
Trong đó:

a) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập do ngân 
sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: Ngân 
sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện;

b) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo 
đảm một phần chi thường xuyên: Ngân sách 
nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí trên cơ sở 
khả năng thu của đơn vị (tối đa 50% tổng dự 
toán kinh phí thực hiện);

c) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo 
đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự 
nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; 
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các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và doanh 
nghiệp: Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 30% 
tổng dự toán kinh phí thực hiện.

2. Hỗ trợ kinh phí thuê chuyên gia trong nước, 
quốc tế để triển khai các khóa đào tạo khởi ng-
hiệp đổi mới sáng tạo, đào tạo huấn luyện viên 
khởi nghiệp, nhà đầu tư khởi nghiệp tại một số 
cơ sở giáo dục, cơ sở ươm tạo và tổ chức thúc 
đẩy kinh doanh:

a) Yêu cầu về trình độ, năng lực của chuyên gia 
thực hiện theo quy định Bộ Khoa học và Công 
nghệ;

b) Đối với chuyên gia trong nước: Đơn vị được 
giao nhiệm vụ tổ chức các chương trình đào tạo 
căn cứ nội dung yêu cầu công việc thuê chuyên 
gia thực hiện thương thảo mức tiền thuê chuyên 
gia, thuyết minh rõ kết quả của việc thuê chuyên 
gia, tiêu chí đánh giá kết quả thuê chuyên gia 
để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về 
số lượng và mức kinh phí thuê chuyên gia theo 
hợp đồng khoán việc. Mức chi thuê chuyên gia 

tối đa 10.000.000 đồng/chuyên gia/khóa đào 
tạo.Trong trường hợp cần thiết phải tổ chức 
các khóa đào tạo chuyên sâu, dài ngày (từ 30 
ngày trở lên), mức chi thuê chuyên gia tối đa 
28.000.000 đồng/chuyên gia/khóa đào tạo;

c) Đối với chuyên gia nước ngoài: Đơn vị được 
giao nhiệm vụ tổ chức các chương trình đào tạo 
căn cứ nội dung yêu cầu công việc thuê chuyên 
gia thực hiện thương thảo mức tiền thuê chuyên 
gia, thuyết minh rõ kết quả của việc thuê chuyên 
gia, tiêu chí đánh giá kết quả thuê chuyên gia 
để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về 
số lượng và mức kinh phí thuê chuyên gia theo 
hợp đồng khoán việc.

Mức chi trả cho chuyên gia nước ngoài do Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt sau khi 
đã thỏa thuận với chuyên gia theo hợp đồng và 
trong phạm vi dự toán được phê duyệt. Tổng 
dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê 
chuyên gia nước ngoài tối đa 30% tổng dự toán 
kinh phí thực hiện nhiệm vụ.

QUY ĐỊNH - CHÍNH SÁCH
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Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Liên 
minh vắc-xin (the Vaccine Alliance -Gavi), 

hai tỷ liều vắc-xin COVID-19 sẽ được phân 
phối vào cuối năm 2021, với mức phân bổ cho 
mỗi quốc gia bằng 20% dân số để đáp ứng các 
mục tiêu về miễn dịch. Điều này đặt ra những 
yêu cầu cấp bách đối với chính sách tạo thuận 
lợi thương mại để đảm bảo lưu thông, phân phối 
vắc-xin ở quy mô lớn chưa từng có trên toàn 
cầu. 

Theo tổ chức thương mại thế giới (WTO), 
thương mại vắc-xin dùng cho người đã tăng 
gấp 5 lần kể từ năm 2005. WHO ước tính nhu 
cầu vắc-xin toàn cầu ở mức 3,5 tỷ liều vào 
năm 2018. Con số này không bao gồm vắc-xin 
bại liệt dùng bằng đường uống, cúm theo mùa 
và vắc-xin cho thị trường du lịch và quân sự. 
Nhưng tình trạng thiếu hụt diễn ra thường xuy-
ên. Sáu mươi chín quốc gia báo cáo thiếu dự 
trữ vắc-xin ít nhất một tháng trong năm 2018. 
Các loại vắc-xin bị thiếu hụt đặc biệt là vắc-xin 
ngừa sốt vàng da, sởi và bại liệt.

Theo thông lệ thì các loại vắc-xin mới thường 
mất hơn 10 năm để được phát triển và sử 
dụng phổ biến. Tuy nhiên, một số loại vắc-xin 
COVID-19 đã nhanh chóng được phê duyệt để 
sử dụng trong trường hợp khẩn cấp và được 
đăng ký chỉ khoảng 8 tháng sau khi dịch bệnh 
mới này được thông báo cho WHO. Theo Liên 
minh Đổi mới chuẩn bị sẵn sàng cho dịch bệnh 
(CEPI), việc phát triển vắc-xin COVID-19 đang 
đi theo “mô hình đại dịch”, tức là khung thời 
gian được rút gọn và thực hiện song song nhiều 
bước chứ không diễn ra tuần tự. 

