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QUỐC TẾQUỐC TẾ

	� Từ ngày 15/6/2020 đến 10/7/2020, Tổ 
chức Liên Hiệp Quốc về Thương mại và 
Phát triển (UNCTAD) đã tổ chức Khóa học 
trực tuyến nhằm giúp các nước ứng phó tốt 
hơn với đại dịch Covid-19 bằng các chính 
sách không gây cản trở đến thương mại. Để 
đối phó với đại dịch, chính phủ các nước đã 
triển khai nhiều biện pháp mới tác động đến 
hoạt động xuất nhập khẩu. Gần 80 quốc gia 
đã áp đặt hạn chế xuất khẩu vật tư y tế, giảm 
cung cấp các sản phẩm cứu sinh, một số 
khác đã áp dụng những chính sách ngoài 
thuế quan. Tất cả những hạn chế này đang 
tác động mạnh đến thương mại hàng hóa 
quốc tế.

	� Theo báo cáo SDG Pulse do Hội nghị 
Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát 
triển(UNCTAD) công bố ngày 2020 ngày 
8/7/2020, tiến trình thực hiện các tiêu chí  
quan trọng trong Mục tiêu phát triển bền 
vững (SDGs) đã bị đình trệ do dịch bệnh 
COVID-19. Các chỉ số thực hiện SDGs 
của Liên hợp quốc cho thấy nghèo đói, bất 
bình đẳng, khủng hoảng khí hậu, sản xuất 
không bền vững và các thách thức cấp bách 
khác, đòi hỏi phải có hành động khẩn cấp 
hơn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang 
lan rộng.

Thế giới chỉ còn 10 năm để đạt được các 
mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 của 
Liên hợp quốc về phát triển bền vững mà 
hơn 150 nhà lãnh đạo thế giới đã cam kết 
trong năm 2015.  

Báo cáo đã cho thấy rõ tác động của đại 
dịch tới thương mại hàng hóa toàn cầu. Theo 
đó, thương mại hàng hóa toàn cầu đã giảm 
gần 27% trong quý 2/2020 so với cùng quý 
năm ngoái và dự báo giảm 20% trong năm 
nay. Trong khi đó, trong mục Mục tiêu 17.11 
của SDGs, xuất khẩu của các nước đang 
phát triển sẽ tăng mạnh, và đặc biệt là tăng 
gấp đôi tỷ trọng của các nước kém phát triển 
(LDCs) trong xuất khẩu toàn cầu vào năm 
2020.

	� Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António 
Guterres đã bổ nhiệm bà Pamela Coke-
Hamilton làm giám đốc điều hành mới của 
Trung tâm thương mại quốc tế (ITC) tại 
Geneva (Thụy Sỹ). ITC là một cơ quan 
chung của UNCTAD và Tổ chức Thương mại 
Thế giới. ITC hỗ trợ các doanh nghiệp siêu 
nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) tại các nền kinh 
tế đang phát triển và mới nổi trở nên cạnh 
tranh hơn và kết nối với các thị trường quốc 
tế về thương mại và đầu tư.

	� Báo cáo giữa năm của WTO công bố 
ngày 24/7/2020 cho thấy các biện pháp hạn 
chế nhập khẩu do các thành viên WTO đưa 
ra tiếp tục ảnh hưởng đến thương mại toàn 
cầu và các thành viên cũng đã có những 
thay đổi trong biện pháp hỗ trợ nhập khẩu, 
bao gồm các sản phẩm liên quan đến cuộc 
khủng hoảng COVID-19. Từ giữa tháng 
10/2019 đến giữa tháng 5/2020, các thành 
viên WTO đã thực hiện 363 biện pháp mới 
liên quan đến thương mại, trong đó 198 là 
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tạo thuận lợi cho thương mại và 165 hạn chế 
thương mại. Hầu hết trong số các biện pháp 
đó, khoảng 71% có liên quan đến đại dịch.

	� Ngày 21/7/2020, các thành viên WTO đã 
bổ nhiệm bà đại sứ Gloria Abraham Peralta 
của Costa Rica làm chủ tịch mới của Ủy 
ban đàm phán thương mại nông nghiệp của 
WTO, thay thế ông Guyana John Deep Ford, 
người đã từ chức vào cuối tháng 6/2020. Tân 
đại sứ Abraham nhấn mạnh với các thành 
viên cam kết hỗ trợ tạo điều kiện cho các 
cuộc đàm phán, thúc đẩy môi trường thuận 
lợi cho các cuộc thảo luận mở và giúp thúc 
đẩy các ý tưởng mới. Bà nhấn mạnh tầm 
quan trọng to lớn của sự bền vững trong hệ 
thống nông nghiệp toàn cầu và cải cách hệ 
thống thương mại nông nghiệp. Bà nhấn 
mạnh rằng công việc của WTO là chìa khóa 
để đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu và 
cần phải thích nghi với những thách thức mới 
của thế kỷ này, đặc biệt ảnh hưởng của đại 
dịch COVID-19 đối với xã hội và kinh tế.

	� Ngày 20/7/2020, chủ tịch Ủy ban Đàm 
phán Thương mại, Tổng Giám đốc Roberto 
Azevêdo nhận định việc mở rộng thị trường 
thương mại sẽ giúp kinh tế phục hồi mạnh 
mẽ sau COVID-19. Việc lựa chọn chính sách 
của các nước sẽ đóng vai trò quan trọng 
trong việc đặt nền tảng cho kinh tế hồi phục 
và tạo việc làm. Hợp tác quốc tế về thương 
mại có vai trò đặc biệt quan trọng để đưa các 
nền kinh tế quay lại đà tăng trưởng.

Ông DG Azevêdo nhận định năm tới sẽ là 
một năm quyết định đối với WTO. Hội nghị 
Bộ trưởng lần thứ 12 (MC12), hiện đã hoãn 
đến năm 2021, sẽ là cột mốc quan trọng cho 

những nỗ lực của các thành viên. Ngay khi 
dự kiến   ban đầu vào tháng 6/2020, MC12 
đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho tổ 
chức. Các hiệp định đa phương về trợ cấp 
thủy sản và nông nghiệp, cùng với những 
tiến bộ trong các sáng kiến   tuyên bố chung, 
đã gửi một thông điệp mạnh mẽ rằng WTO 
có thể tiếp tục hỗ trợ phát triển bền vững 
thương mại toàn cầu trong 25 năm tới. 

	� Trong một báo cáo gửi Diễn đàn chính trị 
cấp cao của Liên hợp quốc (HLPF) diễn ra 
từ ngày 7 đến 16/7/2020, Ban thư ký WTO 
nhấn mạnh rằng các chính sách thương mại, 
tài chính và tiền tệ là chìa khóa để hỗ trợ 
phát triển bền vững toàn cầu và đạt được 
các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên 
hợp quốc (SDGs). Trong cuộc khủng hoảng 
COVID-19, các chính sách và hành động tạo 
thuận lợi thương mại sẽ thúc đẩy đầu tư và 
đổi mới cần thiết để đáp ứng SDGs.

	� Trong bối cảnh người dân ở các nước 
đang phát triển phải đối mặt với nhiều khủng 
hoảng, kể cả COVID-19, Ngân hàng Thế 
giới đã nhanh chóng tư vấn chính sách và 
kỹ thuật, tăng cường tài trợ cho người nghèo 
và hướng tới cải thiện phát triển kinh tế, tập 
trung vào bốn ưu tiên: (i) Cứu người bị đe 
dọa bởi đại dịch; (ii) bảo vệ người nghèo và 
dễ bị tổn thương; (iii) đảm bảo các yếu tố 
nền tảng của nền kinh tế; và (iv) tăng cường 
các chính sách, thể chế nhằm nâng cao khả 
năng phục hồi dựa trên các khoản đầu tư,  
nợ minh bạch và bền vững. Để hỗ trợ các 
chương trình khẩn cấp này, Ngân hàng Thế 
giới đã tăng quy mô cam kết tài chính  lên 74 
tỷ USD
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TRONG NƯỚCTRONG NƯỚC

	V Chính phủ ban hành Chương trình hành 
động thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm 
quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ 
quyền lợi của người tiêu dùng. Chương trình 
nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp 
trong Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/1/2019 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách 
nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác 
bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng (Chỉ thị 
số 30-CT/TW). Trong đó đưa việc đáp ứng các 
nhu cầu, nguyện vọng và bảo vệ quyền lợi của 
người tiêu dùng thành trách nhiệm, động lực 
và lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp, 
đặc biệt là các doanh nghiệp Việt. Kiến tạo 
môi trường tiêu dùng an toàn, bền vững, củng 
cố niềm tin của người tiêu dùng vào Đảng, 
Nhà nước và xã hội, góp phần tạo nền tảng 
cho một xã hội tiêu dùng hạnh phúc và thịnh 
vượng. Chương trình đề ra 6 nhiệm vụ, giải 
pháp để đạt được những mục tiêu trên.

	V Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 
105/NQ-CP phiên họp Chính phủ trực tuyến 
với các địa phương và phiên họp Chính phủ 
thường kỳ tháng 6 năm 2020. Theo đó, Bộ 
Công Thương được giao đẩy nhanh tiến 
độ, sớm hoàn thành các dự án công nghiệp 
trọng điểm, nhất là các dự án năng lượng; 
Tập trung xử lý hàng tồn kho. Tiếp tục triển 
khai hiệu quả chương trình “Người Việt Nam 
ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phối hợp với 
bộ, ngành, địa phương có giải pháp đồng 
bộ tăng năng lực cạnh tranh hàng hóa Việt 
Nam; xây dựng, triển khai các chương trình 
giảm giá, kích cầu tiêu dùng; phát triển các 
kênh phân phối, tận dụng cơ hội đẩy mạnh 
thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển mạnh 
thị trường trong nước và xuất khẩu.

	V Chiều 16/7/2020, tại Trụ sở Chính phủ, 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt một 
số thành viên thường trực, tiêu biểu của Ban 

Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban 
IV - thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục 
hành chính của Thủ tướng Chính phủ) và Tổ 
chức Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trẻ Việt 
Nam (YPO Việt Nam). Ghi nhận ý kiến các 
doanh nghiệp, Thủ tướng giao Văn phòng 
Chính phủ và các bộ liên quan tiếp thu, tổng 
hợp.Về bài toán thu hút, dịch chuyển hiệu 
quả dòng vốn FDI vào Việt Nam trong bối 
cảnh mới, Thủ tướng nêu rõ, đây là vấn đề 
Chính phủ rất quan tâm, ưu tiên. Thủ tướng 
đã lắng nghe các ý kiến về hạ tầng, kết nối, 
đất đai, thủ tục nhanh… và giao Bộ Thông tin 
và Truyền thông và Văn phòng Chính phủ 
thúc đẩy việc đưa các dịch vụ công lên Cổng 
dịch vụ công quốc gia.

