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Hiệp định thuận lợi hóa thương mại 
(TFA) giúp ứng phó với khủng hoảng và 
chuẩn bị cho các cú sốc trong tương lai.

Việc thực hiện Hiệp định Tạo thuận lợi 
Thương mại (TFA) của Tổ chức thương mại 
thế giới (WTO) có thể giúp các quốc gia trở 
nên linh hoạt hơn và góp phần phục hồi kinh 
tế sau đại dịch COVID-19 như thế nào?

Kết quả khảo sát củaWTO về thuận lợi 
hóa thương mại với các doanh nghiệp, chính 
phủ và các nhóm đối tượng liên quan khác 
cho thấy:Đơn giản hóa, số hóa và tự động 
hóa các quy trình liên quan đến thương mại 
sẽ giúp các chính phủ và doanh nghiệp trên 
toàn thế giới sẽ chuẩn bị tốt hơn cho những 
cú sốc trong tương lai. 

TFA cung cấp các công cụ có thể giúp các 
quốc gia xây dựng khả năng phục hồi, đặc 
biệt vì các biện pháp tạo thuận lợi thương 
mại có thể giảm thời gian và chi phí thương 
mại, thúc đẩy năng lực cạnh tranh, năng 
suất và tăng trưởng. 

Tổ chức tạo thuận lợi 
thương mại của WTO 
(TFAF) đã khởi xướng 
sáng kiến về kho dữ liệu 
tạo thuận lợi thương mại 
COVID-19 là một nền tảng 
chung gồm các hành động 
và sáng kiến nhằm mục 
đích hợp nhất thông tin về 
các biện pháp tạo thuận lợi 
thương mại được các bên 
liên quan chính thông qua. 

Qua đó, cho phép người dùng truy cập, tìm 
kiếm thông tin trong một cơ sở dữ liệu thống 
nhất của quốc tế về thuận lợi thương mại.

Các nước châu Mỹ La tinh: Thúc đẩy 
thuận lợi hóa thương mại để phục hồi 
trong điều kiện “bình thường mới”.

Đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn đáng 
kể chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, dẫn 
đến những thiệt hại lớn cho cả chính phủ các 
nước và các doanh nghiệp. Làm thế nào việc 
thực hiện Hiệp định Tạo thuận lợi Thương 
mại (TFA) của WTO có thể giúp các nước 
Mỹ Latinh điều chỉnh và phục hồi trong bối 
cảnh “bình thường mới”?

Để trả lời câu hỏi này, Liên minh toàn cầu 
về tạo thuận lợi thương mại, phòng thương 
mại quốc tế (ICC) của các nước Bolivia, 
Colombia và Ecuador tổ chức tọa đàm trực 
tuyến ngày 19 tháng 8 năm 2020 với sự tham 
gia của các chuyên gia đến từ ba nước, tập 
trung vào chủ đề thảo luận: “Chuỗi cung ứng 

Hình 1: Sáng kiến kho dữ liệu phục vụ thuận lợi hóa thương mại  
để phản ứng nhanh với Covid-19 do TFAF (WTO) khởi xướng
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thời kỳ Covid-19: Cơ hội và thách thức đối 
với châu Mỹ La tinh”. Tọa đàm thảo luận các 
xu hướng, phân tích những khó khăn và giải 
pháp để vượt qua khủng hoảng và thích nghi 
với điều kiện mới.

Hội nghị thường niên của Hiệp hội các 
nhà xuất, nhập khẩu Hoa Kỳ thảo luận về 
tương lai của thương mại song phương 
và đa phương.

Hội nghị thường niên AAEI diễn ra trực 
tuyến từ ngày 11 tháng 8 đến ngày 3 tháng 
tháng 9 năm 2020, với hơn 400 đại biểu 
tham dự. Đây là một diễn đàn để các nhà 
hoạch định chính sách trao đổi trực tiếp với 
các chuyên gia thương mại quốc tế về những 
lợi ích và bất cập của hệ thống thương mại 
đa phương.

Đại diện của Tổ chức Hải quan Thế giới 
(WCO)- ông Ricardo Treviño, Phó Tổng thư 
ký, đã tham gia Hội nghị này và thảo luận về 
các vấn đề thương mại và hải quan tại phiên 
thảo luận trực tiếp với nội dung “Tương lai của 
Thương mại: Đa phương hay song phương?”.

Bản chất của WCO là tổ chức liên chính 
phủ giải quyết các vấn đề Hải quan và tập 
trung vào việc thiết lập tiêu chuẩn, nâng 
cao năng lực cung cấp và thúc đẩy hợp tác 
giữa các cơ quan hải quan các nước. Tất cả 
các thành viên WCO đều có thể đóng góp 
vào việc phát triển các tiêu chuẩn, công cụ 
của WCO và do đó, góp phần tạo thuận lợi 
thương mại, nâng cao hiệu quả thương mại 
song phương và đa phương. 

Hội nghị UNCTAD15 sẽ thảo luận giải 
pháp về phát triển bền vững hậu 
Covid-19.

Theo ước tính của Hội nghị Liên hợp quốc 
về thương mại và phát triển (UNCTAD), các 

nước đang phát triển cần nguồn lực 2,5 nghìn 
tỷ USD để ứng phó với thách thức của đại 
dịch COVID-19. 

Những hậu quả của đại dịch đặt ra yêu 
cầu phải xem xét lại nhiều giả định, kế hoạch 
đối với kinh tế quốc tế trong bối cảnh mới.

Các quốc gia sẽ phải nghiên cứu, đề xuất 
các giải pháp tăng cường khả năng phục hồi 
của mình sau dịch bệnh và thích nghi với 
điều kiện “bình thường mới”.

UNCTAD15 sẽ được tổ chức tại 
Bridgetown, Barbados từ ngày 25 đến ngày 
30 tháng 4 năm 2021, với chủ đề “Từ bất bình 
đẳng và dễ bị tổn thương đến thịnh vượng 
cho tất cả”, sẽ là cơ hội để điều chỉnh chương 
trình phát triển bền vững với các nỗ lực toàn 
cầu nhằm phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Tại UNCTAD15, các nước cũng sẽ thảo 
luận về cách kích hoạt đầu tư cần thiết để tăng 
cường khả năng chống chịu với các cú sốc, 
bao gồm cả biến đổi khí hậu và dịch bệnh.

Ủy ban kinh tế xã hội châu Á-Thái Bình 
Dương của Liên hợp quốc (ESCAP) tổ 
chức khóa đào tạo trực tuyến về thuận lợi 
hóa thương mại để phát triển bền vững

Khóa học trực tuyến kéo dài 7 tuần trong 
tháng 8 và tháng 9/2020 của ESCAP nhằm 
nâng cao nhận thức của các bên liên quan từ 
khu vực nhà nước và tư nhân về tạo thuận lợi 
thương mại. Qua đó, nâng cao năng lực của 
họ trong việc sử dụng các công cụ để hỗ trợ 
hoặc tham gia hiệu quả hơn vào việc thực 
hiện các biện pháp tạo thuận lợi thương mại.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có 
nắm được khái niệm, nội dung của thuận lợi 
hóa thương mại; các biện pháp và công cụ 
tạo thuận lợi thương mại hiện có, cũng như áp 
dụng các kỹ thuật đã chọn để phân tích và cải 
thiện hoạt động tạo thuận lợi thương mại.
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WTO: Thương mại toàn cầu đã có tiến  
triển nhưng chưa thể phục hồi hoàn toàn 
vào năm 2021

Thương mại thế giới sẽ phục hồi theo quỹ 
đạo chữ L hay chữ V? Đó dường như vẫn là 
câu trả lời chưa thể có lời đáp trong bối cảnh 
dịch bệnh chưa được kiểm soát như hiện 
nay. Trong tuyên bố vào tháng 8/2020, WTO 
cho biết theo số liệu thống kê mới nhất, khối 
lượng thương mại hàng hóa trên toàn thế giới 
giảm 14% trong quý II/2020 so với quý trước 
đó. Phong vũ biểu thương mại hàng hóa của 
WTO là 84,5 điểm cho thấy thương mại thế 
giới năm 2020 đang diễn biến theo hướng ít 
bi quan hơn trong hai kịch bản mà WTO đưa 
ra trong các dự báo hồi tháng 4/2020, do đó 
ước tính năm nay khối lượng thương mại sẽ 
giảm 13% so với năm 2019.

Đối với các ngành cụ thể: chỉ số ô tô và 
linh kiện, phụ tùng ô tô lần lượt là 71,8 và 
76,5 và là mức thấp nhất được ghi nhận kể 
từ năm 2007. Chỉ số vận chuyển container 
ở mức 86,9. Trong khi nhóm linh kiện điện 
tử và nguyên liệu thô có tín hiệu phục hồi tốt 
với chỉ số lần lượt đạt 92,8 và nguyên liệu thô 
92,5. (Lưu ý: Ngưỡng dưới 100 
điểm là tiêu cực-dưới xu thế, 
trên 100 điểm là tích cực - trên 
xu thế). 

Báo cáo của WTO về tác 
động của COVID-19 đối với 
thương mại nông sản toàn 
cầu

Ban Thư ký WTO vừa công 
bố một nghiên cứu mới về tác 
động của đại dịch COVID-19 
đối với thương mại nông sản 
thế giới. Nghiên cứu chỉ ra rằng, 

thương mại nông sản đã tăng trưởng tốt hơn 
so với các lĩnh vực khác và các biện pháp 
ban đầu tập trung vào việc đảm bảo nguồn 
lương thực sẵn có ngay lập tức đã được hỗ 
trợ bởi chính sách khôi phục thương mại 
nông sản sau COVID-19.