Để tăng cường khả năng nghiên cứu và phê 

Vai trò của chính sách tạo thuận lợi thương mại trong phân 
phối vắc-xin COVID-19 trên toàn cầu

duyệt vắc-xin đảm bảo tiêu chí an toàn, hiệu 
quả và nhanh chóng, “phương pháp tiếp cận 
danh mục đầu tư” đang được sử dụng, tức là 
đầu tư vào nhiều “ứng viên” vắc-xin để thử 
nghiệm đồng thời. Điều này giúp thúc đẩy quá 
trình phân phối vắc-xin đã được phê duyệt một 
cách nhanh chóng, đảm bảo năng lực sản xuất 
mở rộng và thậm chí việc sản xuất đã bắt đầu 
ngay cả trước khi nhận được sự chấp thuận của 
cơ quan quản lý. Theo khảo sát của CEPI, năng 
lực sản xuất sẽ đạt ít nhất 2-4 tỷ liều vắc-xin 
COVID-19 vào cuối năm 2021.

Với những đặc thù của cuộc khủng hoảng 
COVID-19 hiện nay, sự hợp tác giữa các quốc 
gia với nhau và với các tổ chức quốc tế trong 
việc tạo thuận lợi thương mại cho quá trình sản 
xuất, lưu thông, phân phối vắc-xin trở nên vô 
cùng cần thiết. 

Tuy nhiên, làm thế nào để sự nhanh chóng 
không đi kèm với những rủi ro và thiếu công 
bằng hoặc cạnh tranh không lành mạnh về 
thương mại vắc-xin? Điều này đặt ra những 
câu hỏi chính sách lớn liên quan đến tạo thuận 
lợi thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng. 

Các chính sách và quy định nào nhằm thúc đẩy 
trao đổi thông tin khoa học, dữ liệu và mẫu vật 
lý xuyên biên giới hiệu quả, kịp thời cả ở giai 
đoạn nghiên cứu và phát triển, phân phối cũng 
như ở các bước khác của chuỗi giá trị thương 
mại vắc-xin trên toàn cầu?

 ¦ Đối với hoạt động nghiên cứu và sản xuất 
vắc-xin:

• Những chính sách nào có thể được thực hiện 
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để khuyến khích trao đổi dữ liệu về vắc-xin 
COVID-19 (ví dụ: nghiên cứu, dữ liệu thử ng-
hiệm lâm sàng, truy cập cơ sở dữ liệu) để tạo 
điều kiện cho sự hợp tác nghiên cứu và phát 
triển (R&D) quốc tế? Các quy định pháp luật 
trong nước có bao gồm các điều khoản về lợi 
ích công cộng cho phép tiết lộ dữ liệu thử ng-
hiệm lâm sàng không? Các lợi ích thương mại 
hợp pháp được bảo vệ như thế nào đối với bất 
kỳ thông tin bí mật nào được gửi cho các cơ 
quan quản lý?

• Làm thế nào để có thể tiếp cận các sản phẩm 
nghiên cứu (ví dụ như thuốc, huyết tương và 
các vật tư y tế khác) cần thiết trong nghiên cứu 
vắc-xin COVID-19, và làm thế nào để đánh giá 

chất lượng và độ an toàn của những sản phẩm 
này kịp thời?

• Làm thế nào để có thể tiếp cận với bí quyết kỹ 
thuật (bao gồm cả các tiêu chuẩn quốc tế) cần 
thiết trong nghiên cứu COVID-19?

• Các chính sách liên quan đến sở hữu trí tuệ 
(SHTT), dữ liệu và kiến thức liên quan đến việc 
phát triển vắc-xin, và thông tin này có thể được 
truy cập như thế nào? Có những cơ chế nào để 
khuyến khích phát triển và hỗ trợ chia sẻ SHTT? 
Luật SHTT của các quốc gia có quy định các 
ngoại lệ cho nghiên cứu không? Những chính 
sách nào áp dụng cho SHTT tiếp theo từ ng-
hiên cứu được tài trợ công? Những hình thức 

Quy trình phát triển và phân phối vắc-xin COVID-19 trên toàn thế giới 

Nguồn: wto.org
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can thiệp nào có thể cần thiết để đảm bảo quyền 
truy cập và sử dụng cần thiết? Chế độ tiếp cận 
và chia sẻ lợi ích đối với các nguyên liệu được 
áp dụng, nếu có?

 ¦ Đối với hoạt động phân phối vắc-xin trên 
quy mô quốc tế:

Thời gian là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với 
việc phân phối vắc-xin toàn cầu. Vì vậy tốc độ 
và phạm vi tiếp cận của ngành hàng không là 
điều kiện cho phân phối vắc-xin COVID-19 
nhanh chóng và cho phép các nền kinh tế, bất 
kể vị trí địa lý của họ, tiếp cận vắc-xin và các 
chuỗi cung ứng liên quan. 

Theo Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế 
(ICAO) và Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO), 
vận tải hàng không đóng vai trò then chốt đối 
với nhiều nước đang phát triển, bù đắp cho cơ 
sở hạ tầng kém về giao thông đường bộ. Tuy 
nhiên, các hạn chế đi lại phổ biến liên quan đến 
COVID-19 và nhu cầu hành khách thấp đã làm 
giảm đáng kể tần suất các chuyến bay quốc tế 
kể từ đầu năm 2020, gây ảnh hưởng xấu đến 
vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không 
vì một phần hàng hóa được vận chuyển trong 
bụng của các máy bay chở khách.