	V Tổng cục Quản lý Dược và thực phẩm Đài 
Loan (Trung Quốc) đã công bố 674 doanh 
nghiệp xét duyệt mới được phép xuất khẩu 
thủy sản vào Đài Loan. Văn phòng kinh tế 
văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc cho biết, danh 
sách doanh nghiệp xuất khẩu cua sống (Live 
Crabs) hiện không đổi so với kỳ xét duyệt lần 
trước, trong khi có tới 674 doanh nghiệp của 
Việt Nam được TFDA cấp phép xuất khẩu 
sản phẩm thủy sản. Số lượng doanh nghiệp 
thuỷ sản được cấp phép xuát khẩu thuỷ sản 
đợt này đã tăng lên 36 doanh nghiệp kể từ 
khi công bố doanh sách 638 doanh nghiệp 
thuỷ sản được cấp phép xuất khẩu vào thị 
trường này hồi tháng 10/2019.

	V Ngày 21/7/2020,  Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính Việt Nam 
cùng Bộ Các ngành cơ bản New Zealand đã 
ký kết thỏa thuận về tạo thuận lợi cho thông 
quan sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản 
thông qua việc sử dụng chứng nhận điện tử. 
Chính vì vậy, việc thành lập hệ thống e-Cert 
sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh 
nghiệp xuất-nhập khẩu và cán bộ hải quan 
của hai nước. Theo Thứ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc 
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Doanh, việc triển khai hợp tác trong lĩnh vực 
chứng nhận điện tử cùng New Zealand là 
một bước đệm quan trọng giúp Việt Nam hội 
nhập sâu hơn vào hệ thống thương mại toàn 
cầu; đồng thời, tạo ra lộ trình thuận lợi để Việt 
Nam tiếp cận các thị trường tiềm năng khác.

	V Ngày 16/7/2020, Ủy ban điều phối ASEAN 
về thương mại điện tử (ACCEC) đã chính 
thức ra mắt trang web dành riêng cho AOSD 
(www.asean.onlinesaleday.com). Đây là địa 
chỉ website chính thức cho các doanh nghiệp 
tham gia chương trình. Dự kiến sẽ có khoảng 
hơn 100 doanh nghiệp thương mại điện tử 
của 10 nước trong khu vực ASEAN tham 
gia. Các doanh nghiệp này sẽ cung cấp một 
lượng lớn hàng hóa và dịch vụ với mức giá 
khuyến mại hoặc chiết khấu trong ngày duy 
nhất 8/8/2020. Thương mại điện tử ASEAN 
dự kiến sẽ tăng gấp ba lần từ 100 tỷ USD lên 
300 tỷ USD vào năm 2025. Trong đại dịch 
COVID-19, thương mại điện tử là điểm sáng 
của tăng trưởng kinh tế khi người tiêu dùng 
và doanh nghiệp ngày càng mua sắm trực 
tuyến nhiều hơn. Trong bối cảnh đó, Chương 
trình mua sắm trực tuyến ASEAN được xây 
dựng nhằm thúc đẩy và khuyến khích người 
tiêu dùng và doanh nghiệp tích cực tương tác 
và thực hiện các giao dịch thương mại trên 
các nền tảng thương mại điện tử uy tín trong 
khu vực. 

	V Theo xu hướng giảm lãi suất của các ngân 
hàng, một số Ngân hàng TMCP cũng giảm 
lãi suất tiết kiệm ở nhiều kỳ hạn, dao động 
từ 0,3% - 0,5%, tùy từng kỳ hạn.Theo Vụ tín 
dụng (Ngân hàng Nhà nước), tính đến ngày 
22/6, tất cả tổ chức tín dụng, kể cả công ty tài 
chính, ngân hàng nước ngoài đều đã cơ cấu 
lại thời hạn trả nợ cho hơn 258.000 khách 
hàng với dư nợ gần 177.000 tỷ đồng.Các tổ 
chức tín dụng đã miễn, giảm lãi suất cho hơn 
421.000 khách hàng với dư nợ hơn 1,26 triệu 
tỷ đồng. Cho vay mới với lãi suất ưu đãi có 
doanh số lũy kế đạt 1,13 triệu tỷ đồng cho 

hơn 238.000 khách hàng, lãi suất thấp hơn 
phổ biến từ 0,5- 2,5% so với trước thời điểm 
xảy ra dịch bệnh.

	V Một số thông tin về tình hình hoạt 
động doanh nghiệp và xuất, nhập khẩu 
trong tháng:

- Theo thông tin từ Thành ủy TP.HCM, để 
hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội phát 
triển xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang thị 
trường châu Âu, TP.HCM sẽ tập trung vào 
công tác tuyên truyền, chú trọng các điểm 
yếu mà doanh nghiệp cần khắc phục; hướng 
dẫn các nội dung cam kết, các quy định nêu 
trong hiệp định để các doanh nghiệp có thể 
khai thác và hưởng lợi nhiều nhất từ hiệp 
định.TP.HCM cũng sẽ đẩy mạnh hỗ trợ để 
doanh nghiệp nâng cao giá trị, chất lượng 
sản phẩm hàng hóa, đảm bảo vệ sinh thực 
phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn và quy trình 
quản lý do Châu Âu quy định, xem trọng 
trách nhiệm xã hội, minh bạch hóa thông tin 
về lao động, môi trường sản xuất, đặc biệt 
đảm bảo quy tắc xuất xứ hàng hóa khi xuất 
khẩu vào Châu Âu.

- Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Thống 
kê, xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng 
7/2020 tăng đáng kể, đây là tín hiệu đáng 
mừng kể từ khi bùng phát Covid-19 đến nay. 
Tính chung 7 tháng đầu năm 2020, tổng trị 
giá xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 
147,6 tỷ USD, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 
trước. Tổng trị giá nhập khẩu đạt 139,2 tỷ 
USD, giảm 3,0%, giúp cán cân thương mại 
hàng hóa của Việt Nam trong 7 tháng 2020 
thặng dư gần 8,4 tỷ USD.

- Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình 
hình đăng ký doanh nghiệp 7 tháng đầu năm 
2020 vẫn tiếp tục sụt giảm. Số doanh nghiệp 
thành lập mới chỉ đạt 75.249 doanh nghiệp, 
giảm 5,1% so với cùng kỳ năm 2019. Số 
doanh nghiệp rút khỏi thị trường là 63.461 
doanh nghiệp, tăng 10,9%. Số lượng doanh 
nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh 
trong ngắn hạn là 32.722 doanh nghiệp, 
tăng 41,5% 
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PHÊ DUYỆT NGHỊ ĐỊNH THƯ SỬA  PHÊ DUYỆT NGHỊ ĐỊNH THƯ SỬA  
HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEANHIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương tại Công văn số 3804/TTr-BCT 
ngày 27 tháng 5 năm 2020, Chính phủ đã 
ban hành Nghị quyết 110/NQ-CP về việc 
phê duyệt Nghị định thư thứ nhất sửa đổi 
Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN 
(ATIGA).

Ngày 23/7/2020, Chính phủ đã ban hành 
Nghị quyết 110/NQ-CP phê duyệt Nghị 

định thư thứ nhất sửa đổi Hiệp định Thương 

mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) ký ngày 
22/01/2019.

Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối 
hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên 
quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 
thư trên, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tận 
dụng hiệu quả cơ hội, quyền và lợi ích trong 
quá trình thực hiện.

Bộ Ngoại giao thực hiện thủ tục đối ngoại 
theo quy định trước ngày 01/8/2020

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH VỀ  PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH VỀ  
HỖ TRỢ LẪN NHAU TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN  HỖ TRỢ LẪN NHAU TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN  

GIỮA VIỆT NAM VÀ HOA KỲGIỮA VIỆT NAM VÀ HOA KỲ

Nhằm xác định các nhiệm vụ cụ thể cần 
triển khai thực hiện để đảm bảo Hiệp 

định được triển khai, đầy đủ, hiệu quả và 
thực chất, đáp ứng được nhu cầu của mỗi 
Bên, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế 
hoạch thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ về hỗ 
trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan.

Kế hoạch đặt ra nhiệm vụ chính là thống 
nhất với phía Hoa Kỳ cách thức và kế hoạch 
cụ thể triển khai Hiệp định về cách thức và 
tần suất trao đổi và chia sẻ thông tin, định 
dạng thông tin trao đổi; Các lĩnh vực, đối 
tượng hàng hóa ưu tiên, là trọng điểm cần 
trao đổi và chia sẻ thông tin (hàng hóa có 
nguy cơ cao về gian lận xuất xứ, gian lận 
chuyển tải nhằm lẩn tránh thuế và các biện 
pháp phòng vệ thương mại khác, thông tin 
về các quy định, chính sách quản lý hải 
quan, các chương trình, thông lệ tiên tiến và 

kỹ thuật hiện đại đang áp dụng trong lĩnh vực 
hải quan...); Xác định các đầu mối tiếp nhận 
và chia sẻ thông tin theo các cấp độ trao đổi 
thông tin; Các cách thức phối hợp triển khai 
các biện pháp nghiệp vụ liên quan đến các 
vụ việc vi phạm; Các hoạt động hỗ trợ nâng 
cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán 
bộ hải quan căn cứ nhu cầu và nguồn lực 
của mỗi Bên; 

Hiệp định này không có quy định trái hoặc 
chưa được quy định trong pháp luật hiện 
hành, đồng thời theo quy định của Hiệp định, 
tất cả các hoạt động hỗ trợ theo Hiệp định 
sẽ được thực hiện phù hợp với các quy định 
pháp luật của mỗi Bên và trong phạm vi khả 
năng và nguồn lực sẵn có của cơ quan hải 
quan mỗi Bên nên việc triển khai thực hiện 
Hiệp định không đặt ra yêu cầu phải sửa đổi, 
bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành các văn bản 
quy phạm pháp luật mới
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DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ  DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ  
ĐỂ THỰC THI CAM KẾT THUẾ HIỆP ĐỊNH EVFTAĐỂ THỰC THI CAM KẾT THUẾ HIỆP ĐỊNH EVFTA

Để thực thi các cam kết về thuế xuất khẩu, 
thuế nhập khẩu của Việt Nam trong Hiệp 
định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu, 
Bộ Tài chính đã triển khai xây dựng dự thảo 
để trình Chính phủ ký ban hành Nghị định 
Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập 
khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực 
hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh 
châu Âu giai đoạn 2020 - 2022

Theo đó, dự kiến áp dụng có thời hạn đối 
với Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc 

Ai-len: Tại Nghị quyết Phê chuẩn Hiệp định 
EVFTA của Quốc hội, Nghị quyết nêu rõ việc 
áp dụng Hiệp định với Vương quốc Anh trong 
thời gian từ ngày Hiệp định có hiệu lực đến 
hết ngày 31/12/2020 (có thể gia hạn đến 24 
tháng theo thỏa thuận giữa Vương quốc Anh 
và Liên minh châu Âu về việc Vương quốc 
Anh rời khỏi Liên minh châu Âu).