Các biện pháp ứng phó ban đầu nhằm 
giải quyết mối quan tâm cấp bách nhất của 
các thành viên là đảm bảo an ninh lương 
thực trong nước cũng như đảm bảo nguồn 
cung thực phẩm đến từng nhà người dân khi 
phải giãn cách xã hội. Các biện pháp này 
bao gồm các chính sách vừa tạo thuận lợi 
vừa hạn chế thương mại nông nghiệp, như 
tăng cường kiểm soát vệ sinh và kiểm dịch 
động thực vật (SPS), điều chỉnh thuế quan 
hoặc hạn chế xuất khẩu. Yêu cầu về dự trữ 
lương thực, thực phẩm cũng tăng lên. Những 
phản ứng này làm thay đổi dòng chảy thương 
mại nông; đặc biệt là do những biến đổi đột 
ngột trong mô hình tiêu dùng khi các nước 
tiến hành kiểm soát dịch bệnh.

- Các biện pháp ban đầu tập trung vào 
việc đảm bảo nguồn lương thực sẵn có ngay 
lập tức. Sau đó giai đoạn hai của các chính 

Hình 2: Covid-19 làm thay đổi chuỗi cung ứng thực phẩm
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sách tìm cách khôi phục lại các chuỗi cung 
ứng bị gián đoạn và giúp các nhà sản xuất 
nông nghiệp thích nghi với điều kiện “bình 
thường mới”. Nhiều chính phủ đã dần nới 
lỏng các biện pháp giãn cách, dỡ bỏ một 
số hạn chế xuất khẩu và hỗ trợ ngành nông 
nghiệp; nhưng không thể phủ nhận thực tế 
là đại dịch vẫn diễn biến phức tạp ở các khu 
vực khác nhau trên thế giới và dự kiến   sẽ 
tiếp tục ảnh hưởng đến nhu cầu và nguồn 
cung nông sản.

- Trong khi thương mại hàng hóa nói 
chung giảm mạnh trong nửa đầu năm 2020, 
xuất khẩu nông sản và thực phẩm tăng 2,5% 
trong quý I/2020 so với cùng kỳ năm 2019, 
với mức tăng 3,3% trong tháng 3/2020, tiếp 
theo là tăng 0,6% trong tháng 4/2020. 

- Thực tế là nhu cầu đối với một số sản 
phẩm nông nghiệp (ví dụ như các sản phẩm 
nông nghiệp phi thực phẩm như da lông 
thú thô, len hoặc hoa) giảm đáng kể, trong 
khi tăng đối với các sản phẩm khác (ví dụ: 
thực phẩm thiết yếu, trái cây và rau quả 
chế biến) phản ánh tình trạng mua không 
theo kế hoạch ban đầu và tăng tiêu dùng tại 
nhà. Vào tháng 4/2020, xuất khẩu cũng giảm 
đối với một số thực phẩm, đặc biệt là đối với 
các sản phẩm có giá trị cao hơn, như hải sản 
tươi sống và một số loại thịt vốn phụ thuộc 
nhiều hơn vào việc bán hàng cho các nhà 
hàng, trường học và khu vực du lịch hơn là 
cho các hộ gia đình. Ngoài ra, các sản phẩm 
dễ hư hỏng có giá trị cao được vận chuyển 
bằng đường hàng không bị ảnh hưởng nặng 
nề hơn do vận tải hàng không đột ngột giảm, 
làm giảm năng lực vận chuyển hàng không 
và tăng chi phí.

- Các khu vực như Châu Á, Châu Âu và 
Bắc Mỹ có kim ngạch xuất khẩu nông sản 

giảm trong tháng 3 và tháng 4 năm 2020 
nhưng một số khu vực đã chứng kiến   xuất 
khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2019, trong 
đó tăng mạnh nhất ở Nam Mỹ, do nhu cầu 
của châu Á đối với các sản phẩm xuất khẩu 
của khu vực như đậu nành, đường và thịt.

Hội nghị lãnh đạo Chương trình Hợp tác 
Kinh tế Tiểu vùng Nam Á

Hội nghị lãnh đạo Chương trình Hợp tác 
Kinh tế Tiểu vùng Nam Á vừa được tổ chức 
vào ngày 19/8/2020. Các đại biểu từ Chính 
phủ Bangladesh, Bhutan, Ấn Độ, Maldives, 
Myanmar, Nepal và Sri Lanka, đại diện của 
các tổ chức đối tác phát triển, bao gồm Ngân 
hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB), 
Nhật Bản Cơ quan Hợp tác Quốc tế (JICA), 
Ngân hàng Phát triển Mới và Ngân hàng Thế 
giới, cùng các cán bộ và chuyên gia tư vấn 
của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã 
tham gia hội nghị. 

Tại Hội nghị lần này, các bên tham gia đã 
thảo luận về Đề xuất Kế hoạch hành động 
của các Sáng kiến   SASEC (APSI), 2021-
2023; và Đề xuất tăng cường các cơ chế, 
thể chế của SASEC.

APSI 2021-2023 bao gồm (i) các sáng 
kiến   về hành lang đa phương thức, dựa 
trên mạng lưới Hành lang đường bộ SASEC 
trong Bản cập nhật Kế hoạch hoạt động của 
SASEC 2016-2025; (ii) các sáng kiến   ngành 
như năng lượng và các biện pháp tạo thuận 
lợi thương mại; và (iii) các sáng kiến   mới 
nhằm ứng phó với các nguy cơ COVID-19 
như lập bản đồ chuỗi cung ứng và tận dụng 
công nghệ kỹ thuật số để giúp tiểu vùng này 
tăng cường khả năng phục hồi và tính bền 
vững trong dài hạn. 
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NỖ LỰC TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI  NỖ LỰC TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI  
TRONG KHUÔN KHỔ HỢP TÁC KINH TẾ CLMVTRONG KHUÔN KHỔ HỢP TÁC KINH TẾ CLMV

Tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế các nước 

Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam lần 

thứ 12 (CLMV EMM 12) được tổ chức theo 

hình thức trực tuyến ngày 24/8/2020, đại diện 

các nước đã tập trung trao đổi một số vấn đề 

chính gồm: Rà soát, đánh giá tình hình triển 

khai Kế hoạch hành động hợp tác kinh tế 

CLMV giai đoạn 2019-2020; thông qua Kế 

hoạch hành động hợp tác kinh tế CLMV giai 

đoạn 2021-2022, Kế hoạch ứng phó và khôi 

phục sau dịch COVID-19. 

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công 

Thương Trần Tuấn Anh cho rằng, năm 2020 

là một năm hết sức đặc biệt, chủ nghĩa bảo 

hộ tiếp tục gia tăng cùng với sự bùng phát của 

dịch Covid-19 đã dẫn đến 

các hệ quả về đứt gãy, gián 

đoạn chuỗi cung ứng, các 

hoạt động kinh tế, thương 

mại, đầu tư, du lịch… của 

các nước. Bộ trưởng Trần 

Tuấn Anh đề xuất các nước 

CLMV cần tăng cường phối 

hợp về chính sách, biện 

pháp khắc phục khó khăn 

do dịch COVID-19, hỗ trợ 

kết nối doanh nghiệp theo 

hình thức mới, tiếp tục hỗ 

trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp 

trong hoạt động xuất, nhập khẩu, các vướng 

mắc trong hoạt động thương mại biên giới… 

Đối với tiến độ triển khai Kế hoạch hành 

động hợp tác kinh tế CLMV 2019-2020, 

nhiều hoạt động hợp tác về cơ bản đã được 

hoàn thành hoặc đạt được những kết quả 

tích cực. Đáng chú ý gồm: Tổ chức thành 

công các chương trình hội chợ, triển lãm 

tại các nước CLMV; các triển lãm hàng Việt 

Nam tại Myanmar, Campuchia, Lào; Dự án 

đánh giá khung pháp lý hiện tại về thương 

mại điện tử tại Campuchia, Lào, Myanmar, 

Việt Nam.

Hình 3: Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế các nước Campuchia, Lào,  
Myanmar và Việt Nam lần thứ 12, ngày 24/8/2020

Nguồn: moit.gov.vn
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PHÁT HUY TINH THẦN “GẮN KẾT VÀ CHỦ ĐỘNG  PHÁT HUY TINH THẦN “GẮN KẾT VÀ CHỦ ĐỘNG  
THÍCH ỨNG”, TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI  THÍCH ỨNG”, TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI  

TRONG ASEAN VÀ VỚI CÁC ĐỐI TÁC NGOẠI KHỐITRONG ASEAN VÀ VỚI CÁC ĐỐI TÁC NGOẠI KHỐI

Ngày 24/8/2020, hội nghị tham vấn trực 

tuyến của Bộ trưởng Kinh tế ASEAN với Hội 

đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN 

BAC) với sự tham dự của các Bộ trưởng 

Kinh tế ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN và các 

đại diện của Hội đồng tư vấn kinh doanh 

ASEAN (Bộ trưởng Công Thương Trần 

Tuấn Anh chủ trì hội nghị). 

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng Kinh tế 

ASEAN đã đánh giá cao sự chủ động của 

Hội đồng Kinh doanh ASEAN và cho rằng 

việc phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ và 

cộng đồng doanh nghiệp là rất cần thiết 

không chỉ trong việc ứng phó với đại dịch 

COVID-19 mà còn trong việc thúc đẩy hội 

nhập kinh tế trong khối ASEAN cũng như 

giữa ASEAN và các nước đối tác, đặc biệt 

là trước các thách thức của thời kỳ mới.