Theo số liệu từ Hiệp hội Vận tải Hàng không 
quốc tế (IATA), tính đến tháng 9 năm 2020, 
năng lực vận chuyển hàng hóa quốc tế sẵn có 
vẫn giảm 28% so với cùng kỳ năm trước. 

WHO, UNICEF và Liên minh vắc-xin trong 
tháng 12/2020 báo cáo những khó khăn trong 
các chương trình vắc-xin thường xuyên theo kế 
hoạch do kết nối hàng không hạn chế. Các biện 
pháp kiểm dịch và kiểm soát sức khỏe liên quan 
là một yếu tố hạn chế khác đối với hoạt động 
vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không. 
Do đó, Tổ chức hàng không dân dụng toàn cầu 
(ICAO) đã xây dựng một khái niệm về hành 
lang y tế công cộng đặc thù cho các phi hành 

đoàn và các hoạt động cứu trợ, để đảm bảo tiến 
độ vận chuyển, trừ khi phi hành đoàn có các 
triệu chứng COVID-19.

Vắc-xin phải được xử lý và vận chuyển phù hợp 
với các yêu cầu quy định quốc tế, ở nhiệt độ 
được kiểm soát và không chậm trễ để đảm bảo 
chất lượng của sản phẩm. Việc phân phối vắc-
xin COVID-19 có các yêu cầu về nhiệt độ rất 
nghiêm ngặt (trong một số trường hợp có thể 
xuống tới -80°c). Những thách thức về cấu trúc 
của chuỗi cung ứng, chẳng hạn như cho phép 
chuỗi lạnh hoạt động ở hiệu suất cao, chỉ có thể 
được giải quyết bằng các tiến bộ công nghệ và 
can thiệp chính sách của các Chính phủ, như đã 
nêu trong sách trắng gần đây của tập đoàn DHL. 

Hiệp hội Chuyển phát nhanh toàn cầu (GEA) 
khuyến cáo các quốc gia và các thành viên cần 
có các hướng dẫn chi tiết và cập nhật hơn nữa 
cho các chủ hàng và nhà sản xuất vắc-xin để các 
nhà khai thác không bị buộc phải từ chối các lô 
hàng do không tuân thủ các yêu cầu vận chuyển 
hàng nguy hiểm (ví dụ: đá khô để làm lạnh 
vắc-xin hoặc các hàng hóa nguy hiểm khác). 
Nếu cần tái sử dụng thiết bị và thùng chứa lạnh 
chuyên dụng, thì điều cần thiết là phải đảm bảo 
rằng việc phân phối ở các nước khác không bị 
trì hoãn một cách không cần thiết.

Vận chuyển và bảo quản kém, bao gồm cả việc 
đứt gãy tính toàn vẹn của chuỗi lạnh, có thể dẫn 
đến việc bệnh nhân nhận được vắc-xin kém 
chất lượng, không an toàn hoặc vô tác dụng. Do 
đó, việc đảm bảo quản lý nhiệt độ nhất quán 
trong toàn bộ mạng lưới phân phối là rất phức 
tạp nhưng nhất thiết phải thực hiện.

 Một khuyến cáo khác với Chính phủ các nước 
là sự linh hoạt, phù hợp trong việc cấp phép, 
ưu tiên và tạo điều kiện cho việc giao hàng từ 
đầu đến cuối các sản phẩm vắc-xin nhạy cảm 
với nhiệt độ, bao gồm cả thông qua vận tải đa 
phương thức. Các Chính phủ cần xem xét liệu 
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có cần phê duyệt nhanh chóng cho các nhà cung 
cấp dịch vụ logistics chuỗi lạnh để họ có thể 
đảm đương các nhiệm vụ cấp thiết này? (ví dụ, 
một số quy định có thể liên quan là: quan hệ đối 
tác địa phương và giới hạn vốn chủ sở hữu nước 
ngoài có cần được nới lỏng hoặc miễn để tạo 
điều kiện phân phối vắc-xin hay không). 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối 
các sản phẩm nhạy cảm với nhiệt độ từ đầu 
đến cuối, UNICEF đã lập bản đồ thiết bị chuỗi 
lạnh và khả năng bảo quản trong một thời gian 
và chuẩn bị hướng dẫn cho các quốc gia nhận 
vắc-xin. Với sự hỗ trợ của Liên minh vắc-xin 
và hợp tác với WHO, UNICEF đang nâng hệ 
thống chuỗi lạnh. Kể từ năm 2017, hơn 40.000 
tủ lạnh chạy bằng năng lượng mặt trời đã được 
lắp đặt, chủ yếu ở Châu Phi.