Về thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi: Biểu 
thuế xuất khẩu ưu đãi của Việt Nam ban hành 
tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 
EVFTA sẽ quy định mức thuế suất cụ thể 
cho từng giai đoạn đối với các mặt hàng Việt 
Nam cam kết xóa bỏ thuế xuất khẩu theo lộ 
trình hoặc bảo lưu thuế suất. Các mặt hàng 
không thuộc Biểu thuế quy định tại Nghị định 
sẽ được áp dụng mức thuế suất 0% khi xuất 
khẩu sang các lãnh thổ quy định tại Điều 4 
dự thảo Nghị định biểu thuế EVFTA.

Về điều kiện và thủ tục áp dụng thuế suất 
thuế xuất khẩu ưu đãi EVFTA: Hiệp định này 

không có quy định cụ thể về các điều kiện 
để được hưởng thuế suất thuế xuất khẩu ưu 
đãi. Tuy nhiên, để đảm bảo kiểm soát được 
hàng hóa thực tế được nhập khẩu vào các 
lãnh thổ quy định tại Nghị định theo đúng 
đối tượng và tránh gian lận thương mại, dự 
thảo Nghị định quy định điều kiện áp dụng 
thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi là có bản 
sao chứng từ vận tải và tờ khai hải quan 
nhập khẩu thể hiện đích đến thuộc các lãnh 
thổ quy định tại Nghị định (tương tự quy 
định tại Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 
26/6/2019 của Chính phủ về Biểu thuế xuất 
khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc 
biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định 
CPTPP giai đoạn 2019-2022)

Về hiệu lực của Nghị định, dự kiến Nghị 
định sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 
tuy nhiên sẽ áp dụng đối với các tờ khai hải 
quan đăng ký từ ngày Hiệp định EVFTA có 
hiệu lực đến trước ngày Nghị định này có 
hiệu lực thi hành nếu đáp ứng đủ điều kiện 
để được hưởng thuế suất thuế xuất khẩu ưu 
đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định 
tại Nghị định này, để đảm bảo ưu đãi thuế 
của Hiệp định EVFTA được áp dụng kể từ 
ngày Hiệp định có hiệu lực 01/8/2020. Đối 
với Vương quốc Anh quy định tại Nghị định 
chỉ áp dụng đối với hàng hoá được xuất 
khẩu từ Việt Nam vào Vương quốc Anh và 
hàng hóa được nhập khẩu vào Việt Nam từ 
Vương quốc Anh trong giai đoạn kể từ ngày 
01/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020
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MỘT SỐ QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN MỚI  MỘT SỐ QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN MỚI  
ĐƯỢC BAN HÀNH CỦA VIỆT NAMĐƯỢC BAN HÀNH CỦA VIỆT NAM

Số hiệu

văn bản
Nội dung văn bản

Ngày

ban hành

Ngày

có hiệu lực

Nghị định 
80/2020/NĐ-CP 

Về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại 
không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho 
Việt Nam.

08/07/2020 17/09/2020

Nghị định 
81/2020/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 quy 
định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

09/07/2020 01/09/2020

Nghị quyết 
109/NQ-CP  

Về việc phê duyệt “Hiệp định giữa Chính phủ 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 
Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ về vận chuyển hàng 
không thường lệ

23/07/2020 23/07/2020

Quyết định 
1047/QĐ-TTg 

Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định 
giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ 
về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan

17/07/2020 17/07/2020

Nghị quyết 
110/NQ-CP  

Về việc phê duyệt Nghị định thư thứ nhất sửa đổi 
Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA)

23/07/2020 01/08/2020

Quyết định 
1083/QĐ-TTg

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 158/QĐ-
TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chiến lược công 
nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp 
tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, 
tầm nhìn 2030

23/07/2020 23/07/2020

Quyết định 
1933/QĐ-BCT 

Về việc áp dụng thuế chống bán phá giá chính 
thức đối với một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ 
từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa 
In-đô-nê-xi-a

22/07/2020 23/07/2020
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Số hiệu

văn bản
Nội dung văn bản

Ngày

ban hành

Ngày

có hiệu lực

Quyết định 
1949/QĐ-BCT 

Về việc đính chính Thông tư 11/2020/TT-BCT ngày 
15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy 
định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định 
Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh 
châu Âu

24/07/2020 24/07/2020

 Công văn 4580/
TCHQ-GSQL 

Về việc phân luồng đối với hàng nhập khẩu là 
quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển

08/07/2020 08/07/2020

Công văn 
4581/TCHQ-

GSQL

Về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu 
CPTPP

08/07/2020 08/07/2020

Công văn 
4747/TCHQ-

GSQL

Về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 
hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập 
tái xuất, quá cảnh

16/07/2020 16/07/2020

Công văn 
5882/VPCP-CN

Về việc giải quyết khung giờ các chuyến bay 
chuyên chở hàng xuất nhập khẩu

20/07/2020 20/07/2020

(Nguồn: Tổng hợp của Ban biên tập)

MỘT SỐ THÔNG BÁO LIÊN QUAN CỦA  MỘT SỐ THÔNG BÁO LIÊN QUAN CỦA  
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN WTOCÁC NƯỚC THÀNH VIÊN WTO

Mã văn bản 
(theo WTO)

Nội dung
Ngày 

thông báo
Quốc  
gia

Chi tiết  
tham khảo

Thông báo
G/SPS/N/
JPN/769

Sửa đổi Tiêu chuẩn và Thông số kỹ thuật 
cho Thực phẩm và Phụ gia Thực phẩm 
theo Đạo luật Vệ sinh Thực phẩm (sửa 
đổi tiêu chuẩn dư lượng hóa chất nông 
nghiệp).

30/07/2020 Nhật Bản 

https://members.
wto.org/

crnattachments/2020/
SPS/JPN/20_4593_00_e.

pdf 
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Mã văn bản 
(theo WTO)

Nội dung
Ngày 

thông báo
Quốc  
gia

Chi tiết  
tham khảo

Thông báo
G/SPS/N/
KOR/695

Dự thảo đề xuất sửa đổi đối với Tiêu 
chuẩn phê duyệt các tiêu chuẩn và 
thông số kỹ thuật tạm thời cho thực 
phẩm, v.v.

30/07/2020 Hàn Quốc 

https://members.
wto.org/

crnattachments/2020/
SPS/KOR/20_4616_00_x.

pdf 

Thông báo
G/SPS/N/
Mỹ/3190

Quinclorac; Dung sai thuốc trừ 
sâu, ngưỡng tồn dư cho phép. 

29/07/2020 Hoa Kỳ

https://www.govinfo.
gov/content/pkg/FR-
2020-07-20/html/2020-

14395.htm

Thông báo
G/SPS/N/
USA/3189

Hexythiazox; Dung sai thuốc trừ 
sâu, ngưỡng tồn dư cho phép. 

29/07/2020 Hoa Kỳ

https://www.govinfo.
gov/content/pkg/FR-
2020-07-20/html/2020-

14394.htm

Thông báo
G/SPS/N/

EU/403

Ủy ban Thực thi Quy định liên quan đến 
chứng chỉ chính thức mẫu và tuyên 
bố mẫu cho một số loại động vật thủy 
sản và một số sản phẩm của chúng 
và bãi bỏ Quy định của Ủy ban (EU) số 
1251/2008, các Quyết định của Ủy ban 
2010/470/EU và 2019/294/EU.

28/07/2020 EU

https://members.wto.org/
crnattachments/2020/
SPS/EEC/20_4381_00_e.

pdf

Thông báo
G/SPS/N/

EU/402

https://members.
wto.org/

crnattachments/2020/
SPS/EEC/20_4381_00_e.

pdf 

Thông báo
G/SPS/N/
CAN/1319

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: 
MCPA (PMRL2020-11).

28/07/2020 Canada

https://www.canada.
ca/en/health-canada/

services/consumer-
product-safety/pesticides-

pest-management/
public/protecting-your-

health-environment/
pesticides-food/residue-
chemistry-crop-groups.

html

Thông báo
G/SPS/N/

MMR/6

Chỉ thị số 3/2016 về Yêu cầu chứng 
nhận đối với cá và sản phẩm thủy sản 
xuất khẩu

21/07/2020 Myanmar
https://ppdmyanmar.

org/sps-ep/
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Mã văn bản 
(theo WTO)

Nội dung
Ngày 

thông báo
Quốc  
gia

Chi tiết  
tham khảo

Thông báo
G/SPS/N/

MMR/5

Chỉ thị số 9/2014 về yêu cầu hồ sơ đối với 
sản phẩm thủy sản nhập khẩu

21/07/2020 Myanmar
https://ppdmyanmar.

org/

Thông báo
G/SPS/N/
CAN/1317

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: 
Trifloxystrobin

20/07/2020 Canada

https://www.canada.
ca/en/health-

canada/services/
consumer-product-
safety/pesticides-

pest-management/
public/protecting-

your-health-
environment/

pesticides-food/
residue-chemistry-
crop-groups.html

Thông báo
G/SPS/N/
CAN/1316

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: 
Glufosinate-Amoni (PMRL2020-07).

20/07/2020 Canada

https://www.canada.
ca/en/health-

canada/services/
consumer-product-
safety/pesticides-

pest-management/
public/protecting-

your-health-
environment/

pesticides-food/
residue-chemistry-
crop-groups.html

Thông báo
G/SPS/N/
CHN/1164

Tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm Quốc 
gia của CHND Trung Hoa: Giới hạn Dư 
lượng Tối đa đối với của 67 loại thuốc trừ 
sâu trong Thực phẩm.

15/07/2020 Trung Quốc 

https://members.
wto.org/

crnattachments/2020/
SPS/CHN/20_4092_00_x.

pdf

(Tổng hợp của Ban biên tập từ WTO)

Để tham khảo chi tiết các văn bản trên, vui lòng liên hệ Ban biên tập
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BỘ CÔNG THƯƠNG TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG BỘ CÔNG THƯƠNG TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG 
TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI, THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI, THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO 

DOANH NGHIỆP TRONG TÌNH HÌNH MỚIDOANH NGHIỆP TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Để giúp các doanh nghiệp tiếp tục cải thiện 
sản xuất-kinh doanh ứng phó với đại dịch 
COVID-19, Bộ Công Thương đã chủ động và 
chủ trì thực hiện nhiều hoạt động tạo thuận 
lợi thương mại trong tình hình mới như trao 
đổi trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp về 
tận dụng cơ hội từ Hiệp định EVFTA, tháo gỡ 
khó khăn cho doanh nghiệp trong việc thông 
quan hàng hóa tại các nước nhập khẩu…

- Với mong muốn hỗ trợ mạnh mẽ các 
doanh nghiệp triển khai chuyển đối số thành 
công, tận dụng tối đa cơ hội từ EVFTA, 
Bộ Công Thương đã phối hợp với Hiệp hội 
Thương mại điện tử Việt Nam và VCCI tổ 
chức Diễn đàn Chuyển đổi số trong lĩnh vực 

xuất nhập khẩu hàng hoá 2020. Tại Diễn 
đàn, Bộ Công Thương đã giải đáp các thắc 
mắc cũng như ghi nhận đề xuất các giải pháp 
để giúp cộng đồng doanh nghiệp có được 
điều kiện thuận lợi nhất có thể, không chỉ ở 
khía cạnh xuất khẩu mà còn về nhập khẩu. 