Với tinh thần “Gắn kết và Chủ động 

thích ứng” của năm ASEAN 2020, các Bộ 

trưởng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp 

ASEAN phối hợp chặt chẽ hơn nữa với 

Chính phủ trong việc thực hiện các mục 

tiêu đề ra trong Kế hoạch hành động Hà 

Nội và Kế hoạch hành động do ASEAN và 

các nước đối tác ngoại khối như Nhật Bản, 

các nước ASEAN+3 thông qua nhằm ngăn 

chặn và giảm thiểu tác động kinh tế của đại 

dịch COVID-19 trong khu vực và củng cố 

chuỗi cung ứng khu vực, góp phần hồi phục 

kinh tế khu vực sau đại dịch.
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ƯU TIÊN RCEP KÍ KẾT VÀO CUỐI NĂM 2020:  ƯU TIÊN RCEP KÍ KẾT VÀO CUỐI NĂM 2020:  
CHẮP CÁNH CHO THƯƠNG MẠI KHU VỰC CHẮP CÁNH CHO THƯƠNG MẠI KHU VỰC 

Thông báo về các kết quả của Hội nghị Bộ 
trưởng Kinh tế ASEAN (AEM 52) và các hội 
nghị liên quan diễn ra từ ngày 22-29/8/2020 
theo hình thức trực tuyến, Bộ trưởng Bộ 
Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết kết 
quả quan trọng nhất đạt được đối với Việt 
Nam là việc các Bộ trưởng thống nhất tiếp 
tục thúc đẩy việc thực hiện các Sáng kiến, 
ưu tiên Kinh tế do Việt Nam đưa ra cho năm 
Chủ tịch mặc dù các nước ASEAN đang phải 
đối mặt với các thách thức to lớn do đại dịch 
Covid-19 gây ra. 

Hai sáng kiến đã được hoàn tất, gồm 
sáng kiến về “Chỉ số Hội nhập số ASEAN” 
và “Tài liệu tham chiếu về Kết nối các 
trung tâm đổi mới sáng tạo ASEAN”. 11 
sáng kiến còn lại vẫn đang được ASEAN 
nỗ lực triển khai theo đúng lộ trình, dự 
kiến hoàn thành vào cuối năm nay.

Các nước ASEAN đã thống nhất hướng 
xử lý vấn đề thông qua biểu thuế nhập 
khẩu thực hiện Hiệp định ATIGA chuyển 
đổi từ Danh mục hàng hóa ASEAN 
(AHTN) bản 2012 sang bản 2017 của 
Việt Nam; hoàn thành thủ tục chuẩn bị 
ký kết Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau đối 
với chứng nhận kiểu loại cho sản phẩm 
xe cơ giới trong ASEAN (APMRA); thống 
nhất thực thi Cơ chế tự chứng nhận xuất 
xứ hàng hóa toàn ASEAN (AWSC) từ 
ngày 20/9/2020.

Đặc biệt, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN 
thống nhất định hướng ưu tiên cho việc ký kết 
Hiệp định RCEP vào cuối năm 2020. Hiệp 
định RCEP khi được ký kết và đưa vào thực 
thi sẽ tạo cơ hội mở rộng thị trường, đẩy 
mạnh xuất khẩu, tham gia vào các chuỗi giá 
trị mới trong khu vực và tăng cường thu hút 
đầu tư nước ngoài. Thuế nhập khẩu được 
cắt giảm sẽ tạo thuận lợi cho các sản phẩm 
từ các lĩnh vực như viễn thông, công nghệ 
thông tin, dệt may, giày dép và nông nghiệp.
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BỘ CÔNG THƯƠNG HƯỚNG DẪN CHỨNG TỪ  BỘ CÔNG THƯƠNG HƯỚNG DẪN CHỨNG TỪ  
CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ TRONG EVFTACHỨNG NHẬN XUẤT XỨ TRONG EVFTA

Nhằm đảm bảo các doanh nghiệp xuất 
khẩu có thể tận dụng ưu đãi thuế quan theo 
Hiệp định EVFTA ngay từ ngày đầu tiên khi 
Hiệp định có hiệu lực, ngay khi Hiệp định 
EVFTA được ký kết, Bộ Công Thương đã 
sớm triển khai nghiên cứu và xây dựng dự 
thảo Thông tư quy định quy tắc xuất xứ hàng 
hóa trong Hiệp định EVFTA. Thông tư có 
hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2020, cùng 
ngày hiệu lực của Hiệp định EVFTA.

Để triển khai Thông tư số 11/2020/TT-
BCT và hỗ trợ thương nhân xuất khẩu hàng 
hóa nhằm tận dụng ưu đãi EVFTA, Cục Xuất 

nhập khẩu - Bộ Công Thương đã có công 
văn số 812/XNK-XXHH gửi các Hiệp hội 
ngành hàng và thương nhân xuất khẩu để 
hướng dẫn về chứng từ chứng nhận xuất xứ. 

Cụ thể, đối với các lô hàng từ Việt Nam 
xuất khẩu vào EU có giá trị không quá 6.000 
Euro thì bất kỳ nhà xuất khẩu nào cũng 
được phép tự chứng nhận xuất xứ. Sau đó, 
thương nhân có trách nhiệm báo cáo, đăng 
tải chứng từ tự chứng nhận xuất xứ và chứng 
từ liên quan đến lô hàng xuất khẩu lên trang 
web: www.ecosys.gov.vn. 

CÔNG BỐ DANH SÁCH DOANH NGHIỆP  CÔNG BỐ DANH SÁCH DOANH NGHIỆP  
XUẤT KHẨU UY TÍN NĂM 2019XUẤT KHẨU UY TÍN NĂM 2019

Quyết định số 2250/QĐ-BCT của Bộ 
Công Thương ngày 24/8/2020, ban hành 
phê duyệt danh sách “Doanh nghiệp xuất 
khẩu uy tín” năm 2019.

Danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy 
tín được xét chọn và đề xuất của các cơ 
quan liên quan, trên cơ sở các tiêu chí do Bộ 
Công Thương quy định về mức kim ngạch 
tối thiểu, uy tín trong kinh doanh đối với bạn 
hàng nước ngoài, việc chấp hành nghĩa vụ 
đối với Nhà nước trong lĩnh vực hải quan, 
thuế, môi trường....

Trên cơ sở đề xuất của 55 cơ quan, tổ 
chức xét chọn (bao gồm các bộ, ngành, hiệp 

hội, sở công thương tỉnh, thành phố), Bộ 
Công Thương đã xét chọn được 268 doanh 
nghiệp thuộc 25 ngành hàng.

Theo đó có 11 doanh nghiệp xuất khẩu 
cà phê, 22 doanh nghiệp xuất khẩu cao su, 
12 doanh nghiệp xuất khẩu chè, 38 doanh 
nghiệp xuất khẩu thủy sản, 26 doanh nghiệp 
xuất khẩu gạo, 13 doanh nghiệp xuất khẩu 
hạt điều, 15 doanh nghiệp xuất khẩu hạt tiêu, 
19 doanh nghiệp xuất khẩu rau củ, quả các 
loại, 4 doanh nghiệp xuất khẩu sữa và sản 
phẩm từ sữa, 9 doanh nghiệp xuất khẩu thủ 
công mỹ nghệ, 28 doanh nghiệp xuất khẩu 
dệt may, 10 doanh nghiệp xuất khẩu vật liệu 
xây dựng.
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THÔNG TIN CHÍNH SÁCH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BẢN GHI NHỚ VỀ PHÁT TRIỂN BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BẢN GHI NHỚ VỀ PHÁT TRIỂN 
VÀ KẾT NỐI HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI GIỮA CHÍNH PHỦ VÀ KẾT NỐI HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI GIỮA CHÍNH PHỦ 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ 

VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIAVƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA

“Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 19 

tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 
Ban hành Kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ 
về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại 
biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương 
quốc Campuchia”

Quyết định có một số nội dung đáng lưu 
ý sau đây: 

	� Xây dựng và phát triển hạ tầng thương 
mại biên giới Việt Nam - Campuchia

- Trao đổi và thống nhất với phía 
Campuchia danh mục hạ tầng thương mại 
biên giới, trong đó có danh mục chợ biên giới 
được ưu tiên thu hút đầu tư phát triển theo 
từng giai đoạn.

- Trong giai đoạn 2021-2022, tiến hành 
khảo sát và thống nhất báo cáo Chính phủ hai 
Bên xây dựng ít nhất 01 (một) chợ biên giới.

- Nghiên cứu đề xuất chính sách phát 

triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam 

- Campuchia.

- Triển khai các hoạt động khuyến khích 

thương nhân Việt Nam và Campuchia đầu tư 

phát triển hạ tầng thương mại biên giới theo 

quy định.

	� Xúc tiến thương mại và đầu tư phát triển 

hạ tầng thương mại biên giới

- Tăng cường tổ chức các hoạt động xúc 

tiến thương mại và đầu tư thúc đẩy xây dựng 

phát triển hạ tầng thương mại biên giới tại 

khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia.

- Hỗ trợ thương nhân tổ chức giới thiệu, 

quảng bá và phân phối hàng hóa tại chợ 

biên giới, trung tâm thương mại, trung tâm 

mua sắm, trung tâm hội chợ, triển lãm...

	� Trong quyết định này, Bộ Công Thương 

được giao các nhiệm vụ chính sau đây: 

- Chủ trì trao đổi với phía Campuchia triển 

khai thực hiện Bản ghi nhớ và nội dung tại 

mục II nêu trên.

- Hàng năm, Bộ Công Thương có trách 

nhiệm xây dựng dự toán kinh phí thực hiện 

các nhiệm vụ hợp tác với phía Campuchia về 

phát triển hạ tầng thương mại biên giới phù 

hợp với tình hình thực tế, gửi Bộ Tài chính, 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình cấp 

có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của 

pháp luật hiện hành.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và 

địa phương liên quan: theo dõi, giám sát 

thực hiện Bản ghi nhớ; tổng hợp, báo cáo 
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Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai 

thực hiện Bản ghi nhớ định kỳ hoặc đột xuất 

theo yêu cầu.