Theo ICAO và WCO, hàng hóa vận chuyển 
bằng đường hàng không được xử lý bởi một số 
đơn vị với các trách nhiệm khác nhau dọc theo 
chuỗi giá trị thương mại, bao gồm nhà khai thác 
máy bay, hãng chuyển phát nhanh, nhà khai 
thác bưu điện, đại lý được quy định, người gửi 
hàng, người nhận hàng và những nhà cung cấp 
dịch vụ trên mặt đất. Do đó, cần có thời gian 
để đào tạo nhân viên về các kỹ thuật viên xử lý 
thích hợp và chuẩn bị sẵn sàng các thiết bị liên 
quan. Một báo cáo của Văn phòng Kiểm toán 
Quốc gia của Vương quốc Anh cho biết có thể 
cần tới 46.000 nhân viên để cung cấp chương 
trình tiêm chủng COVID-19 (dựa trên tỷ lệ tiếp 
nhận 75%). 

Ngoài ra, đánh giá của WHO về việc triển khai 
vắc-xin để điều trị đại dịch cúm A (H1N1) đã 
nêu rõ những khó khăn do thiếu phương tiện xử 
lý để đóng gói lại khối lượng lớn trong các đợt 
giao hàng trong chuỗi lạnh tại các điểm trung 
chuyển. 

Quá cảnh cũng là một vấn đề khác cần giải quyết. 
Hàng hóa có thể chuyển giữa nhiều chuyến bay 

khác nhau trước khi đến điểm đến cuối cùng 
và các chuyến hàng có thể phải tuân theo nhiều 
yêu cầu về thủ tục và chứng từ (ICAO và WCO, 
2020). Các nguyên tắc của Hiệp định Tạo thuận 
lợi Thương mại của WTO về tự do quá cảnh có 
liên quan đến vấn đề này. Vắc-xin có thể vận 
chuyển qua lãnh thổ của một thành viên WTO 
nhưng không có quyền sở hữu trí tuệ ở quốc gia 
quá cảnh, tạo ra rào cản đối với thương mại hợp 
pháp.

Một vấn đề nữa là sự công bằng trong phân phối 
vắc-xin. Trong trường hợp không có đủ năng 
lực sản xuất trong nước, nhiều nước đang phát 
triển phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu vắc-xin, 
một số không có điều kiện tài hcisnh thậm chí 
trông chờ vào hàng được tặng hoặc giảm giá. 
Điều này có thể làm tăng đáng kể mối quan tâm 
kinh tế của việc chuyển hướng các loại vắc-xin 
này sang các thị trường có giá cao hơn.

Để đảm bảo rằng vắc-xin được phân phối đến 
các quốc gia có nhu cầu, các biện pháp thích hợp 
được yêu cầu theo Hiệp định về các khía cạnh 
liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí 
tuệ, cần được nước nhập khẩu thực hiện để hạn 
chế những hoạt động trục lợi trong thương mại 
vắc-xin và cạnh tranh không lành mạnh trong 
tiếp cận vắc-xin. Trong số các lệnh cấm và hạn 
chế xuất xuất đối với hàng hóa hoặc thiết bị y 
tế liên quan đến COVID-19 được báo cáo lên 
WTO, khoảng 58 biện pháp được ban hành bởi 
43 thành viên WTO và sáu thành viên không 
thuộc WTO vẫn có hiệu lực đến đầu tháng 12 
năm 2020.

Hơn nữa, chỉ có thể sử dụng vắc-xin nếu có dụng 
cụ tiêm thích hợp. Các yêu cầu về đóng gói và 
ghi nhãn cụ thể cho từng lô dụng cụ này lại tạo 
thêm một thách thức đối với các tổ chức liên 
quan đến việc phân phối vắc-xin COVID-19 
quốc tế. Tính minh bạch và rõ ràng đối với các 
yêu cầu, quy định là rất quan trọng. Thông báo 

THÔNG TIN CHUYÊN SÂU



Thuận lợi hoá thương mại    I   12/202020

kịp thời của WTO (kể cả trong tình huống khẩn 
cấp) về những thay đổi được đề xuất đối với các 
quy định kỹ thuật và thủ tục đánh giá sự phù 
hợp là rất quan trọng để giúp cho các bên liên 
quan cập nhật thông tin mới nhất về các biện 
pháp tạo thuận lợi thương mại. 

Ngoài ra, hệ thống cảnh báo ePing của WTO 
cung cấp thông báo qua email về những thay 
đổi đối với các rào cản kỹ thuật đối với các biện 
pháp thương mại và những cảnh báo này có thể 
được điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù do 
COVID-19.

Các vấn đề chính sách cần cân nhắc trong 
quá trình phân phối vắc-xin COVID-19: 

• Các Chính phủ có thể thực hiện nhữngc biện 
pháp nào để hỗ trợ năng lực vận chuyển hàng 
không để phân phối vắc-xin? Các hính phủ có 
thể sử dụng các giao thức y tế của ICAO như 
thế nào để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt 
động vận chuyển hàng không?

• Các Chính phủ có thể thực hiện những biện 
pháp nào để đảm bảo rằng các hạn chế và cấm 
xuất khẩu không ảnh hưởng đến việc tiếp cận 
các nguyên liệu và thành phần cần thiết để sản 
xuất vắc-xin COVID-19 và không làm phức tạp 
thêm nhiệm vụ phân phối vắc-xin COVID-19?