Cùng với cơ hội từ EVFTA, xu hướng 
chuyển đổi từ kinh doanh truyền thống sang 
các nền tảng số đang ngày càng trở nên 
phổ biến và được coi là giải pháp hữu hiệu 
giúp các doanh nghiệp thâm nhập và mở 
rộng thị trường xuất khẩu trong bối cảnh Việt 
Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng với 
nền kinh tế thế giới. Theo Báo cáo Chỉ số 
Thương mại điện tử Việt Nam 2020, nhiều 

doanh nghiệp Việt Nam 
đã triển khai thương 
mại điện tử nhằm hỗ trợ 
xuất nhập khẩu theo cả 
mô hình doanh nghiệp 
tới doanh nghiệp (B2B) 
cũng như doanh nghiệp 
tới người tiêu dùng 
(B2C).

- Ngoài ra, Bộ Công 
Thương cũng đã làm 
việc với Hiệp hội Hồ 
tiêu Việt Nam, với 9 
trong số 13 doanh 
nghiệp có 58 container 
tiêu xuất khẩu đang bị 

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng phát biểu tại Diễn đàn

(Ảnh: moit.gov.vn)
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kẹt tại Nepal để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp 
tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy Chính phủ Nepal 
nhanh chóng cho tái xuất 58 container do 
chi phí lưu kho, lưu bãi lớn đang gây thiệt hại 
cho doanh nghiệp.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã  gửi công 
thư cho Bộ trưởng Công Thương và Vật tư 
Nepal, liên tục chỉ đạo các đơn vị chức năng 
trong Bộ, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ 
(kiêm nhiệm Nepal) phối hợp với Sứ quán 
Việt Nam tại Ấn Độ để tác động cơ quan 
chức năng Nepal qua các kênh như công 

hàm, điện đàm trực tuyến, v.v... 

Theo đó, Bộ Công Thương và Vật tư Nepal 
đã có văn bản yêu cầu Hải quan Nepal cho 
phép các công hàng đang bị mắc kẹt được 
tái xuất về nước theo mong muốn của các 
doanh nghiệp. Hải quan Nepal cũng đã có 
văn bản gửi tất cả các Chi cục Hải quan yêu 
cầu cho phép các công hàng hồ tiêu mắc kẹt 
được tái xuất. Hiện nay, các doanh nghiệp 
Việt Nam đang tiếp tục phối hợp với các đối 
tác nhập khẩu Nepal hoàn hiện chứng từ tái 
xuất theo quy định 

ASEAN- NHẬT BẢN HỢP TÁC ỨNG PHÓ VỚI ĐẠI DỊCH ASEAN- NHẬT BẢN HỢP TÁC ỨNG PHÓ VỚI ĐẠI DỊCH 
COVID-19 VÀ THÚC ĐẨY PHỤC HỒI KINH TẾCOVID-19 VÀ THÚC ĐẨY PHỤC HỒI KINH TẾ

Nhằm thảo luận, xây dựng các biện pháp 
cụ thể để triển khai cam kết tại “Tuyên bố 
chung của các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN 
- Nhật Bản về sáng kiến phục hồi kinh tế 
để ứng phó với đại dịch Covid-19” mà hai 
Bên đã thông qua vào tháng 4 năm 2020 
khi đại dịch bước vào giai đoạn quan trọng, 
có ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển 
kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trong khu 
vực Châu Á và trên toàn thế giới, Bộ trưởng 
Công Thương Trần Tuấn Anh đã chủ trì Hội 
nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN - Nhật Bản 
theo hình thức trực tuyến.

Các Bộ trưởng đã thông qua “Kế hoạch 
hành động phục hồi kinh tế ASEAN - 

Nhật Bản” với nỗ lực triển khai các biện pháp 
nhằm đạt được ba mục tiêu chính. Một là duy 
trì các mối quan hệ kinh tế chặt chẽ giữa 
ASEAN và Nhật Bản. Hai là giảm thiểu tác 
động của dịch Covid-19 đối với nền kinh tế. 

Ba là tăng cường khả năng phục hồi kinh tế.

Theo đó, “Kế hoạch hành động phục hồi 
Kinh tế ASEAN - Nhật Bản” đã đưa ra một 
số nội dung hợp tác như: tăng cường hội 
nhập và hợp tác kinh tế nhằm duy trì mở cửa 
thị trường cho các luồng thương mại và đầu 
tư giữa hai Bên; cam kết sẽ cố gắng ký kết 
Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực 
(RCEP) trong năm 2020; hỗ trợ xây dựng 
năng lực lẫn nhau nhằm thúc đẩy sản xuất 
kinh doanh, bao gồm ngành công nghiệp 
phụ trợ; hỗ trợ chuyển đổi thương mại kỹ 
thuật số khu vực trong ASEAN nhằm góp 
phần thúc đẩy các nền tảng thương mại 
hiện có; thúc đẩy cơ chế một cửa ASEAN, 
hệ thống chứng nhận xuất xứ điện tử, khung 
tích hợp kỹ thuật số ASEAN (DIF) và khung 
ASEAN về quản trị dữ liệu số; thúc đẩy trao 
đổi thông tin và chia sẻ các thực tiễn tốt nhất 
về các chính sách kinh tế nhằm ứng phó với 
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đại dịch Covid-19 và nỗ lực tăng cường hợp 
tác công tư trong quá trình đối phó với các 
thách thức kinh tế; khởi xướng các chương 
trình tăng cường khả năng phục hồi chuỗi 
cung ứng tập trung vào ASEAN, thông qua 
tăng cường sự tham gia của các nhà kinh 
doanh và giới học thuật, v.v...

Đây chính là minh chứng rõ ràng về 
sự đồng thuận và hợp tác của các nước 
ASEAN với Nhật Bản - một đối tác kinh tế 

quan trọng và chiến lược của ASEAN trong 
khu vực Châu Á - đúng với tinh thần của 
năm ASEAN 2020, do Việt Nam là Chủ nhà 
là: “Gắn kết và Chủ động thích ứng” nhằm 
ứng phó với đại dịch Covid-19, hỗ trợ cộng 
đồng doanh nghiệp hai bên sẵn sàng ứng 
phó với các hậu quả do đại dịch gây ra, 
củng cố chuỗi cung ứng khu vực và toàn 
cầu, hồi phục nền kinh tế của ASEAN và 
Nhật Bản

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI KHÁCMỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI KHÁC

	� Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc 
Khánh đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự 
Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC trực 
tuyến (VMRT) về COVID-19 diễn ra vào 
ngày 25/7/2020. Các thành viên APEC đều 
nhất trí tăng cường hợp tác ở mọi cấp độ với 
quyết tâm và trách nhiệm cao để sớm khống 
chế dịch bệnh và giải quyết hiệu quả các hệ 
lụy kinh tế - xã hội do đại dịch COVID-19 gây 
ra. Trong thời gian tới, APEC sẽ huy động 
toàn diện các nguồn lực để giúp các thành 
viên xử lý những hậu quả nặng nề của đại 
dịch, nhanh chóng phục hồi kinh tế; phát huy 
vai trò là diễn đàn hàng đầu về hội nhập kinh 
tế khu vực, duy trì đà hợp tác và liên kết của 
APEC; khẳng định tính linh hoạt, khả năng 
thích ứng cao trong hình hình mới.

	� Ngày 21/7/2020, Cục Xúc tiến thương 
mại (phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại 
Thổ Nhĩ Kỳ và Ban Kinh tế đối ngoại Thổ Nhĩ 
Kỳ (DEIK) đã tổ chức Hội nghị giao thương 
trực tuyến Sản phẩm tiêu dùng Việt Nam - 
Thổ Nhĩ Kỳ. Tại hội nghị, các doanh nghiệp 

Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ đã trao đổi trực tuyến 
về thông tin doanh nghiệp, sản phẩm, nhu 
cầu thị trường, qua đó tạo tiền đề cho việc 
thiết lập quan hệ đối tác hợp tác lâu dài. 

	� Trước vướng mắc về việc áp mã HS gỗ 
cao su dạng tấm, Tổng cục Hải quan- Bộ 
Tài chính đã có buổi đối thoại với các doanh 
nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp và cơ quan 
liên quan để xác định rõ quy trình sản xuất, 
chế biến sản phẩm, quy cách sử dụng để 
quyết định áp dụng mã HS phù hợp với 
nhóm các mặt hàng gỗ cao su xuất khẩu 
dạng tấm. Với tinh thần hợp tác, chia sẻ 
khó khăn, vướng mắc và thống nhất phương 
án giải quyết với nguyên tắc thượng tôn 
pháp luật và hài hòa lợi ích của Nhà nước 
và Doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan sẵn 
sàng hỗ trợ theo hướng tạo điều kiện có 
lợi cho doanh nghiệp, xác định rõ quy trình 
sản xuất, chế biến sản phẩm, quy cách sản 
phẩm trên nguyên tắc cụ thể, công khai, 
minh bạch, công bằng để quyết định việc 
áp mã HS phù hợp cho sản phẩm
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EU GIA TĂNG CÁC BIỆN PHÁP KIỂM DỊCH ĐỘNG THỰC VẬT EU GIA TĂNG CÁC BIỆN PHÁP KIỂM DỊCH ĐỘNG THỰC VẬT 
TỪ EU VÀ KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAMTỪ EU VÀ KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

	� Yêu cầu về chất lượng hàng hóa nhập 
khẩu vào EU

EU là một thị trường tiêu thụ lớn, đem lại 
nhiều triển vọng cho các loại quả nhiệt đới và 
nhiều loại thực phẩm hữu cơ bởi người tiêu 
dùng EU có nhu cầu cao đối với các loại thực 
phẩm tốt cho sức khỏe. Hiện nay, ngày càng 
nhiều các chuỗi siêu thị ở EU mua hoa quả, 
sản phẩm nông thủy sản trực tiếp từ nhà sản 
xuất. Điều này có thể đem lại cơ hội cho các 
công ty xuất khẩu Việt Nam giành được các 
hợp đồng dài hạn với mức giá cố định cho 
các sản phẩm đáp ứng đủ tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, hệ thống quy định và tiêu 
chuẩn đối với sản phẩm của EU rất phức tạp 
và nghiêm ngặt, đặc biệt đối với thực phẩm 
như thịt, cá, hoa quả. Có thể nói hiện nay hệ 
thống tiêu chuẩn và quy định của EU so với 
nhiều nước trên thế giới là hoàn chỉnh hơn 
cả, điều này thể hiện trong thực tế là nhu 
cầu của người tiêu dùng ở EU về những sản 
phẩm sạch và an toàn rất cao.