Lưu ý: Kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ sẽ 

triển khai sau khi Thủ tướng Chính phủ ký 

ban hành cho đến khi Bản ghi nhớ hết hiệu 

lực vào tháng 10 năm 2022. Kế hoạch sẽ 

tiếp tục triển khai thực hiện trong 3 năm tiếp 

theo nếu Bản ghi nhớ được gia hạn.

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH 
ĐỘNG THÚC ĐẨY CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA, CƠ CHẾ MỘT CỬA ĐỘNG THÚC ĐẨY CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA, CƠ CHẾ MỘT CỬA 
ASEAN, CẢI CÁCH CÔNG TÁC KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH ĐỐI VỚI ASEAN, CẢI CÁCH CÔNG TÁC KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH ĐỐI VỚI 
HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VÀ TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VÀ TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG 

MẠI GIAI ĐOẠN 2018 - 2020MẠI GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

Thủ tướng ban hành Quyết định số 1258/
QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2020 với một 
số nội dung liên quan đến thuận lợi hóa 
thương mại như sau: 

Sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm 
theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg như sau:

1. Sửa đổi các thủ tục hành chính trong 
Danh mục thủ tục hành chính triển khai qua 
Cơ chế một cửa quốc gia giai đoạn 2018 - 
2020 được ban hành kèm theo Quyết định 
số 1254/QĐ-TTg tại Phụ lục I ban hành kèm 
theo Quyết định này như sau:

a) Sửa đổi tên của 03 thủ tục hành chính, 
cụ thể: 02 thủ tục hành chính của Bộ Y tế, 
01 thủ tục hành chính của Bộ Công Thương;

b) Sửa đổi thời gian thực hiện của 08 thủ 
tục hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn;

c) Gộp thành 02 thủ tục hành chính từ 
các thủ tục hành chính khác của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chi tiết tại Mục I Phụ lục I ban hành kèm 

theo Quyết định này.

2. Bổ sung tổng số 44 thủ tục hành chính, 

cụ thể: 06 thủ tục hành chính của Bộ Công 

Thương; 01 thủ tục hành chính của Bộ Giao 

thông vận tải; 12 thủ tục hành chính của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 06 

thủ tục hành chính của Bộ Quốc phòng; 03 

thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường; 15 thủ tục hành chính của Bộ Y 

tế; 01 thủ tục hành chính của Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội.

Chi tiết tại Mục II Phụ lục I ban hành kèm 

theo Quyết định này.

3. Đưa ra khỏi Quyết định số 1254/QĐ-

TTg tổng số 38 thủ tục hành chính, cụ thể: 

01 thủ tục hành chính của Bộ Công Thương; 

04 thủ tục hành chính của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; 14 thủ tục hành 
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chính của Bộ Quốc phòng; 08 thủ tục hành 
chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 02 
thủ tục hành chính của Bộ Công an; 01 thủ 
tục hành chính của Bộ Y tế; 03 thủ tục hành 
chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

05 thủ tục hành chính của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch.

Chi tiết tại Mục III Phụ lục I ban hành kèm 
theo Quyết định này.

NHIỀU LÔ HÀNG ĐÃ TỚI EU, THÔNG QUAN  NHIỀU LÔ HÀNG ĐÃ TỚI EU, THÔNG QUAN  
VÀ ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI THEO EVFTAVÀ ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI THEO EVFTA

Theo số liệu thống kê của Bộ Công 
Thương, trong vòng một tháng kể từ ngày 01 
tháng 8 năm 2020 đến hết 31 tháng 8 năm 
2020, các tổ chức được ủy quyền đã cấp trên 
7.200 bộ C/O mẫu EUR.1 với kim ngạch 277 
triệu USD đi các nước EU. Nhiều lô hàng đã 
tới thị trường EU, thông quan và được hưởng 
ưu đãi.

Bộ Công Thương đã trao đổi với đầu mối 
của EU về vấn đề màu nền trên mẫu C/O. 
Đến ngày 31 tháng 8 năm 2020, phía EU 
phản hồi và chấp nhận các C/O với màu nền 
hiện tại như mẫu mà Việt Nam đã thông báo 
tới EU. EU cũng đã thông báo tới cơ quan 

hải quan các nước thành viên để đảm bảo 
các C/O theo mẫu hiện tại mà tổ chức cấp 
C/O của Việt Nam cấp cho doanh nghiệp sẽ 
không bị từ chối cho hưởng ưu đãi thuế quan.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ 
tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp, triển 
khai những hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp 
tận dụng EVFTA... đồng thời phối hợp chặt 
chẽ với phía EU để kịp thời giải quyết các 
vấn đề phát sinh trong quá trình thực thi 
Hiệp định. Mọi vướng mắc xin liên hệ Cục 
Xuất nhập khẩu qua địa chỉ email co@moit.
gov.vn hoặc xnk-xxhh@moit.gov.vn để được 
hướng dẫn.

MỘT SỐ QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN MỚI MỘT SỐ QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN MỚI 
 ĐƯỢC BAN HÀNH  ĐƯỢC BAN HÀNH 

Số hiệu

văn bản
Nội dung văn bản

Ngày

ban hành

Ngày

có hiệu lực

Quyết định số 
1173/QĐ-TTg

Ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định 

Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước 

Cộng hòa Cuba

03/08/2020 03/08/2020
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Số hiệu

văn bản
Nội dung văn bản

Ngày

ban hành

Ngày

có hiệu lực

Quyết định số 

1201/QĐ-TTg

Phê duyệt kế hoạch thực hiện Hiệp định 

thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (AVFTA)

06/08/2020 06/08/2020

Quyết định số 

1268/QĐ-TTg

Ban hành Kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ 

về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại 

biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương 

quốc Campuchia.

19/8/2020 19/8/2020

5575/TCHQ-

GSQL

V/v: Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa 

trong Hiệp định EVFTA
21/08/2020 21/08/2020

TỔNG CỤC HẢI QUAN HƯỚNG DẪN KHAI BÁO ĐỐI VỚI  TỔNG CỤC HẢI QUAN HƯỚNG DẪN KHAI BÁO ĐỐI VỚI  
HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC 

THÀNH VIÊN CPTPPTHÀNH VIÊN CPTPP

Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn các 

cục hải quan tỉnh, thành phố khai báo đối với 

hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và 

các nước thành viên Hiệp định Đối tác Toàn 

diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương ( gọi 

tắt là Hiệp định CPTPP).

Đối với hàng hóa xuất khẩu, để đảm bảo 

thực hiện thống nhất việc khai báo đối với 

hàng hóa xuất nhập khẩu từ Việt Nam vào 

các nước thành viên Hiệp định CPTPP, Tổng 

cục Hải quan hướng dẫn như sau: Hàng hóa 

xuất khẩu từ Việt Nam được nhập khẩu từ 

vào lãnh thổ các nước: Liên bang Mê-hi-cô 

(Mexico), Cộng hòa Xin-ga-po (Singapore), 

Ốt-xtơ-rây-lia (Autralila), Niu-di-lân (New 

Zealand), Ca-na-da (Canada) và Nhật Bản, 

người khai hải quan thực hiện kê khai mã 

số và áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu quy 

định tại Phụ lục 1- Biểu thuế xuất khẩu theo 

Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm 

theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP của Chính 

phủ và Nghị định sửa đổi, bổ sung.
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KHỦNG HOẢNG COVID-19 VÀ VAI TRÒ CỦA THUẬN LỢI HÓA KHỦNG HOẢNG COVID-19 VÀ VAI TRÒ CỦA THUẬN LỢI HÓA 
THƯƠNG MẠI TRONG ĐIỀU KIỆN “BÌNH THƯỜNG MỚI”THƯƠNG MẠI TRONG ĐIỀU KIỆN “BÌNH THƯỜNG MỚI”

Các chính phủ trên toàn thế giới đã thực 

hiện một số biện pháp xuất nhập khẩu như 

một phần trong nỗ lực của họ nhằm hạn chế 

sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 và đảm 

bảo họ có các nguồn lực cần thiết để chống 

lại căn bệnh này.

Theo thống kê của WTO, tính đến hết 

tháng 7 năm 2020, 95 quốc gia đã áp dụng 

các biện pháp hạn chế hoặc cấm xuất khẩu 

các sản phẩm liên quan đến phòng chống 

dịch (như thiết bị bảo vệ cá nhân, dược phẩm 

và dung dịch rửa tay, kháng khuẩn...). Ngoài 

ra, còn có nhiều biện pháp can thiệp thương 

mại khác không liên quan trực tiếp đến các 

sản phẩm này nhưng được đưa ra với một 

lý do chung là “nhằm ứng phó khẩn cấp với 

dịch bệnh”. 

Mặc dù các biện pháp này có thể chỉ 

mang tính ứng phó tạm thời, nhưng lại có 

những hậu quả tức thì và thường là bất ngờ 

đối với thương mại thế giới không chỉ trong 

hiện tại mà cả trong tương lai. Do đó, theo 

WTO, bất kỳ biện pháp nào làm trầm trọng 

thêm các thách thức tạo thuận lợi thương mại 

trên thế giới cần phải hủy bỏ sớm. Ngược 

các biện pháp mang tính tạm thời nhưng có 

lợi về lâu dài, được áp dụng như một biện 

pháp ứng phó thông minh với khẩn cấp, nên 

được chính thức hóa.

Để hiểu chi tiết hơn về cách mà đại dịch 

COVID-19 đang ảnh hưởng đến việc vận 

chuyển hàng hóa qua biên giới và xác định 

cách thức thực hiện Hiệp định Tạo thuận 

lợi Thương mại của WTO (TFA) có thể xoa 

dịu tình hình, cơ quan thực hiện Hiệp định 

Tạo thuận lợi Thương mại của WTO (TFAF), 

Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) và Liên 

minh Toàn cầu về Tạo thuận lợi Thương mại 

đã quyết định thực hiện một cuộc khảo sát 

trực tuyến về  vấn đề này, với các đối tượng 

khảo sát là các doanh nghiệp, chính phủ và 

các nhóm liên quan khác. 