 • Một quốc gia quá cảnh có thể làm gì để đẩy 
nhanh việc vận chuyển vắc-xin COVID-19 qua 
lãnh thổ của mình? Làm thế nào để quá trình 
vận chuyển có thể được đảm bảo nếu vắc-xin 
không được chấp thuận, hoặc bị kiểm soát về 
quyền sở hữu trí tuệ hoặc xuất khẩu?

• Làm thế nào các Chính phủ có thể đảm bảo 
rằng các nguyên tắc liên quan trong Hiệp định 
Tạo thuận lợi Thương mại của WTO về quá 
cảnh được tôn trọng? (Các quy tắc này bao gồm 

việc miễn trừ hàng hóa quá cảnh khỏi các quy 
định kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp 
của thành viên quá cảnh và cho phép xử lý trước 
các tài liệu quá cảnh trước khi hàng đến).

 • Các Chính phủ có thể thực hiện các biện pháp 
nào để tạo điều kiện cho việc phân phối chuỗi 
lạnh nhạy cảm với thời gian, đặc biệt là hàng 
hóa bằng đường hàng không và các nhà cung 
cấp dịch vụ logistics khác (ví dụ: xử lý trước khi 
đến, quá cảnh và các điều khoản khác của Hiệp 
định Tạo thuận lợi Thương mại của WTO)?

• Các cơ quan quản lý biên giới có thể thực hiện 
những biện pháp nào để tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc nhập cảnh của các đội vận chuyển liên 
quan đến việc phân phối vắc-xin?

• Chính phủ có thể làm gì để ngăn chặn việc 
chuyển hướng bất hợp pháp vắc-xin sang các 
thị trường khác? 

• Các biện pháp do cơ quan Hải quan và các 
cơ quan quản lý biên giới khác thực hiện để 
xúc tiến các thủ tục thông quan biên giới khi 
đại dịch bùng phát đã tạo cơ sở vững chắc cho 
sự hợp tác hơn nữa của các cơ quan biên giới. 
Trong thời gian tới các cơ quan này cần có các 
điều chỉnh nào nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc nhập khẩu vắc-xin COVID-19?

Tham khảo: Bộ tài liệu của WTO về “Các hạn 
chế và cấm xuất khẩu”,  Hiệp định chung về 
thuế quan và thương mại (GATT 1994), Hiệp 
định chung về thương mại dịch vụ (GATS), Hiệp 
định về các vấn đề liên quan đến thương mại của 
quyền sở hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPS), Hiệp 
định tạo thuận lợi thương mại (TFA), Cơ sở dữ 
liệu Nguồn lực Thuận lợi hóa Thương mại, Cơ 
sở dữ liệu Hiệp định Thuận lợi hóa Thương mại 
(TFAD và các báo cáo mới nhất của WHO 

THÔNG TIN CHUYÊN SÂU
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Ý KIẾN DOANH NGHIỆP VÀ CHUYÊN GIA

Hàng sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu 100% có được miễn thuế xuất 
khẩu không?

Doanh nghiệp hỏi:

Doanh nghiệp nhập khẩu đồng cathode để sản xuất đồng thanh cái (Busbar) cung cấp cho thị 
trường nội địa và xuất khẩu. Theo biểu thuế thì loại đồng thanh cái chịu thuế xuất khẩu là 5% tuy 
nhiên sản phẩm này được cấu thành từ 100% là nguyên liệu nhập khẩu thì có được miễn thuế xuất 
khẩu không? 

Giải đáp:

Cục Giám sát quản lý về hải quan: 

Căn cứ Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 về “Miễn 
thuế”, trường hợp nhập khẩu đồng cathode để sản xuất đồng thanh cái (Busbar) để xuất khẩu thì 
thanh đồng xuất khẩu không thuộc trường hợp được miễn thuế xuất khẩu.

Nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại 
khoản 7 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016. Quy 
định chi tiết về miễn thuế, thủ tục, hồ sơ miễn thuế tại Điều 12, Điều 31 Nghị định số 134/2016/
NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ. 

Thủ tục đưa hàng hóa đã xuất khẩu quay về Việt Nam để sửa chữa

Doanh nghiệp hỏi:

Công ty có xuất 1 lô hàng vào kho ngoại quan, nhưng trong quá trình kho ngoại quan kiểm tra hàng 
hóa thấy bị ẩm mốc, hư hỏng, lỗi ,..không đạt yêu cầu của chủ hàng, nên phía kho ngoại quan yêu 
cầu công ty phải đưa hàng về sửa chữa, xử lý. Vậy xin hỏi hàng hóa sau khi xuất vào kho ngoại 
quan có được rút hàng về sửa chữa không ? thủ tục đưa hàng về sửa chữa như thế nào? 

Giải đáp: 

- Căn cứ Điều 88 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định

“Điều 88. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan

1. Hàng hóa từ nước ngoài hoặc từ nội địa, từ khu phi thuế quan đưa vào kho ngoại quan, chủ hàng 
hoặc người được chủ hàng ủy quyền phải làm thủ tục nhập kho ngoại quan tại Chi cục Hải quan 
quản lý kho ngoại quan.