Những yêu cầu bắt buộc phải đáp ứng khi 
xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp sang 
Eu gồm:

Thuốc trừ sâu: EU đã quy định mức dư 
lượng tối đa (MRL) có trong và trên các loại 
thực phẩm. Các sản phẩm có chứa lượng 
thuốc trừ sâu cao hơn mức cho phép sẽ bị 
buộc rút ra khỏi thị trường EU. Một lưu ý là 
người tiêu dùng ở một số quốc gia thành viên 
quy định về MRL khắt khe hơn so với lượng 
MRL trong quy định của EU.

Tiêu chuẩn tiếp thị: Tất cả các loại trái 
cây và rau được nhập khẩu vào EU đều phải 
đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng 
như đã được ghi trong Tiêu chuẩn Tiếp thị 
của EU.

Nhãn hiệu: Thực phẩm được bày bán tại 
EU phải đáp ứng những quy định về dán nhãn 
hiệu thực phẩm. Các thùng carton đựng rau 
quả tươi cần đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Tên và địa chỉ của người đóng gói và 
gửi hàng;

+ Tên sản phẩm (nếu sản phẩm không 
thể nhìn thấy từ bên ngoài bao bì);

+ Nước xuất xứ;

+ Loại và kích thước (liên quan đến các 
tiêu chuẩn tiếp thị). 

Lưu ý đảm bảo tất cả các thông tin cần 
thiết đều được đề cập tới, nhưng đồng thời 
đề cập đến các thông tin hữu ích khác như 
biểu tượng của các nhà nhập khẩu hay giấy 
chứng nhận.

Sức khoẻ cây trồng: Hoa quả và rau xuất 
khẩu sang EU phải tuân thủ các quy định của 
EU đối với sức khoẻ cây trồng. EU đã đặt ra 
các yêu cầu về kiểm dịch thực vật để ngăn 
chặn việc lây lan của sinh vật gây hại cho 
cây trồng và sản phẩm thực vật trong EU. 
Theo đó, một số sinh vật đã được niêm yết 
không được phép nhập khẩu vào thị trường 
EU, trừ một số trường hợp cụ thể được phép 
áp dụng.

Thực vật hoặc sản phẩm thực vật được 
quy định tại Phần B, Phụ lục V của Chỉ thị 
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2000/29/EC phải kèm theo một giấy chứng 
nhận sức khoẻ cây trồng.

Chất gây ô nhiễm: Chất gây ô nhiễm là 
các chất không được đưa vào thực phẩm 
một cách có chủ ý, nhưng lại xuất hiện như 
kết quả của các giai đoạn khác nhau của 
quá trình sản xuất, đóng gói, vận chuyển 
hay bốc xếp. Để tránh tác động tiêu cực đến 
chất lượng thực phẩm và nguy cơ đối với sức 
khỏe con người, EU đã đặt ra giới hạn cho 
một số chất gây ô nhiễm.

Biện pháp kiểm soát biên giới: Các sản 
phẩm hoa quả nhập khẩu sẽ được áp dụng 
các biện pháp kiểm tra chính thức. Các biện 
pháp này nhằm đảm bảo tất cả các loại thực 
phẩm nhập khẩu vào thị trường EU đều an 
toàn, tức là phù hợp với các yêu cầu đã được 
quy định đối với các mặt hàng này. Có ba 
loại kiểm tra là: kiểm tra tài liệu, kiểm tra 
nhận dạng, kiểm tra vật lý.

Trong trường hợp có sự lặp lại thường 
xuyên việc không tuân thủ quy định của một 
số sản phẩm có xuất xứ từ một số quốc gia 
cụ thể, EU có thể quyết định nâng mức tiến 
hành kiểm tra lên cao hơn hay áp dụng các 
biện phấp khẩn cấp. Việc kiểm tra có thể 
được tiến hành ở tất cả các cấp độ từ nhập 
khẩu đến marketing tại thị trường EU. Tuy 
nhiên, hầu hết việc kiểm tra đều được hoàn 
thành tại các điểm nhập cảnh vào EU.

Gần đây nhất, ngày 28/7/2020, EU cũng 
đã thông báo tới WTO về Dự thảo Quy định 
của Ủy ban sửa đổi Phụ lục II và III của Quy 
định (EC) số 396/2005 của Nghị viện Châu 
Âu và của Hội đồng liên quan đến mức dư 
lượng tối đa đối với fluxapyroxad, hymexazol, 
metamitron, penflufen và spirotetramat trong 
hoặc trên các sản phẩm nhất định (Văn bản 
liên quan đến EEA)(1). Cụ thể như sau:

Code Hàng hóa(1) 

Fluxapyroxad 
(F) Hymexazol Metamitron Penflufen

Spirotetramat 
và 

spirotetramat-
enol

Mức 
hiện 
hành

Mức 
dự 

thảo

Mức 
hiện 
hành

Mức 
dự 

thảo

Mức 
hiện 
hành

Mức 
dự 

thảo

Mức 
hiện 
hành

Mức 
dự 

thảo

Mức 
hiện 
hành

Mức 
dự 

thảo

100000 Trái cây tươi hoặc đông 
lạnh

  0.05*  0.1*   0.01*   

110000 Citrus fruits   0.05* 0.02* 0.1* 0.01*  0.01* 1 0.5

110010 Grapefruits 0.3 0.4 0.05* 0.02* 0.1* 0.01*  0.01* 1 0.5

110020 Oranges 0.3 0.3 0.05* 0.02* 0.1* 0.01*  0.01* 1 0.5

110030 Lemons 0.01* 0.01* 0.05* 0.02* 0.1* 0.01*  0.01* 1 0.5

110040 Limes 0.01* 0.01* 0.05* 0.02* 0.1* 0.01*  0.01* 1 0.5

110050 Mandarins 0.01* 0.01* 0.05* 0.02* 0.1* 0.01*  0.01* 1 0.5

110990 Others (2) 0.01* 0.01* 0.05* 0.02* 0.1* 0.01*  0.01* 1 0.5

(1) https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/EEC/20_4432_01_e.pdf và https://members.wto.org/crnattachments 
/2020/SPS/EEC/20_4432_00_e.pdf
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Code Hàng hóa(1) 

Fluxapyroxad 
(F) Hymexazol Metamitron Penflufen

Spirotetramat 
và 

spirotetramat-
enol

Mức 
hiện 
hành

Mức 
dự 

thảo

Mức 
hiện 
hành

Mức 
dự 

thảo

Mức 
hiện 
hành

Mức 
dự 

thảo

Mức 
hiện 
hành

Mức 
dự 

thảo

Mức 
hiện 
hành

Mức 
dự 

thảo

120000 Tree nuts 0.04 0.04 0.05* 0.05* 0.1* 0.01*  0.01* 0.5 0.5

120010 Almonds 0.04 0.04 0.05* 0.05* 0.1* 0.01*  0.01* 0.5 0.5

120020 Brazil nuts 0.04 0.04 0.05* 0.05* 0.1* 0.01*  0.01* 0.5 0.5

120030 Cashew nuts 0.04 0.04 0.05* 0.05* 0.1* 0.01*  0.01* 0.5 0.5

120040 Chestnuts 0.04 0.04 0.05* 0.05* 0.1* 0.01*  0.01* 0.5 0.5

120050 Coconuts 0.04 0.04 0.05* 0.05* 0.1* 0.01*  0.01* 0.5 0.5

120060 Hazelnuts/cobnuts 0.04 0.04 0.05* 0.05* 0.1* 0.01*  0.01* 0.5 0.5

120070 Macadamias 0.04 0.04 0.05* 0.05* 0.1* 0.01*  0.01* 0.5 0.5

120080 Pecans 0.04 0.04 0.05* 0.05* 0.1* 0.01*  0.01* 0.5 0.5

120090 Pine nut kernels 0.04 0.04 0.05* 0.05* 0.1* 0.01*  0.01* 0.5 0.5

120100 Pistachios 0.04 0.04 0.05* 0.05* 0.1* 0.01*  0.01* 0.5 0.5

120110 Walnuts 0.04 0.04 0.05* 0.05* 0.1* 0.01*  0.01* 0.5 0.5

120990 Others (2) 0.04 0.04 0.05* 0.05* 0.1* 0.01*  0.01* 0.5 0.5

130000 Pome fruits 0.9 0.9 0.05* 0.02* 0.1*   0.01* 1 0.7

130010 Apples 0.9 0.9 0.05* 0.02* 0.1* 0.02  0.01* 1 0.7

130020 Pears 0.9 0.9 0.05* 0.02* 0.1* 0.02  0.01* 1 0.7

130030 Quinces 0.9 0.9 0.05* 0.02* 0.1* 0.01*  0.01* 1 0.7

130040 Medlars 0.9 0.9 0.05* 0.02* 0.1* 0.01*  0.01* 1 0.7

130050 Loquats/Japanese 
medlars 0.9 0.9 0.05* 0.02* 0.1* 0.01*  0.01* 1 0.7

130990 Others (2) 0.9 0.9 0.05* 0.02* 0.1* 0.01*  0.01* 1 0.7

140000 Stone fruits   0.05* 0.02* 0.1* 0.01*  0.01* 3 3

140010 Apricots 1 0.15 0.05* 0.02* 0.1* 0.01*  0.01* 3 3

140020 Cherries (sweet) 3 3 0.05* 0.02* 0.1* 0.01*  0.01* 3 3

140030 Peaches 1.5 1.5 0.05* 0.02* 0.1* 0.01*  0.01* 3 3

140040 Plums 1.5 1.5 0.05* 0.02* 0.1* 0.01*  0.01* 3 3

140990 Others (2) 0.01* 0.01* 0.05* 0.02* 0.1* 0.01*  0.01* 3 3

150000 Berries and small fruits   0.05* 0.02* 0.1*   0.01*   

151000 (a) grapes 3 3 0.05* 0.02* 0.1* 0.01*  0.01* 2 2

151010 Table grapes 3 3 0.05* 0.02* 0.1* 0.01*  0.01* 2 2
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Code Hàng hóa(1) 