Mục Thông tin chuyên sâu kỳ này phân 

tích những kết quả chính và khuyến nghị các 

nước tập trung thực hiện FTA để cải thiện 

tình hình thương mại quốc tế, vốn đang chịu 

nhiều tác động tiêu cực bởi Covid-19. 

 

Nhà 

nước, 

25%

Tư nhân, 

59%

Khác, 

16%

Phân bổ mẫu điều tra
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Cuộc khảo sát của WTO yêu cầu các đại 

diện ở khu vực công và khu vực tư nhân của 

mỗi nước xác định các quy trình nhập khẩu, 

xuất khẩu và quá cảnh đang trở nên phức 

tạp hơn hoặc tốn thời gian hơn và ngược lại, 

những quy trình đã được đơn giản hóa, thuận 

lợi hóa. Những người được hỏi cũng được yêu 

cầu kiến nghị những quy trình, thủ tục sẽ tác 

động tích cực nhất nếu được thực hiện trong 

hoàn cảnh hiện tại của mỗi nước. 

Nhìn chung, các câu trả lời cho thấy rằng 

trong bối cảnh nỗ lực ngăn chặn COVID-19 

trên toàn cầu, phần lớn các quy trình thương 

mại được khảo sát đều trở nên cồng kềnh 

hoặc tốn thời gian hơn. Các biện pháp kiểm 

soát xuất nhập khẩu (ví dụ như kiểm tra, 

kiểm dịch... được xác định là gây khó khăn 

lớn nhất. 

 Ở các nước kém phát triển nhất, làm thế 

nào để tự do quá cảnh cũng được coi là một 

thách thức đáng kể. Đặc 

biệt, các quốc gia không 

giáp biển phải đối mặt với 

tình trạng tồn đọng hàng 

hóa trên xe tải ở biên giới 

do các hạn chế di chuyển.

Giải phóng và thông 

quan hàng hóa cũng trở 

nên phức tạp hơn với 

17% số người được hỏi 

lựa chọn. 

Ngoài ra có 6% số người được hỏi đã chủ 

động liệt kê ra những khó khăn, trở ngại 

khác, tập trung vào các nhóm sau đây:

• Không đủ chỗ chứa, lưu kho hàng và chi 

phí vận tải hàng không cao hơn (do giảm tần 

suất các chuyến bay và tàu biển);Phí lưu trữ 

bổ sung;

• Giờ giới nghiêm hạn chế việc di chuyển 

hàng hóa;

• Các yêu cầu mới về an toàn trong hoạt 

động sản xuất, kinh doanh, vận tải;

• Các nhà nhập khẩu / xuất khẩu không 

thể chuyển container ra khỏi bến trong thời 

gian áp dụng  nghiêm ngặt các quy định về 

cách ly toàn xã hội (lockdown). 

Tuy nhiên, một tín hiệu tích cực là theo 

nhiều người được hỏi ở các nước thuộc các 

trình độ phát triển khác nhau, các chính phủ 

đã giúp việc tiếp cận thông tin liên quan đến 

thương mại dễ dàng hơn. 

 

21%

17%

17%

16%

15%

8%

6%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Kiểm soát XK/NK 
Tự do quá cảnh

Giải phóng và thông quan …
Yêu cầu về hồ sơ XK/NK

Phối hợp của các cơ quan tại …
Tiếp cận thông tin thương mại

Khác

Những quy trình liên quan đến thương mại đã 
trở nên phức tạp hơn hoặc tốn thời gian hơn 

(đvt: % số người được hỏi lựa chọn) 
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	� So sánh tình hình theo trình độ phát triển 

của các nền kinh tế: 

Có một số điểm tương đồng trong phản 

hồi của các quốc gia ở cùng một trình độ 

phát triển.

Kiểm soát nhập khẩu/ xuất khẩu được 

người trả lời ở các nước đang phát triển coi 

là khó khăn lớn nhất, trong khi những người 

được hỏi thuộc nhóm nước kém phát triển 

cho rằng cả kiểm soát xuất nhập khẩu và tự 

do quá cảnh là thách thức lớn nhất. Đối với 

các nước phát triển, việc giải phóng và thông 

quan hàng hóa được coi là phức tạp và tốn 

thời gian nhất, theo sau là kiểm soát xuất 

nhập khẩu và tự do quá cảnh.

Trong tương lai, cải thiện khả năng tiếp 

cận thông tin liên quan đến thương mại và 

phối hợp kiểm soát giữa các cơ quan biên giới 

được xác định là hai hành động của Chính 

phủ sẽ có tác động tích cực nhất trong bối 

cảnh hiện nay. Việc thực hiện các biện pháp 

này và các biện pháp khác trong TFA, có thể 

làm giảm tác động tiêu cực của Covid-19 và 

thúc đẩy luồng hàng hóa qua biên giới.

	� So sánh giữa các khu vực:

Sự phối hợp và hợp tác của các cơ quan 

ở biên giới được xác định là quá trình sẽ có 

tác động tích cực nhất đến thương mại tại 5 

trong tổng cộng 8 khu vực trên thế giới. Tiếp 

cận thông tin liên quan đến thương mại nhận 

được nhiều phản hồi nhất ở châu Á, đồng 

thời cũng được coi là quan trọng ở châu Phi, 

châu Mỹ Latinh, khu vực Thái Bình Dương 

và Bắc Mỹ.

Vùng Caribe và Trung Đông không có 

phản hồi về việc tiếp cận thông tin liên 

quan đến thương mại nhưng nhấn mạnh 

đến sự phối hợp và hợp tác của các cơ 

quan biên giới.

Một số ý kiến riêng lẻ cũng đáng được 

lưu ý như: Khuyến khích thanh toán điện tử 

và cơ chế một cửa; xét nghiệm đối với người 

gửi hàng/người vận chuyển để 

hạn chế nguy cơ lây nhiễm 

qua quá trình lưu thông hàng 

hóa, trong khi cần áp dụng 

công nghệ hiện đại để giảm 

thời gian kiểm dịch nhưng vẫn 

đảm bảo hiệu quả. 

Các phản hồi từ khu vực 

Thái Bình Dương và Mỹ Latinh 

nhấn mạnh đến việc kiểm soát  
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xuất nhập khẩu trong khi ở Châu Âu, kiểm 

soát tài liệu xuất nhập khẩu là quan trọng.

	� Kết luận và khuyến nghị chính sách:

Những khó khăn được các doanh nghiệp 

và chính phủ xác định cho thấy rõ các bên 

liên quan cần sớm hành động để quá trình 

thông quan qua biên giới trở nên đơn giản 

nhất có thể. Những người trả lời khảo sát, 

cả cán bộ trong cơ quan nhà nước và khu 

vực tư nhân, nhấn mạnh tầm quan trọng của 

việc cung cấp thông tin theo cách dễ dàng 

tiếp cận; và các cơ quan biên giới phải hợp 

tác và phối hợp để giảm thiểu và hợp lý hóa 

các thủ tục. 

Hơn nữa, cần cải tiến, hiện đại hóa các 

biện pháp kiểm soát xuất nhập khẩu, để một 

mặt đảm bảo mục tiêu phòng chống dịch, 

mặt khác đẩy nhanh việc giải phóng và thông 

quan hàng hóa, đặc biệt là những hàng hóa 

cần thiết trong thời kỳ khủng hoảng.

Phương tiện quan trọng mà các quốc 

gia có thể làm là thực hiện đầy đủ các quy 

định của TFA. Trong đó, TFA có một số điều 

khoản nhằm cung cấp sự minh bạch và dễ 

dàng tiếp cận thông tin về nhập khẩu, xuất 

khẩu và quá cảnh. Các biện pháp này đặc 

biệt quan trọng trong điều kiện hiện nay do 

các quy tắc về quy trình tại biên giới thay đổi 

để đáp ứng với các yêu cầu thời kỳ dịch bệnh.

TFA yêu cầu công bố thông tin về thủ tục 

biên giới, thuế suất, phí và lệ phí; quy tắc 

phân loại, định giá và xuất xứ; pháp luật và 

các quy định; hạn chế hoặc cấm đoán. Cần 

tổ chức tham vấn thường xuyên giữa các cơ 

quan chính phủ và khu vực tư nhân để giúp 

khu vực tư nhân hiểu rõ hơn về các quy định, 

đồng thời là một diễn đàn để họ cung cấp 

thông tin đầu vào cho quá trình hoạch định 

và ban hành chính sách. 

Ngoài ra, TFA yêu cầu các Ủy ban Tạo 

thuận lợi Thương mại cấp Quốc gia (NTFC) 

được thành lập để giám sát việc điều phối 

trong nước và thực hiện Hiệp định; tập hợp 

khu vực công và tư nhân để cải cách các 

chương trình thuận lợi hóa thương mại.

Theo TFA, các thành viên cũng phải đảm 

bảo rằng các cơ quan biên giới hợp tác với 

nhau và điều phối các hoạt động và yêu 

cầu của họ để cố gắng loại bỏ sự trùng lặp, 

chồng chéo. Như đã đề cập ở trên, việc thiếu 

sự phối hợp trong các vấn đề liên quan đến 

kiểm soát xuất nhập khẩu (ví dụ như kiểm tra 

và thanh tra) là cản trở lớn trong thương mại 

thời kỳ khủng hoảng COVID-19. Hợp tác cơ 

quan biên giới tốt là điều kiện quan trọng để 

thực hiện nhiều điều khoản của Hiệp định, 

chẳng hạn như cơ chế một cửa và công bố 

thời gian trung bìnhđể giải phóng hàng hóa.