2. Hàng hóa từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào nội địa hoặc các khu phi thuế quan, 
chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền phải kê khai thông tin hàng hóa xuất kho ngoại quan 
với Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan. Trường hợp nhập khẩu vào thị trường Việt Nam thì 
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phải làm thủ tục hải quan như đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài theo loại hình nhập khẩu 
tương ứng; thời điểm nhập khẩu thực tế hàng hóa là thời điểm cơ quan hải quan xác nhận hàng hóa 
đưa ra khỏi kho ngoại quan.”

Thủ tục hải quan thực hiện theo khoản 2 Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 
được sửa đổi bổ sung tại khoản 59 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ 
Tài chính.

“Điều 91. Quản lý hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan

2. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan hoặc từ nội địa vào kho ngoại quan

a) Trách nhiệm của người khai hải quan:

a.1) Thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển kết hợp để đưa từ khu phi thuế quan 
vào kho ngoại quan theo quy định tại khoản 1 Điều 51c Thông tư này hoặc thủ tục hải quan đối 
với tờ khai xuất khẩu theo loại hình tương ứng để đưa hàng hóa từ nội địa vào kho ngoại quan theo 
quy định tại Chương II Thông tư này;

a.2) Thực hiện các quy định tại khoản 2 Điều 52a Thông tư này khi đưa hàng hóa vào kho ngoại 
quan.”

4. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địa hoặc nhập 
khẩu vào khu phi thuế quan:

a) Trách nhiệm của người khai hải quan:

a.1) Cập nhật thông tin hàng hóa xuất kho ngoại quan vào phần mềm quản lý hàng hóa nhập, xuất 
kho ngoại quan của chủ kho ngoại quan và chia sẻ các thông tin trên với cơ quan hải quan để quản 
lý, theo dõi;

a.2) Thực hiện các công việc theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 52 Thông tư này tại Chi cục 
Hải quan quản lý kho ngoại quan”. 

Thủ tục hoàn thuế GTGT nhập khẩu (A11) đối với hàng xuất trả B13

Doanh nghiệp hỏi:

Công ty nhập mặt hàng ly và tô thuỷ tinh theo loại hình A11 (thuế NK: 0%, VAT: 10%), đây là lô 
hàng nhập về để phục vụ cho chương trình khuyến mãi, sau khi hết chương trình thì sản phẩm còn 
dư và công ty có xuất trả lại cho nơi bán theo hợp đồng thoả thuận xuất trả hàng tồn. Nay đã hoàn 
thành thủ tục xuất khẩu tại nơi nhập khẩu và muốn hoàn thuế GTGT đã đóng cho lô hàng trên. Vậy 
xin hỏi thủ tục hoàn thuế GTGT này như thế nào? 
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Giải đáp:

- Căn cứ khoản 2 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 12/2015/
NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ có quy định như sau:

“Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp 
kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả trường hợp: Hàng hóa nhập khẩu 
sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan; hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, có 
số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế 
giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa 
được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo, trường hợp vừa 
có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa nếu sau khi bù trừ với 
số thuế phải nộp, số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ xuất 
khẩu còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế. Cơ sở kinh doanh phải 
hạch toán riêng số thuế giá trị gia tăng đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ xuất khẩu, trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào xác định 
theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ 
của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ 
đề nghị hoàn thuế hiện tại.

Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp: Hàng hóa nhập khẩu 
sau đó xuất khẩu mà hàng hóa xuất khẩu đó không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động 
hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan; hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất 
khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan.

Cơ quan Thuế thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với người nộp thuế sản xuất hàng hóa 
xuất khẩu không bị xử lý đối với hành vi buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, 
trốn thuế, gian lận thuế gian lận thương mại trong thời gian hai năm liên tục; nguời nộp thuế không 
thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành ”

- Căn cứ khoản 64 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, 
bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi 
Điều 131 Thông tư số 38/2015/TT-BTC như sau:

“Điều 131. Thủ tục xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

1. Tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được xác định là nộp 
thừa theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 được sửa đổi, bổ 
sung tại khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 
11 năm 2012; điểm a khoản 1 Điều 29 Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

…4. Việc xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa được hoàn thực hiện theo quy định tại 
Điều 132 Thông tư này. Số tiền thuế giá trị gia tăng nộp thừa được xử lý đồng thời với thuế nhập 
khẩu (nếu có)’’. 
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Khai báo danh mục miễn thuế 

Doanh nghiệp hỏi:

Công ty được cấp danh mục miễn thuế bản giấy cùng với phiếu trừ lùi bản giấy theo mẫu 07-Nghị 
định 134/2016/NĐ-CP. Xin hỏi trong khi làm thủ tục hải quan công ty có phải khai số danh mục 
miễn thuế lên tờ khai hải quan và nếu khai thì khai vào ô nào của tờ khai VNACCSS? 