Fluxapyroxad 
(F) Hymexazol Metamitron Penflufen

Spirotetramat 
và 

spirotetramat-
enol

Mức 
hiện 
hành

Mức 
dự 

thảo

Mức 
hiện 
hành

Mức 
dự 

thảo

Mức 
hiện 
hành

Mức 
dự 

thảo

Mức 
hiện 
hành

Mức 
dự 

thảo

Mức 
hiện 
hành

Mức 
dự 

thảo

151020 Wine grapes 3 3 0.05* 0.02* 0.1* 0.01*  0.01* 2 2

152000 (b) strawberries 4 4 0.05* 0.02* 0.1* 0.05  0.01* 0.4 0.3

153000 (c) cane fruits 0.01* 0.01* 0.05* 0.02* 0.1* 0.01*  0.01* 0.1* 0.02*

153010 Blackberries 0.01* 0.01* 0.05* 0.02* 0.1* 0.01*  0.01* 0.1* 0.02*

153020 Dewberries 0.01* 0.01* 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.1* 0.02*  

153030 Raspberries (red and 
yellow)

0.01* 0.01* 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.1* 0.02*  

153990 Others (2) 0.01* 0.01* 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.1* 0.02*  

162010 Kiwi fruits (green, red, yellow) 0.01* 0.01* 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 4 3  

162020 Litchis/lychees 0.01* 0.01* 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 15 15  

162030 Passionfruits/maracujas 0.01* 0.01* 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.1* 0.02*  

162040 Prickly pears/cactus fruits 0.01* 0.01* 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.1* 0.02*  

162050 Star apples/cainitos 0.01* 0.01* 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.1* 0.02*  

162060 American persimmons/
Virginia kaki

0.01* 0.01* 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.1* 0.02*  

162990 Others (2) 0.01* 0.01* 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.1* 0.02*  

163000 (c) inedible peel, large   0.05*  0.1* 0.01* 0.01*    

163010 Avocados 0.01* 0.01* 0.05* 0.05* 0.1* 0.01* 0.01* 0.7 0.4  

163020 Bananas 3 3 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.6 0.4  

163030 Mangoes 0.6 0.7 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.3 0.3  

163040 Papayas 1 1 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.4 0.4  

163050 Granate apples/
pomegranates

0.01* 0.01* 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.5 0.4  

163060 Cherimoyas 0.01* 0.01* 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.1* 0.02*  

163070 Guavas 0.01* 0.01* 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 2 2  

163080 Pineapples 0.01* 0.01* 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.3 0.15  

163090 Breadfruits 0.01* 0.01* 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.1* 0.02*  

163100 Durians 0.01* 0.01* 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.1* 0.02*  

163110 Soursops/guanabanas 0.01* 0.01* 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.1* 0.02*  
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Code Hàng hóa(1) 

Fluxapyroxad 
(F) Hymexazol Metamitron Penflufen

Spirotetramat 
và 

spirotetramat-
enol

Mức 
hiện 
hành

Mức 
dự 

thảo

Mức 
hiện 
hành

Mức 
dự 

thảo

Mức 
hiện 
hành

Mức 
dự 

thảo

Mức 
hiện 
hành

Mức 
dự 

thảo

Mức 
hiện 
hành

Mức 
dự 

thảo

163990 Others (2) 0.01* 0.01* 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.1* 0.02*  

200000 Rau tươi hoặc đông lạnh    0.02*       

210000 Root and tuber 
vegetables

   0.02*  0.01* 0.01*    

211000 (a) potatoes 0.1 0.3 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.8 0.8  

212000 (b) tropical root and 
tuber vegetables

0.1 0.2 0.1 0.02*  0.01* 0.01* 0.1* 0.02*  

212010 Cassava roots/manioc 0.1 0.2 0.1 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.1* 0.02*  

212020 Sweet potatoes 0.1 0.2 0.1 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.1* 0.02*  

212030 Yams 0.1 0.2 0.1 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.1* 0.02*  

212040 Arrowroots 0.1 0.2 0.1 0.02* 0.2 0.01* 0.01* 0.1* 0.02*  

212990 Others (2) 0.1 0.2 0.1 0.02* 0.2 0.01* 0.01* 0.1* 0.02*  

213000 (c) other root and tuber 
vegetables except sugar 
beets

0.3 0.9 0.05* 0.02*  0.01* 0.01* 0.1 0.07  

213010 Beetroots 0.3 0.9 0.05* 0.02* 0.2 0.01* 0.01* 0.1 0.07  

213020 Carrots 0.3 0.9 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.1 0.07  

213030 Celeriacs/turnip rooted 
celeries

0.3 0.9 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.1 0.07  

213040 Horseradishes 0.3 0.9 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.1 0.07  

213050 Jerusalem artichokes 0.3 0.9 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.1 0.07  

213060 Parsnips 0.3 0.9 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.1 0.07  

213070 Parsley roots/Hamburg 
roots parsley

0.3 0.9 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.1 0.07  

213080 Radishes 0.3 0.9 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.1 0.07  

213090 Salsifies 0.3 0.9 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.1 0.07  

213100 Swedes/rutabagas 0.3 0.9 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.1 0.07  

213110 Turnips 0.3 0.9 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.1 0.07  

213990 Others (2) 0.3 0.9 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.1 0.07  

220000 Bulb vegetables   0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01*    
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Code Hàng hóa(1) 

Fluxapyroxad 
(F) Hymexazol Metamitron Penflufen

Spirotetramat 
và 

spirotetramat-
enol

Mức 
hiện 
hành

Mức 
dự 

thảo

Mức 
hiện 
hành

Mức 
dự 

thảo

Mức 
hiện 
hành

Mức 
dự 

thảo

Mức 
hiện 
hành

Mức 
dự 

thảo

Mức 
hiện 
hành

Mức 
dự 

thảo

220010 Garlic 0.1 0.01* 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.4 0.3  

220020 Onions 0.1 0.01* 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.4 0.4  

220030 Shallots 0.1 0.01* 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.4 0.3  

220040 Spring onions/green onions 
and Welsh onions

0.6 0.7 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.1* 0.02*  

220990 Others (2) 0.1 0.01* 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.1* 0.02*  

230000 Fruiting vegetables    0.02* 0.1* 0.01* 0.01*    

231000 (a) Solanaceae and 
Malvaceae

0.6 0.6  0.02* 0.1* 0.01* 0.01*  1  

231010 Tomatoes 0.6 0.6 1 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 2 1  

231020 Sweet peppers/bell 
peppers

0.6 0.6 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 2 1  

231030 Aubergines/eggplants 0.6 0.6 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 2 1  

231040 Okra/lady’s fingers 0.6 0.6 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 1 1  

231990 Others (2) 0.6 0.6 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 1 1  

232000 (b) cucurbits with edible 
peel

0.2 0.2 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.2 0.2  

232010 Cucumbers 0.2 0.2 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.2 0.2  

232020 Gherkins 0.2 0.2 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.2 0.2  

232030 Courgettes 0.2 0.2 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.2 0.2  

232990 Others (2) 0.2 0.2 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.2 0.2  

233000 (c) cucurbits with inedible 
peel

0.15 0.15 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.2 0.2  

233010 Melons 0.15 0.15 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.2 0.2  

233020 Pumpkins 0.15 0.15 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.2 0.2  

233030 Watermelons 0.15 0.15 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.2 0.2  

233990 Others (2) 0.15 0.15 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.2 0.2  

234000 (d) sweet corn 0.15 0.15 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 1.5 1.5  

239000 (e) other fruiting 
vegetables

0.01* 0.01* 0.05* 0.02* 0.1* 0.01* 0.01* 0.1* 0.02*  

(Nguồn: Tổng hợp từ WTO và SPS, cập nhật đến cuối tháng 7/2020)
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	� Đề xuất đối với doanh nghiệp:

EU tăng cường bảo vệ sức khỏe người 
tiêu dùng châu Âu, đồng thời bảo hộ hàng 
nông sản thông qua tiêu chuẩn về quản lý 
chất lượng và an toàn thực phẩm, yêu cầu về 
truy xuất nguồn gốc, gây áp lực không nhỏ 
cho nông sản Việt Nam xuất khẩu sâng thị 
trường này. 

EVFTA sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Việt 
Nam xuất khẩu nông sản sang EU thông 
qua việc dỡ bỏ rào cản thuế quan, nhưng 
việc đáp ứng các quy tắc xuất xứ hay vượt 
qua được các rào cản kỹ thuật, kiểm dịch 
động thực vật là các vấn đề đáng quan ngại 
đối với nhiều doanh nghiệp. Do đó, khuyến 
nghị các doanh nghiệp như sau:

+ Thường xuyên cập nhật những thay đổi 
về quy định, chính sách đối với hàng hóa 
nhập khẩu và hệ thống phân phối hàng hóa 
của EU để chủ động kế hoạch kinh doanh và 
đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của phía bạn.

+ Cácdoanh nghiệp nên đầu tư nghiên 
cứu thị trường và nghiên cứu sản phẩm để 
cho chiến lược thâm nhập thị trường và 
mở rộng thị phần một cách bài bản, hiệu 
quả nhất. Ngoài những thị trường truyền 
thống như Anh, Đức, Pháp, Hà Lan, các 
doanh nghiệp có thể nghiên cứu mở rộng 
thị trường sang các nước còn lại trong khối 
EU. Với các thị trường hiện tại, cần chuyển 
dần từ thị trường giá rẻ chất lượng trung 
bình sang các thị trường yêu cầu chất 
lượng cao, giá cao để nâng cao giá trị gia 
tăng trong xuất khẩu. 

+ Theo cam kết của Hiệp định TBT/WTO 
và các cam kết TBT trong các Hiệp định 
thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên, 
doanh nghiệp được phép tham gia đóng góp 
ý kiến cho dự thảo quy chuẩn kỹ thuật và thủ 
tục đánh giá sự phù hợp của các nước Thành 
viên WTO ngay khi các nước này gửi thông 
báo cho WTO. Các dự thảo này được cập 
nhật trên trang web ePing của WTO (http://
www.epingalert.org/en) và trên Cổng thông 
tin TBT Việt Nam. 

Do đó, doanh nghiệp cần tận dụng quyền 
lợi này của mình để tham gia đóng góp ý 
kiến trong trường hợp những biện pháp TBT 
trong tương lai có thể sẽ cản trở hoạt động 
xuất nhập khẩu của mình tới các thị trường 
nước ngoài, gây ra tổn thất chi phí, thời gian… 
Mặt khác, việc tiếp cận thông tin sớm và tìm 
hiểu về biện pháp TBT đang xây dựng và sẽ 
ban hành trong tương lai cũng giúp doanh 
nghiệp chủ động chuẩn bị cho việc đáp ứng 
quy định khi xuất khẩu hàng hóa.

- Chủ động tìm hiểu và tham vấn về 
những phát triển trong thị trường, ngành 
hàng của EU.

Nhìn nhận ở góc độ tích cực, nếu đáp ứng 
được các tiêu chuẩn kỹ thuật cao và nghiêm 
ngặt của EU, thì nông sản, thủy sản của 
Việt Nam có thể bước vào bất kỳ thị trường 
nào khác. Ngay tại thị trường nội địa, việc 
cải thiện chất lượng sản phẩm để đáp ứng 
yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng 
cũng có vai trò rất quan trọng trong việc giữ 
thị phần trước sức ép cạnh tranh từ các sản 
phẩm nhập khẩu 
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NHẬP MUA PHẾ LIỆU ĐỒNG, PHẾ LIỆU NHÔM NHẬP MUA PHẾ LIỆU ĐỒNG, PHẾ LIỆU NHÔM 
TỪ KHU PHI THUẾ QUANTỪ KHU PHI THUẾ QUAN

	� Doanh nghiệp hỏi:

Doanh nghiệp muốn nhập mua phế liệu 
đồng, phế liệu nhôm đã qua sử dụng từ các 
công ty trong khu chế xuất, khu nội địa và 
nhập khẩu từ nước ngoài sau đó lại bán vào 
các khu chế xuất, khu phi thuế quan, vậy 
xin hỏi:

- Nếu mua nhập về với mức thuế GTGT 
10%, vậy khi công ty bán vào khu chế xuất 
có được bán với thuế xuất 0% không ? và có 
được hoàn thuế GTGT không?