TFA cũng yêu cầu phối hợp các thủ tục 

biên giới với các nước láng giềng trong phạm 

vi có thể, ví dụ bao gồm kiểm soát chung và 

sắp xếp các thủ tục, quy trình, ngày và giờ 

làm việc
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CÁCH TÍNH THUẾ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THEO C/OCÁCH TÍNH THUẾ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THEO C/O

	� Doanh nghiệp hỏi:

Doanh nghiệp có hợp đồng mua máy móc 

với một công ty Trung Quốc, máy móc đó có 

xuất xứ EU. Vậy khi làm thủ tục nhập khẩu 

hàng hóa, thì máy móc đó sẽ được tính theo 

ACFTA hay EAV ?

* Trả lời:(trích dẫn nguồn tại dncustoms.

gov.vn) 

Cục Hải quan Đồng Nai: 

Doanh nghiệp tham khảo các quy định 

sau:

- Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 

20/9/2016 của Bộ Công thương về việc  Quy 

định thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa 

trong hiệp định thương mại tự do giữa Việt 

Nam và liên minh kinh tế Á - Âu.

- Thông tư số 11/2018/TT-BCT ngày 

29/5/2018 của Bộ Công thương về việc sửa 

đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BCT 

ngày 20/9/2016 của Bộ Công thương về việc  

Quy định thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa 

trong hiệp định thương mại tự do giữa Việt 

Nam và liên minh kinh tế Á - Âu.

- Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 

15/06/2020 của Bộ Công thương về quy 

định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong hiệp 

định thương mại tự do giữa Việt Nam và liên 

minh Châu Âu.

Doanh nghiệp tham khảo nội dung quy 

định trên, thực tế xuất xứ, chứng từ chứng 

nhận xuất xứ của hàng hóa hoặc liên hệ cơ 

quan cấp C/O để được hướng dẫn cụ thể cho 

hàng hoá xuất xứ từ EU. 

NHẬP KHẨU TRANG VẢI KHÔNG DỆTNHẬP KHẨU TRANG VẢI KHÔNG DỆT

	� Doanh nghiệp hỏi:

Công ty là bên dịch vụ nhận nhập khẩu 

trang vải không dệt từ Trung quốc cho các 

nhà máy có mục đích sử dụng là thương mại, 

có thành phần vải không dệt là 70%. Xin 

được hỏi ngoài các chứng từ thông thường 

như hợp đồng, invoice, PL, Công ty cần 

cung cấp thêm chứng từ, giấy phép gì khác 

không? Hay kiểm tra chất lượng nào không?

Giả iđáp:(trích dẫn nguồn : dncustoms.

gov.vn)

Cục Hải quan Đồng Nai trả lời: 

- Căn cứ  điểm b khoản 5 Điều 68 Nghị 

định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 

được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị định 

03/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của Chính 

phủ quy định:
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“b) Đối với trang thiết bị y tế thuộc loại 

A đã có phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu 

chuẩn áp dụng do Sở Y tế cấp được nhập 

khẩu theo nhu cầu, không hạn chế số lượng 

mà không cần bản phân loại và văn bản xác 

nhận là trang thiết bị y tế của Bộ Y tế khi 

thực hiện thủ tục thông quan;”

- Ngoài ra, Công ty đối chiếu tiêu chuẩn 

TCVN8389-2010 do Bộ Khoa học và Công 

nghệ công bố để xác định mặt hàng khẩu 

trang mà công ty dự định nhập khẩu để xác 

định là khẩu trang y tế hay là khẩu trang 

thông thường không dùng trong y tế.

- Hồ sơ, thủ tục nhập khẩu thực hiện theo 

quy định tại điều 16 và điều 18 Thông tư số 

38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa 

đổi bổ sung tại khoản 5, khoản 6, khoản 7 

Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 

20/4/2018 của Bộ Tài chính.

XUẤT TRẢ NGUYÊN VẬT LIỆU LỖIXUẤT TRẢ NGUYÊN VẬT LIỆU LỖI

	� Doanh nghiệp hỏi:

Công ty là doanh nghiệp chế xuất (Bên 

A), mua nguyên vật liệu của công mẹ bên 

Hồng Kông (bên B). Sau khi nhập NVL về thì 

Bên A phát hiện ra một số loại đặt thừa hàng 

do nhu cầu của khách hàng giảm đột ngột 

hoặc bị lỗi muốn trả lại Bên B. Tuy nhiên Bên 

B lại chỉ định giao hàng tới Bên C (doanh 

nghiệp nội địa) đang làm gia công cho Bên 

B để gia công hàng thành phầm xuất loại 

cho Bên C.

Vậy xin hỏi loại hình xuất trả nào là phù 

hợp trong trường hợp này? B13 hay C22 bởi 

vì trong địa bàn của Công ty không có kho 

ngoại quan để mở theo loại hình C22?

Giải đáp:(trích dẫn nguồn “Tư vấn thủ tục 

hải quan” tại customs.gov.vn)

Cục Giám sát quản lý về hải quan:

- Điều 48 Nghị định 08/2015/NĐ-CP 

21/01/2015 của Chính phủ (được sửa đổi, 

bổ sung tại  Nghị định  59/2018/NĐ-CP  

ngày 20/04/2018  của Chính phủ) quy định 

như sau:

Điều 48. Thủ tục hải quan, giám sát hải 

quan đối với hàng hóa nhập khẩu phải 

tái xuất

“21. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 4 

Điều 48 như sau:

“1. Các hình thức tái xuất hàng hóa nhập 

khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan bao gồm:

a) Tái xuất để trả cho khách hàng;

b) Tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất 

vào khu phi thuế quan.



20

I    08/2020

Ý KIẾN DOANH NGHIỆP VÀ CHUYÊN GIA
2. Hồ sơ hải quan:

a) Tờ khai hàng hóa xuất khẩu;

b) Văn bản chấp nhận nhận lại hàng của 

chủ hàng nước ngoài (nếu hàng xuất khẩu 

trả lại cho chủ hàng bán lô hàng này): nộp 

01 bản chụp;

c) Quyết định buộc tái xuất của cơ quan 

có thẩm quyền (nếu có): 01 bản chụp.

3. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy 

định tại Mục 5 Chương này (trừ giấy phép 

nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm 

tra chuyên ngành).

Trường hợp người khai hải quan nộp đủ 

hồ sơ không thu thuế khi làm thủ tục xuất 

khẩu, cơ quan hải quan không thu thuế đối 

với hàng hóa xuất khẩu trả lại hoặc xuất 

khẩu sang nước thứ ba hoặc xuất khẩu vào 

khu phi thuế quan và quyết định việc thông 

quan theo quy định.

4. Trường hợp hàng hóa (trừ ma túy, vũ 

khí, tài liệu phản động, hóa chất độc bảng I 

theo công ước cấm vũ khí hóa học) chưa làm 

thủ tục nhập khẩu hoặc đã đăng ký tờ khai 

hải quan nhưng chưa hoàn thành thủ tục 

hải quan, đang nằm trong khu vực giám sát 

hải quan nhưng do gửi nhầm lẫn, thất lạc, 

không có người nhận hoặc bị từ chối nhận, 

nếu người vận tải hoặc chủ hàng có văn bản 

đề nghị được tái xuất (trong đó nêu rõ lý do 

nhầm lẫn, thất lạc hoặc từ chối nhận) hoặc 

hàng hóa buộc tái xuất theo Quyết định của 

cơ quan có thẩm quyền thì Chi cục trưởng 

Chi cục Hải quan nơi hàng hóa đang được 

lưu giữ tổ chức giám sát hàng hóa cho đến 

khi thực xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam ngay 

tại cửa khẩu nhập.”

- Điều 86 tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC 

ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (được sửa 

đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC 

ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính)

Điều 86. Thủ tục hải quan đối với hàng 

hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại 

chỗ gồm:

a) Sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị 

thuê hoặc mượn; nguyên liệu, vật tư dư thừa; 

phế liệu, phế phẩm thuộc hợp đồng gia công 

theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định 

số 187/2013/NĐ-CP;

b) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp 

nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh 

nghiệp trong khu phi thuế quan;

c) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp 

Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài 

không có hiện diện tại Việt Nam và được 

thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận 

hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.

2. Thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu 

tại chỗ thực hiện tại Chi cục Hải quan thuận 
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tiện do người khai hải quan lựa chọn và theo 

quy định của từng loại hình.

“3. Hồ sơ hải quan

Hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định tại Điều 

16 Thông tư này.

Trường hợp hàng hóa mua bán giữa 

doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế 

xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan 

thì người khai hải quan sử dụng hóa đơn 

giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo 

quy định của Bộ Tài chính thay cho hóa đơn 

thương mại. Riêng trường hợp cho thuê tài 

chính đối với doanh nghiệp chế xuất, doanh 

nghiệp trong khu phi thuế quan thì người khai 

hải quan không phải nộp hóa đơn thương mại 

hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng.

4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ 

ngày thông quan hàng hóa xuất khẩu, người 

nhập khẩu tại chỗ phải làm thủ tục hải quan.