Giải đáp: 

- Căn cứ Phụ lục I ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính (Thay thế Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC ):

“2. Chỉ tiêu thông tin khai báo đối với tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu và chứng từ kèm theo

STT Chỉ tiêu thông tin Mô tả, ghi chú
Bảng 

mã

Mẫu số 

01

Tờ khai điện tử nhập 

khẩu
Khi thực hiện đăng ký trước thông tin hàng hóa nhập khẩu.  

A Thông tin chung

1.90
Số danh mục miễn 

thuế nhập khẩu

Nhập số Danh mục miễn thuế nhập khẩu đã được thông báo 

trên hệ thống VNACCS.

Lưu ý:

(1) Danh mục miễn thuế phải trong thời hạn hiệu lực áp dụng 

(nếu có).

(2) Không nhập số Danh mục miễn thuế khi Danh mục này 

đang được sử dụng cho tờ khai khác chưa thông quan/hoàn 

thành thủ tục hải quan.

(3) Phải nhập đồng thời mã miễn thuế nhập khẩu vào ô “Mã 

miễn/giảm/không chịu thuế nhập khẩu”.

(4) Người nhập khẩu phải được thông báo trên Danh mục 

miễn thuế.

(5) Nếu hàng hóa nhập khẩu miễn thuế không thuộc đối 

tượng phải đăng ký Danh mục trên VNACCS thì không phải 

nhập ô này.
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Thủ tục nhập khẩu miếng dán hạ sốt

Doanh nghiệp hỏi: 

Công ty là doanh nghiệp nhập khẩu phôi miếng dán hạ sốt, về đóng gói và đang có nhu cầu đăng 
ký nhãn hiệu. Vậy xin hỏi khi nhập khẩu về, doanh nghiệp cần làm những quy trình, hồ sơ như 
thế nào?

Giải đáp: 

Cục Hải quan Đồng Nai: 

- Căn cứ khoản 3 Điều 7, Điều 8 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 04 năm 2017 về 
nhãn hàng hóa của Chính phủ quy định:

 “Điều 7. Ngôn ngữ trình bày nhãn hàng hóa

3. Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội 
dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng 
Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hóa. Nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội 
dung ghi trên nhãn gốc.”

Điều 8. Ghi nhãn phụ

1. Nhãn phụ sử dụng đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Nghị định 
này.

2. Nhãn phụ được sử dụng đối với hàng hóa không xuất khẩu được hoặc bị trả lại, đưa ra lưu thông 
trên thị trường.

3. Nhãn phụ phải được gắn trên hàng hóa hoặc bao bì thương phẩm của hàng hóa và không được 
che khuất những nội dung bắt buộc của nhãn gốc.

4. Nội dung ghi trên nhãn phụ là nội dung dịch nguyên ra tiếng Việt từ các nội dung bắt buộc 
ghi trên nhãn gốc và bổ sung các nội dung bắt buộc khác còn thiếu theo tính chất của hàng hóa 
theo quy định tại Nghị định này. Tổ chức, cá nhân ghi nhãn phải chịu trách nhiệm về tính chính 
xác, trung thực của nội dung ghi. Nội dung ghi trên nhãn phụ gồm cả nội dung được ghi bổ sung 
không làm hiểu sai nội dung trên nhãn gốc và phải phản ánh đúng bản chất và nguồn gốc của hàng 
hóa…”.

- Căn cứ Điều 10 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ quy 
định về nhãn hàng hóa :

“Điều 10. Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa

1. Nhãn hàng hóa bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau:

a) Tên hàng hóa;
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b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;

c) Xuất xứ hàng hóa;

d) Các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa được quy định tại Phụ lục I của Nghị 
định này và văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

2. Trường hợp hàng hóa có tính chất thuộc nhiều nhóm tại Phụ lục I hoặc chưa được quy định trong 
văn bản quy phạm pháp luật, căn cứ vào công dụng chính của hàng hóa, tổ chức, cá nhân chịu 
trách nhiệm về hàng hóa tự xác định nhóm của hàng hóa để ghi các nội dung quy định tại điểm d 
khoản 1 Điều này.

Thủ tục xử lý tái chế phế liệu gia công xuất khẩu

Doanh nghiệp hỏi: 

Công ty đang nhập khẩu đồng nguyên liệu về để gia công đồng thanh xuất khẩu. Trong quá trình 
gia công phát sinh khoảng 5% phế liệu. Lượng phế liệu này có thể tái chế để làm nguyên liệu cho 
sản phẩm gia công này hoặc có thể làm nguyên liệu để sản xuất các sản phẩm khác để tiêu thụ 
trong nước. Vậy xin hỏi thủ tục phải thực hiện khi tái chế lượng phế liệu này như thế nào để đúng 
quy định?.