- Điều kiện và thủ tục để được mua 
phế liệu?

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

Cục thuế xuất nhập khẩu trả lời: Về 
thuế GTGT

* Căn cứ khoản 1 Điều 8 Luật thuế GTGT 
số 13/2008/QH13 được sửa đổi bổ sung tại 
khoản 3 Điều 1 Luật thuế GTGT số 31/2013/
QH13 và khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật 
thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế số 
106/2016/QH13.

* Căn cứ khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất 
khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13: 
“1. 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.”

* Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 2 Nghi 
định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 
của Chính phủ quy định về quản lý khu công 
nghiệp và khu kinh tế: “a) Khu chế xuất là 
khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất 
khẩu, thực hiện dịch vụ cho sản xuất hàng 
xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu, được 
thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục 
áp dụng đối với khu công nghiệp quy định tại 
Nghị định này.

Khu chế xuất được ngăn cách với khu vực 
bên ngoài theo các quy định áp dụng đối với 
khu phi thuế quan quy định tại pháp luật về 
thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;”.

* Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 9 Thông tư 
219/2013/TT-BTC: “a) Hàng hóa xuất khẩu 
bao gồm:

- Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, kể 
cả ủy thác xuất khẩu;

- Hàng hóa bán vào khu phi thuế quan 
theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; 
hàng bán cho cửa hàng miễn thuế;

- Hàng hóa bán mà điểm giao, nhận hàng 
hóa ở ngoài Việt Nam;

- Phụ tùng, vật tư thay thế để sửa chữa, 
bảo dưỡng phương tiện, máy móc thiết bị 
cho bên nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài 
Việt Nam;

- Các trường hợp được coi là xuất khẩu 
theo quy định của pháp luật:
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+ Hàng hóa gia công chuyển tiếp theo 

quy định của pháp luật thương mại về hoạt 
động mua, bán hàng hóa quốc tế và các 
hoạt động đại lý mua, bán, gia công hàng 
hóa với nước ngoài.

+ Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ theo quy 
định của pháp luật.

+ Hàng hóa xuất khẩu để bán tại hội chợ, 
triển lãm ở nước ngoài.”

* Căn cứ các quy định nêu trên, trường 
hợp Công ty bán hàng hóa từ bên ngoài vào 
khu chế xuất được coi là hoạt động xuất 
khẩu và được áp mức thuế 0%.

* Căn cứ quy định Điều 5 Luật Thuế giá 
trị gia tăng về đối tượng không chịu thuế “Cơ 
sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu 
thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều này 
không được khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia 
tăng đầu vào, trừ trường hợp áp dụng mức 
thuế suất 0% quy định tại khoản 1 Điều 8 
của Luật này.

* Căn cứ Điều 16 Thông tư 219/2013/TT-
BTC quy định về Điều kiện khấu trừ, hoàn 
thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất 
khẩu, đề nghị Công ty đối chiếu trường hợp 
hàng hóa nhập khẩu của Công ty với các văn 
bản nêu trên để thực hiện theo quy định

MẶT HÀNG PHÂN BÓN THUỘC ĐỐI TƯỢNG  MẶT HÀNG PHÂN BÓN THUỘC ĐỐI TƯỢNG  
KHÔNG CHỊU THUẾKHÔNG CHỊU THUẾ

	� Doanh nghiệp hỏi:

Công ty (Đắk Lắk) chuyên nhập khẩu 
và phân phối phân bón hữu cơ. Hện mặt 
hàng phân bón có chịu thuế giá trị gia tăng 
(GTGT) không? Trước đây, mặt hàng này 
chịu thuế GTGT là 5%, trong khi theo Thông 
tư 219/2013/TT-BTC thì phân bón là mặt 
hàng không chịu thuế.

	� Giải đáp: (trích dẫn nguồn chinhphu.vn)

Bộ Tài chính trả lời:

Khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/
QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế 
quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

“3a. Phân bón; máy móc, thiết bị chuyên 
dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu 

đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và 
thức ăn cho vật nuôi khác;”.

Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-
BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính 
(được bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Thông 
tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của 
Bộ Tài chính) quy định đối tượng không chịu 
thuế GTGT:

“3a. Phân bón là các loại phân hữu cơ và 
phân vô cơ như: Phân lân, phân đạm (urê), 
phân NPK, phân đạm hỗn hợp, phân phốt 
phát, bồ tạt; phân vi sinh và các loại phân 
bón khác;...”.

Căn cứ các quy định nêu trên và nội dung 
hỏi của bà Phạm Thị An, mặt hàng phân bón 
thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT từ 
khâu nhập khẩu đến khâu sản xuất, thương 
mại bán ra
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THỦ TỤC HỒ SƠ XIN PHÂN LOẠI  THỦ TỤC HỒ SƠ XIN PHÂN LOẠI  
TRƯỚC MÃ SỐ HÀNG HÓA HS CODETRƯỚC MÃ SỐ HÀNG HÓA HS CODE

	� Doanh nghiệp hỏi:

Công ty có mặt hàng cần làm thủ tục xác 
định trước mã số hàng hóa HS CODE để 
phục vụ cho công tác áp mã HS CODE hàng 
nhập khẩu và nộp thuế. Vậy xin hỏi:

- Thủ tục hồ sơ để xin xác định trước 
mã số hàng hóa HS CODE, thời gian mất 
bao lâu?

- Về mẫu hàng hóa:

+ Mặt hàng cần xác định trước mã số 
hàng hóa của công ty là mặt hàng đặc thù 
giá trị cao phải bảo quản trong điều kiện đặc 
biệt nếu không sẽ bị hỏng.

Vậy nếu không gửi kèm mẫu hàng (vì 
điều kiện nêu trên) thì có được Tổng Cục Hải 
Quan tiếp nhận hồ sơ để phân tích phân loại 
HS CODE trước hay không?

Hồ sơ để mở tờ khai xuất khẩu cần những 
giấy tờ gì? Trên tờ khai xuất khẩu phần người 
ủy thác xuất khẩu thì ghi tên cá nhân ủy thác 
đó có được không vì cá nhân đó không có mã 
số thuế, mã số xuất nhập khẩu?Theo đó, mã 
người ủy thác có phải điền gì vào đó không?

	� Giải đáp: (trích dẫn nguồn “Tư vấn thủ 
tục hải quan” tại customs.gov.vn)

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời:

1. Về thủ tục XĐTMS và gửi mẫu hàng 
hóa XĐTMS:

Thủ tục XĐTMS được quy định tại khoản 
3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC 
ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 
25/3/2015 của Bộ Tài chính, cụ thể:

“3. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 7. Hồ sơ xác định trước mã số, xuất 
xứ, trị giá hải quan

1. Hồ sơ, mẫu hàng hóa xác định trước 
mã số

a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo 
mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban 
hành kèm Thông tư này;

b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân 
đề nghị xác định trước mã số hàng hóa cung 
cấp (bản phân tích thành phần, catalogue, 
hình ảnh hàng hóa): 01 bản chụp;

c) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập 
khẩu (nếu có)”.

Vì vậy đề nghị Công ty căn cứ hướng 
dẫn trên để làm thủ tục XĐTMS. Đồng thời, 
theo quy định dẫn trên, Công ty không bắt 
buộc phải cung cấp mẫu hàng hóa đề nghị 
XĐTMS; tuy nhiên Công ty bắt buộc phải 
cung cấp đầy đủ các tài liệu kỹ thuật để làm 
cơ sở XĐTMS. Trường hợp không thể cung 
cấp mẫu hàng hóa, ngoài tài liệu kỹ thuật 
đầy đủ, Công ty cần cung cấp chi tiết về hình 
ảnh của mặt hàng.

2. Về thời hạn xử lý hồ sơ XĐTMS:

Thời hạn xử lý hồ sơ XĐTMS của TCHQ 
được quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 
số 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 
số điều tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP của 
Chính phủ, cụ thể:
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“11. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 3, 

Khoản 7 Điều 24 như sau:

…3. Trách nhiệm của Tổng cục Hải quan:

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được đơn đề nghị, Tổng cục Hải 
quan có văn bản từ chối xác định trước mã 
số, xuất xứ, trị giá hải quan gửi tổ chức, cá 
nhân đối với trường hợp không đủ điều kiện, 
hồ sơ xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá 
hải quan hoặc hàng hóa nêu tại đơn đề nghị 
xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá đang 
chờ kết quả xử lý của cơ quan quản lý nhà 
nước hoặc hàng hóa nêu tại đơn đề nghị xác 
định trước mã số đã có văn bản hướng dẫn 

về mã số của cơ quan quản lý nhà nước;

b) Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan 
ban hành văn bản thông báo kết quả xác 
định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan 
trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được 
đủ hồ sơ (đối với trường hợp thông thường) 
hoặc 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (đối 
với trường hợp phức tạp cần xác minh, làm 
rõ). Văn bản thông báo kết quả xác định 
trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan được 
gửi cho tổ chức, cá nhân, đồng thời cập nhật 
vào cơ sở dữ liệu của cơ quan hải quan và 
công khai trên trang điện tử của Tổng cục 
Hải quan”

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP  THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP  
KHI GIẢM THÀNH VIÊNKHI GIẢM THÀNH VIÊN

	� Doanh nghiệp hỏi:

Doanh nghiệp là công ty TNHH có 3 
thành viên A, B, C. Do B và C không tán 
thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành 
viên công ty X về vấn đề sửa đổi, bổ sung 
các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan 
đến quyền của B và C nên B và C yêu cầu 
công ty X mua lại toàn bộ phần vốn góp của 
mình theo quy định tại Điều 52 Luật Doanh 
nghiệp 2014.

Theo đó, Công ty cũng sẽ giảm vốn điều lệ 
tương ứng khi công ty mua lại phần vốn góp 
của các thành viên theo quy định tại Điểm b 
Khoản 3 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2014. 
Đồng thời, B và C sẽ không còn là thành viên 
của công ty X nữa. Do đó, Công ty X sẽ phải 
chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty 
TNHH hai thành viên trở lên (tức là A, B và 

C) thành công ty TNHH một thành viên (tức 
là A) ngay tại thời điểm công ty đăng ký giảm 
vốn điều lệ.

Tuy nhiên, Điều 52 và Điểm b Khoản 3 
Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2014 không có 
quy định về việc chuyển đổi loại hình doanh 
nghiệp trong trường hợp công ty mua lại 
phần vốn góp.

Ngoài ra, quy định về thủ tục chuyển 
đổi loại hình doanh nghiệp trong Nghị định 
số 78/2015/NĐ-CP cũng không nêu rõ là 
doanh nghiệp cần làm gì để chuyển đổi loại 
hình doanh nghiệp trong trường hợp công ty 
mua lại phần vốn góp của thành viên.

Đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về 
thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ 
công ty TNHH hai thành viên trở lên thành 
công ty TNHH một thành viên khi đăng ký 
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giảm vốn điều lệ trong trường hợp công ty 
mua lại phần vốn góp. Ngoài ra, các hồ sơ 
mà công ty X cần chuẩn bị để nộp tại Sở Kế 
hoạch và Đầu tư bao gồm những hồ sơ nào?

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

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 
68 Luật Doanh nghiệp thì công ty có thể 
giảm vốn điều lệ trong trường hợp công ty 
mua lại phần vốn góp của thành viên của 
quy định tại Điều 52 của Luật này.

Khoản 6 Điều 25 Nghị định số 78/2015/
NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về 
đăng ký doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung 
bởi Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 108/2018/
NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
78/2015/NĐ-CP quy định:

“Doanh nghiệp có thể đăng ký chuyển 
đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng 
ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, 
thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh 
nghiệp khác, trừ trường hợp đăng ký thay đổi 
người đại diện theo pháp luật. Trong trường 
hợp này, hồ sơ đăng ký chuyển đổi loại hình 
doanh nghiệp thực hiện tương ứng theo 
quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và 
Khoản 4 Điều này”.

Khoản 5 Điều 14 Nghị định số 78/2015/
NĐ-CP quy định một trong các nhiệm vụ, 
quyền hạn của Phòng Đăng ký kinh doanh 
là hướng dẫn doanh nghiệp và người thành 
lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục 
đăng ký doanh nghiệp

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI  CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI  
CÁC DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP, ĐẶC BIỆT LÀ NÔNG NGHIỆP CÁC DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP, ĐẶC BIỆT LÀ NÔNG NGHIỆP 

 ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

	� Doanh nghiệp hỏi:

Doanh nghiệp xin được giải đáp:

1. Khi thực hiện đầu tư dự án nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp có 
được hỗ trợ đầu tư về hạ tầng ngoài hàng rào 
dự án không? (hay nói cách khác là có được 
hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đến chân hàng 
rào dự án không?). Nếu có thì được quy định 
tại văn bản pháp lý nào?

2. Theo Điều 13 của Nghị định 57/2018/
NĐ-CP ngày 17/04/2018 của Chính phủ, 
có đề cập đến việc “Hỗ trợ doanh nghiệp 

cung cấp dịch vụ công và đầu tư kết cấu hạ 
tầng nông nghiệp, nông thôn”. Vậy việc hỗ 
trợ này được hiểu như thế nào? Hỗ trợ cho 
doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư các 
dịch vụ công và đầu tư hạ tầng ở khu vực 
nông nghiệp, nông thôn hay là hỗ trợ cho 
doanh nghiệp nông nghiệp về các dịch vụ 
công và hạ tầng cho doanh nghiệp

3.  Theo Khoản 6, Điều 13 của Nghị 
định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 của 
Chính phủ, có nêu “Hỗ trợ ngoài hàng rào: 
Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông 
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nghiệp, nông thôn theo quy định của Nghị 
định này nếu bên ngoài hàng rào dự án chưa 
có đường giao thông đạt chuẩn cấp V miền 
núi, hệ thống điện, cấp thoát nước để phục 
vụ dự án thì được hỗ trợ bổ sung 70% chi phí 
và không quá 05 tỷ đồng đầu tư xây dựng 
các hạng mục trên”.

Tuy nhiên, đối với nhiều dự án nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao có mức 
vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng (chẳng hạn 
như các dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến 
sữa công nghệ cao có tổng mức đầu tư trên 
2.000 tỷ đồng) thì việc hỗ trợ ngoài hàng rào 
tối đa không quá 05 tỷ đồng là quá thấp. 
Nếu chúng tôi đề nghị được hỗ trợ mức 40 tỷ 
đồng để đầu tư xây dựng hạ tầng ngoài hàng 
rào dự án (đường giao thông, điện, nước,...) 
đối với các dự án đầu tư 2.000 tỷ đồng thì 
có được không? Và hiện nay có chính sách 
nào giúp tháo gỡ vướng mắc trên cho doanh 
nghiệp không? 

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

Viện Chính sách và chiến lược phát 
triển NNNT-Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn trả lời:

1. Hiện nay, việc hỗ trợ xây dựng cơ sở 
hạ tầng ngoài hàng rào và cơ sở hạ tầng 
trong hàng rào mới được quy định cho 
khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
(NNUDCNC) và vùng NNUDCNC. Cụ thể, 
Khoản 4b, Mục IV của Quyết định 575/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ về về việc phê 
duyệt quy hoạch tổng thể khu và vùng nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 
2020, định hướng đến năm 2030 quy định 
“Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước hỗ trợ 
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo 
quy định tại Khoản 3 Điều 33 Luật Công 
nghệ cao; hỗ trợ xây dựng hạ tầng vùng 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo 
quy định tại Quyết định số 1895/QĐ-TTg 
ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng 
Chính phủ; khuyến khích xã hội hóa và thu 
hút vốn đầu tư nước ngoài”.

 Các dự án nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao được Bộ NN và PTNT công nhận 
khi đáp ứng các tiêu chí quy định tại Quyết 
định 34/2019/QĐ-TTg quy định tiêu chí 
xác định dự án, phương án sản xuất kinh 
doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông 
nghiệp được hưởng các chính sách quy định 
tại khoản 6 Điều 9 Nghị định số 57/2018/
NĐ-CP “Doanh nghiệp đầu tư các khu, 
vùng, dự án nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao được hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng/
ha để xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị và xử 
lý môi trường”.

 Hỗ trợ đầu tư ngoài hàng rào dự án được 
quy định tại khoản 6, Điều 13 của Nghị định 
57/2018/NĐ-CP cho đối tượng là các doanh 
nghiệp đầu từ vào nông nghiệp “Hỗ trợ ngoài 
hàng rào: Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào 
nông nghiệp, nông thôn, theo quy định của 
Nghị định này nếu bên ngoài hàng rào dự án 
chưa có đường giao thông đạt chuẩn cấp V 
miền núi, hệ thống điện, cấp thoát nước để 
phục vụ dự án thì được hỗ trợ bổ sung 70% 
chi phí và không quá 05 tỷ đồng đầu tư xây 
dựng các hạng mục trên”.

 Ngoài ra, doanh nghiệp cần tìm hiểu tại 
từng tỉnh đầu tư sẽ có các chính ưu đãi hỗ 
trợ riêng để cụ thể hóa các chính sách của 
Trung ương. Ví dụ tại Nghệ An, HĐND tỉnh 
ban hành Nghị Quyết 106/2013/NQ-HĐND 
ngày 13/12/2013 về chính sách ưu đãi, hỗ 
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trợ đầu tư các dự án công nghệ cao trên địa 
bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020. 
Trong đó, Điều 2. Chính sách ưu đãi, hỗ trợ 
đối với Dự án Công nghệ cao được Bộ Khoa 
học và Công nghệ hoặc Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn cấp Giấy chứng nhận

Về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng:

a) San lấp mặt bằng:

Nhà đầu tư tự bỏ vốn để san lấp mặt bằng 
trong hàng rào dự án được UBND tỉnh hỗ trợ 
tối đa 50% chi phí trên cơ sở thiết kế, dự toán 
và số liệu quyết toán thực tế được cơ quan 
có thẩm quyền kiểm tra, phê duyệt nhưng 
không vượt quá các mức sau: 03 tỷ đồng cho 
các dự án có tổng mức đầu tư từ 50 tỷ đến 
100 tỷ đồng; 05 tỷ đồng cho các dự án có 
tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đến 200 tỷ đồng; 
07 tỷ đồng cho các dự án có tổng mức đầu tư 
trên 200 tỷ đồng.

b) Đường giao thông: Được tỉnh đầu tư xây 
dựng không quá 7km đường giao thông từ 
trục chính (đường quốc lộ, đường tỉnh, đường 
huyện) vào trung tâm vùng nguyên liệu tập 
trung như: Chè, cà phê, cam, dứa, chuối, cỏ, 
cây cao lương... có diện tích quy mô từ 100 
ha trở lên, phục vụ cho công nghiệp chế biến 
trong các dự án công nghệ cao.

c) Cấp điện: tỉnh cam kết cấp điện đến 
hàng rào của dự án, hoặc trung tâm vùng 
nguyên liệu của dự án theo nhu cầu phụ tải 
và cấp điện áp.

d) Hạ tầng công nghệ thông tin và viễn 
thông: Được tỉnh đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật thông tin, đường truyền Internet tốc độ 
cao đến các Khu Công nghệ Thông tin tập 
trung của tỉnh.

2. Điều 13 của Nghị định 57/2018/NĐ-CP 
đồng thời đưa ra các hỗ trợ cho doanh nghiệp 

cung cấp dịch vụ công, vừa đưa ra các mức 
hỗ trợ dịch vụ công và đầu tư hạ tầng cho 
doanh nghiệp nông nghiệp.

 Cụ thể Khoản 1, 2, 4, Điều 13, Nghị định 
57 đưa ra mức hỗ trợ cho doanh nghiệp có 
dự án cung cấp nước sạch, doanh nghiệp 
có dự án thu gom xử lý chất thải, và doanh 
nghiệp có dự án xây dựng bến cảng phục vụ 
vận chuyển sản phẩm nông lâm thủy sản, 
khu neo đậu tàu thuyền, hệ thống tưới tiên 
tiến tiết kiệm nước, công trình thủy lợi làm 
dịch vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp.

 Khoản 2, Điều 13 đưa ra mức hỗ trợ dịch 
vụ điện nước, hạ tầng, xử lý môi trường, 
Khoản 5 đưa ra mức hỗ trợ xây dựng nhà ở 
xã hội còn Khoản 6 đưa ra mức hỗ trợ ngoài 
hàng rào cho doanh nghiệp nông nghiệp 
nói chung.

3. Mức hỗ trợ quy định tại Nghị định 
57/2018/NĐ-CP đưa ra có hạn mức không 
quá 5 tỷ đồng trên cơ sở cân đối nguồn ngân 
sách nhà nước còn hạn hẹp. Ngoài ra, quan 
điểm của Chính phủ trong việc hỗ trợ doanh 
nghiệp là tạo lập môi trường kinh doanh thuận 
lợi, bình đẳng, minh bạch cho các nhà đầu 
tư; tập trung đẩy mạnh hỗ trợ thông qua các 
chính sách đất đai, tín dụng, thuế phí đồng 
thời phân cấp mạnh mẽ cho địa phương, tạo 
cơ chế để các bên chủ động tham gia; loại 
bỏ toàn bộ các thủ tục phải trình. Tuy nhiên, 
doanh nghiệp có dự án nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao cần tìm hiểu chính sách 
ưu đãi, thu hút đầu tư tại địa bàn đầu tư để 
có thể tiếp cận các chính sách ưu đãi, hỗ trợ 
riêng mà từng tỉnh ban hành phù hợp với quy 
định pháp luật của Việt Nam