5. Thủ tục hải quan

a) Trách nhiệm của người xuất khẩu:

a.1) Khai thông tin tờ khai hải quan xuất 

khẩu và khai vận chuyển kết hợp, trong đó 

ghi rõ vào ô “Điểm đích cho vận chuyển bảo 

thuế” là mã địa điểm của Chi cục Hải quan 

làm thủ tục hải quan nhập khẩu và ô tiêu chí 

“Số quản lý nội bộ của doanh nghiệp” trên tờ 

khai xuất khẩu phải khai như sau: #&XKTC 

hoặc tại ô “Ghi chép khác” trên tờ khai hải 

quan giấy;

a.2) Thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng 

hóa theo quy định;

a.3) Thông báo việc đã hoàn thành thủ 

tục hải quan xuất khẩu để người nhập khẩu 

thực hiện thủ tục nhập khẩu và giao hàng 

hóa cho người nhập khẩu;

a.4) Tiếp nhận thông tin tờ khai nhập 

khẩu tại chỗ đã hoàn thành thủ tục hải quan 

từ người nhập khẩu tại chỗ để thực hiện các 

thủ tục tiếp theo.

b) Trách nhiệm của người nhập khẩu:

b.1) Khai thông tin tờ khai hải quan nhập 

khẩu theo đúng thời hạn quy định trong đó 

ghi rõ số tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ 

tương ứng tại ô “Số quản lý nội bộ doanh 

nghiệp” như sau: #&NKTC#&số tờ khai hải 

quan xuất khẩu tại chỗ tương ứng hoặc tại ô 

“Ghi chép khác” trên tờ khai hải quan giấy;

b.2) Thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng 

hóa theo quy định;

b.3) Ngay sau khi hoàn thành thủ tục 

nhập khẩu tại chỗ thì thông báo việc đã hoàn 

thành thủ tục cho người xuất khẩu tại chỗ để 

thực hiện các thủ tục tiếp theo;

b.4) Chỉ được đưa hàng hóa vào sản xuất, 

tiêu thụ sau khi hàng hóa nhập khẩu đã được 

thông quan.

c) Trách nhiệm của cơ quan hải quan nơi 

làm thủ tục xuất khẩu:
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c.1) Thực hiện thủ tục hải quan đối với 

hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại Chương 

II Thông tư này;

c.2) Theo dõi những tờ khai hải quan xuất 

khẩu tại chỗ đã hoàn thành thủ tục hải quan 

nhưng chưa thực hiện thủ tục nhập khẩu tại 

chỗ và thông báo cho Chi cục Hải quan nơi 

dự kiến làm thủ tục nhập khẩu để quản lý, 

theo dõi, đôn đốc người nhập khẩu tại chỗ 

thực hiện thủ tục hải quan.

d) Trách nhiệm của cơ quan hải quan nơi 

làm thủ tục nhập khẩu:

d.1) Tiếp nhận, kiểm tra theo kết quả 

phân luồng của Hệ thống. Trường hợp

phải kiểm tra thực tế hàng hóa, nếu hàng 

hóa đã được kiểm tra thực tế tại Chi cục Hải 

quan xuất khẩu thì Chi cục Hải quan nơi làm 

thủ tục nhập khẩu không phải kiểm tra thực 

tế hàng hóa;

d.2) Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân 

nước ngoài thì hàng tháng tổng hợp và lập 

danh sách các tờ khai hải quan nhập khẩu 

tại chỗ đã được thông quan theo mẫu số 01/

TB- XNKTC/GSQL Phụ lục V ban hành kèm 

Thông tư này gửi cơ quan thuế quản lý trực 

tiếp tổ chức, cá nhân nhập khẩu tại chỗ;

d.3) Phối hợp với Chi cục Hải quan nơi 

làm thủ tục xuất khẩu để đôn đốc người nhập 

khẩu tại chỗ hoàn thành thủ tục hải quan.”

- Về mã loại hình đề nghị Công ty nghiên 

cứu công văn 2765/TCHQ-GSQL ngày 

01/04/2015 của Tổng cục Hải quan về việc 

mã loại hình XNK trên Hệ thống VNACCS:

+ Mã loại hình B13: Xuất khẩu hàng đã 

nhập khẩu

“Sử dụng trong trường hợp:

- Hàng nhập khẩu của các loại hình phải 

trả lại (gồm tái xuất để trả lại cho khách hàng 

nước ngoài; tái xuất sang nước thứ ba hoặc 

xuất vào khu phi thuế quan);

- Hàng hóa là nguyên phụ liệu dư thừa 

của hợp đồng gia công xuất trả bên đặt gia 

công ở nước ngoài;

- Hàng hóa là máy móc, thiết bị của 

doanh nghiệp chế xuất, máy móc, thiết bị 

được miễn thuế thanh lý theo hình thức bán 

ra nước ngoài.”

+ Mã loại hình C22: Hàng đưa ra khu phi 

thuế quan

“Sử dụng trong trường hợp hàng hóa xuất 

khẩu từ khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế 

cửa khẩu ra nước ngoài hoặc vào thị trường 

nội địa.

Lưu ý: Khi xuất vào thị trường nội địa phải 

khai chỉ tiêu thông tin về XNK tại chỗ như mã 

điểm đích vận chuyển bảo thuế và chỉ tiêu 

số quản lý nội bộ.”
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HOÀN THUẾ HÀNG NHẬP KHẨUHOÀN THUẾ HÀNG NHẬP KHẨU

	� Doanh nghiệp hỏi:

Doanh nghiệp là công ty 100% vốn đầu 

tư nước ngoài muốn nhập kinh doanh một số 

một số mặt hàng, sau đó xuất khẩu đi nước 

thứ 3 theo từng đợt. Trong trường hợp này 

Công ty nên nhập khẩu và xuất khẩu theo 

mã loại hình nào? Sau khi xuất khẩu, công 

ty có được hoàn thuế nhập khẩu và VAT đầu 

vào tương ứng theo lượng hàng đã xuất hay 

không?

Giải đáp:(trích dẫn nguồn “Tư vấn thủ tục 

hải quan” tại customs.gov.vn)

Cục Giám sát quản lý về hải quan:

Về quyền kinh doanh xuất nhập khẩu: 

Công ty TNHH là doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài thì thực hiện quyền xuất khẩu, 

nhập khẩu theo quy định tại Luật Quản lý 

ngoại thương số 05/2018/QH14 và Nghị 

định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 

của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương 

mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt 

động mua bán hàng hóa và các hoạt động 

liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa 

của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế 

có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Về mã loại hình: Căn cứ hướng dẫn tại 

công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 

01/4/2015 của Tổng cục Hải quan về việc 

mã loại hình trên Hệ thống VNACCS thì:

- Mã loại hình nhập khẩu:

+ A11: Nhập kinh doanh tiêu dùng (hàng 

hóa làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cửa 

khẩu): sử dụng trong trường hợp doanh 

nghiệp nhập khẩu hàng hóa để tiêu dùng, 

hàng kinh doanh thương mại đơn thuần theo 

quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ về Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục 

hải quan tại cửa khẩu nhập; hàng hóa là 

nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất 

hoặc hàng nhập khẩu đầu tư miễn thuế, đầu 

tư nộp thuế do doanh nghiệp lựa chọn làm 

thủ tục tại cửa khẩu nhập;

+ A12: nhập kinh doanh sản xuất (hàng 

hóa làm thủ tục tại Chi cục Hải quan khác 

Chi cục hải quan cửa khẩu): sử dụng trong 

trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng 

hóa để tiêu dùng, hàng kinh doanh thương 

mại đơn thuần; nhập kinh doanh nguyên liệu 

đầu vào cho hoạt động sản xuất (trừ GC, 

SXXK, DNCX và doanh nghiệp trong khu 

phi thuế quan); hàng nhập khẩu đầu tư miễn 

thuế, đầu tư nộp thuế làm thủ tục tại Chi cục 

Hải quan khác Chi cục Hải quan cửa khẩu 

nhập; doanh nghiệp nội địa nhập kinh doanh 

hàng hóa từ khu phi thuế quan, DNCX hoặc 

nhập kinh doanh tại chỗ;

+ A41: Nhập kinh doanh của doanh 

nghiệp đầu tư nước ngoài: sử dụng trong 
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trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài (bao gồm DNCX) thực hiện nhập khẩu 

hàng hóa theo quyền nhập khẩu để bán trực 

tiếp tại Việt Nam (không qua sản xuất).

- Mã loại hình xuất khẩu:

B13: Xuất khẩu hàng đã nhập khẩu: sử 

dụng trong trường hợp: hàng nhập khẩu của 

các loại hình phải trả lại (gồm tái xuất để 

trả lại cho khách hàng nước ngoài; tái xuất 

sang nước thứ ba hoặc xuất vào khu phi thuế 

quan); hàng hóa là nguyên phụ liệu dư thừa 

của hợp đồng gia công xuất trả bên đặt gia 

công ở nước ngoài; hàng hóa là máy móc, 

thiết bị của doanh nghiệp chế xuất, máy 

móc, thiết bị được miễn thuế thanh lý theo 

hình thức bán ra nước ngoài.

 HÀNG NHẬP KHẨU TỪ EU HÀNG NHẬP KHẨU TỪ EU

	� Doanh nghiệp hỏi:

Công ty nhập khẩu một số hàng hóa 

thương mại có xuất xứ từ EU, có C/O, nằm 

trong danh mục hàng hóa “A” , B3” , “B5”. 

Vậy công ty nhập khẩu trong tháng 8/2020, 

sau khi hiệp định EVFTA có hiệu lực có được 

hưởng thuế suất mới theo hiệp định không ?

Giải đáp:(trích dẫn nguồn: dncustoms.

gov.vn)

Cục Hải quan Đồng Nai: 

- Căn cứ Điều 7 Thông tư 38/2018/TT-

BTC về xác định xuất xứ hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu của Bộ Tài chính:

 “Điều 7. Thời điểm nộp chứng từ chứng 

nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu

1. Đối với hàng hóa quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 4 Thông tư này:

a) Người khai hải quan nộp chứng từ 

chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm 

làm thủ tục hải quan;

b) Trường hợp chưa có chứng từ chứng 

nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ 

tục hải quan, người khai hải quan khai bổ 

sung và nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ 

hàng hóa trong thời hạn ba mươi (30) ngày 

kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, trừ hàng 

hóa nhập khẩu có C/O mẫu EAV, người khai 

hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ 

hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan.”