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

- Căn cứ Điều 55 Thông tư 38/2015/TT-BTC  ngày 25/3/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm 
tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, 
nhập khẩu được sửa đổi, bổ sung tại khoản 35 điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính:

“35. Điều 55 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 55. Định mức thực tế sản xuất hàng hóa gia công, hàng hóa sản xuất xuất khẩu

1. …Trường hợp phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình sản xuất sản phẩm xuất khẩu trước 
được sử dụng để tái chế, sản xuất sản phẩm xuất khẩu thì phải xây dựng định mức để sản xuất ra 
sản phẩm xuất khẩu đó theo quy định tại Điều này. (Ví dụ: Doanh nghiệp A nhập khẩu lá thuốc 
lá để sản xuất xuất khẩu sợi thuốc lá loại 1 và sợi thuốc lá loại 2, công đoạn sản xuất là tách lá đế 
sản xuất sợi thuốc lá loại 1 và cọng, sau đó sấy khô, ép bánh.. .thái sợi để sản xuất sợi thuốc lá loại 
2. Vậy doanh nghiệp A phải xây dựng định mức đối với sợi thuốc lá loại 1 và sợi thuốc lá loại 2);

Trong đó, phế liệu là vật liệu loại ra trong quá trình gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu không 
còn giá trị sử dụng ban đầu được thu hồi để làm nguyên liệu cho quá trình sản xuất khác; phế 
phẩm là thành phẩm, bán thành phẩm không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật (quy cách, kích thước, phẩm 
chất,...) bị loại ra trong quá trình gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và không đạt chất lượng 
để xuất khẩu.”
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Thủ tục nhập khẩu đông trùng hạ thảo khô

Doanh nghiệp hỏi:   

Doanh nghiệp dự định nhập khẩu mặt hàng nấm đông trùng hạ thảo khô (nguyên cây mọc trên đầu 
sâu bướm), tên khoa học Ophio cordyceps senensis, mã hs code 12119019, mục đích kinh doanh: 
làm thực phẩm pha trà uống hàng ngày. Qua tìm hiểu, doanh nghiệp thấy rằng sản phẩm này vừa 
làm thực phẩm pha trà uống hoặc ngâm rượu uống cũng vừa có thể làm nguyên liệu dược phẩm. 
Vậy xin được tư vấn về thủ tục nhập khẩu mặt hàng nêu trên. Sản phẩm này cần đăng ký chuyên 
ngành nào trước khi nhập khẩu?.

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

Tùy theo công dụng, thành phần và thực tế hàng nhập khẩu, công ty cần tham khảo các quy định 
sau để thực hiện:

- Phụ lục 1- Mục 11-Bảng mã số HS đối với danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của 
Việt Nam theo Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn

- Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu 
bao gói, chứa đựng thực phẩm được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu Việt Nam theo Thông tư số 05/2018/TT-BYT ngày 05/14 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Phụ lục I Thông tư 48/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 về ban hành Danh mục dược liệu; các chất 
chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu 
được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Công ty tham khảo các quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, công ty liên 
hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Thủ tục xuất khẩu đồ gỗ mỹ nghệ sang Nga

Doanh nghiệp hỏi: 

Công ty muốn xuất khẩu đồ gỗ mỹ nghệ sang Nga (loại gỗ xà cừ). Số lượng nhỏ lẻ từng sản phẩm. 
Khi xuất khẩu công ty phải nộp những thuế gì? 

Giải đáp: 

1. Về mã HS:

- Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, 
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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 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 
định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 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.

2. Về thuế suất thuế nhập khẩu

Sau khi xác định được chính xác mã HS của hàng hóa nhập khẩu, công ty tra cứu thuế suất thuế 
xuất khẩu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 được 
sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ để xác định thuế 
suất xuất khẩu cụ thể sản phẩm gỗ đã nêu.

Thủ tục nhập khẩu trái cây (Nho, Táo, Cherry)

Doanh nghiệp hỏi: 

Doanh nghiệp có ý định nhập khẩu trái cây là táo từ thị trường Canada về bán tại thị trường nội 
địa Việt Nam, xin hỏi để nhập khẩu được mặt hàng này thì cần yêu cầu đối tác cung cấp các giấy 
tờ gì ? thủ tục ở Việt Nam ra sao ? thuế nhập khẩu, vat là bao nhiêu phần %.

Giải đáp: (Trích dẫn nguồn tại haiquanhochiminh.vn)

Cục Hải quan Hồ Chí Minh: 

Trình tự nhập khẩu trái cây tươi vào Việt Nam sẽ trả qua các bước:

- Kiểm tra danh mục trái cây đã được phép nhập khẩu vào Việt Nam hay không ?

- Yêu cầu đối tác cung cấp các chứng từ cần thiệt để doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu tại nước 
nhập khẩu. ( phytosanitary là cực kỳ quan trọng)

- Xin Phép nhập khẩu tại đầu Việt Nam ( tại cục bảo vệ thực vật)

- Gửi giấy phép bản dịch cho đối tác xuất khẩu.

- Lên Kế hoạch và định thời gian nhập khẩu hàng về Việt Nam

- Hàng về tới cảng thì làm thủ tục kiểm dịch thực vật thực tế cho lô hàng.

- Đăng ký hải quan để mở tờ khai hải quan. ( xác định thuế nhập khẩu, thuế Vat, Các hiệp định mà 
Vn và đối tác ký kết để được hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu)

- Thông quan lô hàng và bán vào thị trường nội địa.
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