- Căn cứ  Thông tư 11/2020/TT-BCT15 

tháng 06 năm 2020 Quy định quy tắc xuất 

xứ hàng hóa trong hiệp định thương mại tự 

do giữa Việt Nam và liên minh Châu Âu của 

Bộ Công thương quy định:

 “Điều 19. Quy định chung về cơ chế 

chứng nhận xuất xứ hàng hóa

1. Hàng hóa có xuất xứ Liên minh châu 

Âu nhập khẩu vào Việt Nam được hưởng ưu 

đãi thuế quan theo EVFTA khi nộp một trong 

những chứng từ chứng nhận xuất xứ sau:     
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a) C/O được phát hành theo quy định từ 

Điều 20 đến Điều 23 Thông tư này.

b) Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ theo 

quy định tại Điều 24 Thông tư này do nhà 

xuất khẩu đủ điều kiện theo quy định của 

Liên minh châu Âu phát hành đối với lô hàng 

có trị giá bất kỳ; hoặc nhà xuất khẩu bất kỳ 

phát hành đối với lô hàng không quá 6.000 

EUR (sáu ngàn ơ-rô).

c) Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ phát 

hành bởi nhà xuất khẩu đăng ký tại cơ sở dữ 

liệu điện tử phù hợp quy định của Liên minh 

châu Âu và đã được thông báo với Việt Nam. 

Thông báo có thể gồm quy định Liên minh 

châu Âu ngừng áp dụng điểm a và điểm b 

khoản này.”

Căn cứ các quy định trên, Công ty có một 

trong những chứng từ chứng nhận xuất xứ 

nêu trên sẽ được hưởng ưu đãi thuế quan khi 

nhập khẩu hàng hóa từ Liên minh châu Âu. 

Hiện tại, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các 

Bộ, ngành để trình Chính phủ ký ban hành 

Biểu thuế EVFTA. Do vậy, mặt hàng nhập 

khẩu của Công ty đáp ứng các quy định nêu 

trong Biểu thuế EVFTA thì nếu đáp ứng điều 

kiện sẽ được áp dụng Biểu thuế EVFTA.

Việc hoàn thuế theo ý kiến của công ty 

hiện chưa có hướng dẫn chi tiết, tuy nhiên 

công ty có thể tham khảo quy định về hoàn 

thuế theo Luật Quản lý thuế mới có hiệu lực 

từ 01/07/2020.

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢNTHÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN

	� Doanh nghiệp hỏi:

Công ty TNHH (Vĩnh Phúc) chuyên nhập 

khẩu mặt hàng ngô hạt từ Nam Mỹ về bán 

cho các hộ kinh doanh cá thể, đại lý, trang 

trại làm thức ăn chăn nuôi và không chịu 

thuế GTGT ở khâu nhập khẩu. Xin được hỏi, 

Công ty có phải kê khai thuế GTGT ở khâu 

bán ra không, nếu có thì bao nhiêu %?

Giải đáp: (trích dẫn nguồn “trả lời công 

dân” tại baochinhphu.vn)

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc trả lời :

Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-

BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa 

đổi Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 219/2013/

TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, 

bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC 

ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/

TT-BTC ngày 10/10/2014) như sau:

“1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản 

phẩm trồng rừng), chăn nuôi, thủy sản, hải 

sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành 

các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế 

thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản 

xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Các sản phẩm mới qua sơ chế thông 

thường là sản phẩm mới được làm sạch, 
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phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ 

vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp muối, bảo 

quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh) bảo quản 

bằng khí sufuro, bảo quản theo phương thức 

cho hóa chất để tránh thối rữa, ngâm trong 

dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung 

dịch bảo quản khác và các hình thức bảo 

quản thông thường khác…”.

Tại Khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219/2014/

TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính 

quy định các trường hợp không phải kê khai, 

tính nộp thuế GTGT như sau:

“5. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế 

GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản 

phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải 

sản chưa chế biến thành các sản phẩm 

khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho 

doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh 

thương mại không phải kê khai, tính nộp 

thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng 

giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng 

thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp 

thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán 

sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa 

chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ 

qua sơ chế thông thường cho các đối tượng 

khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ 

chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp 

thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng 

dẫn tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư này.

Hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, 

hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác nộp thuế 

GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên 

GTGT khi bán sản phẩm trồng trọt, chăn 

nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa 

chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ 

qua sơ chế thông thường ở khâu kinh doanh 

thương mại thì kê khai, tính nộp thuế GTGT 

theo tỷ lệ 1% trên doanh thu.

Trường hợp sản phẩm trồng trọt, chăn 

nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các 

sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông 

thường bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã 

đã lập hóa đơn, kê khai, tính thuế GTGT thì 

người bán và người mua phải điều chỉnh hóa 

đơn để không phải kê khai, tính nộp thuế 

GTGT theo hướng dẫn tại Khoản này”.

Căn cứ vào các quy định trên thì mặt hàng 

ngô hạt dùng làm thức ăn chăn nuôi được 

quy định tại Danh mục tạm thời thức ăn chăn 

nuôi gia súc, gia cầm được phép lưu hành 

tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 

số 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp Công ty nộp thuế GTGT theo 

phương pháp khấu trừ:

- Nếu Công ty bán mặt hàng ngô hạt nêu 

trên cho hộ gia đình, cá nhân kinh doanh 

và các tổ chức, cá nhân khác thì Công ty 

phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức 

thuế suất 5% theo quy định tại Khoản 5 

Điều 10 Thông tư số 219/2014/TT-BTC ngày 

31/12/2014 của Bộ Tài chính.
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- Nếu Công ty bán mặt hàng ngô hạt nêu 

trên cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu 

kinh doanh thương mại thì Công ty không 

phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa 

đơn GTGT, Công ty ghi dòng giá bán là giá 

không có thuế GTGT, dòng thuế suất và 

thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Trường hợp Công ty nộp thuế GTGT theo 

phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, khi 

bán sản phẩm ngô hạt nhập khẩu ra thị 

trường, Công ty phải kê khai, tính nộp thuế 

GTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ NHẬP KHẨU MẶT HÀNG  ĐIỀU KIỆN ĐỂ NHẬP KHẨU MẶT HÀNG  
SẮT THÉP TỪ HÀN QUỐCSẮT THÉP TỪ HÀN QUỐC

	� Doanh nghiệp hỏi:

Doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu mặt 

hàng thép chữ H, mã HS: 7216.33 từ Hàn 

Quốc về phân phối bán sỉ tại Việt Nam.  Trên 

Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp có nội 

dung như sau: “ Thực hiện quyền xuất khẩu, 

quyền nhập khẩu, quyền phân phối buôn 

bán và quyên phân phối bán lẻ các hàng 

hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm 

xuất khẩu theo quy định của Pháp luật Việt 

Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo 

cam kết quốc tế trong các điều ước quốc 

tế mà Việt Nam là thành viên. Đối với các 

trường hợp phải cấp GPKD để thực hiện 

hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt 

động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng 

hóa theo quy định tại Khoản 1 điều 5 Nghị 

định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 

của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật 

thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về 

hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt 

động liên quan trực tiếp đén mua bán hàng 

hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh 

tế có vôn đầu tư nước ngoài tại VN, Tổ chức 

kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm 

liên hệ Sở Công thương để thực hiện thủ tục 

cấp GP KD, GP lập cơ sở bán lẻ (nếu có) 

theo quy định (trừ các trường hợp không phải 

cấp GPKD quy định tại điều 6 Nghị định số 

09/2018- NĐ-CP)”.

Vậy xin được hỏi có được phép nhập khẩu 

mặt hàng như trên hay không?

Giải đáp: (trích dẫn nguồn: dncustoms.

gov.vn)

Cục Hải quan Đồng Nai: 

Công ty cần tham khảo theo khoản 2 

điều 26 theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP 

ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định và 

hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đầu tư:

“Điều 26. Trách nhiệm thực hiện dự án 

đầu tư
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2. Đối với dự án đầu tư thực hiện theo 

Giấy chứng đăng ký nhận đầu tư, văn bản 

quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư có 

trách nhiệm triển khai thực hiện dự án đầu tư  

theo đúng nội dung quy định tại Giấy chứng 

đăng ký nhận đầu tư, văn bản quyết định 

chủ trương đầu tư và quy định của pháp luật 

có liên quan.”

- Ngoài ra, căn cứ khoản 4, khoản 5, khoản 

6 điều 3 và khoản 2, khoản 4 điều 7 Nghị 

định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 

của Chính phủ quy định:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

4. Phân phối là các hoạt động bán buôn, 

bán lẻ, đại lý bán hàng hóa và nhượng quyền 

thương mại.

5. Quyền phân phối là quyền thực hiện 

trực tiếp các hoạt động phân phối.

6. Bán buôn là hoạt động bán hàng hóa 

cho thương nhân bán buôn, thương nhân 

bán lẻ và thương nhân, tổ chức khác; không 

bao gồm hoạt động bán lẻ.

7. Bán lẻ là hoạt động bán hàng hóa cho 

cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khác để sử 

dụng vào mục đích tiêu dùng.

Điều 7. Thực hiện hoạt động mua bán 

hàng hóa và các hoạt động liên quan trực 

tiếp đến mua bán hàng hóa.

4. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài đã có quyền phân phối bán buôn, 

quyền phân phối bán lẻ, được bán buôn, bán 

lẻ hàng hóa sản xuất tại Việt Nam và hàng 

hóa nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam.”

Công ty phải thực hiện các hoạt động sản 

xuất kinh doanh theo đúng quy định của Giấy 

đăng ký đầu tư. Riêng các mặt hàng thực hiện 

quyền phân phối phải phù hợp ngành nghề, 

mục tiêu kinh doanh theo Giấy chứng nhận 

đầu tư hay Giấy phép kinh doanh quy định.

Do đó, công ty cần đối chiếu HS, mặt hàng 

dự kiến nhập khẩu với Nghị định số 09/2018/

NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ để 

thực hiện thủ tục cấp Giấy phép KD nếu có 

trước khi thực nhập khẩu.


