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Các hiệp định/thoả thuận đã ký kết:

► 7 Hiệp định đa phương.

► 5 Hiệp định, thỏa thuận song phương.



ASEAN-

NHẬT BẢN
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7 HIỆP ĐỊNH ĐANG 
ĐÀM PHÁN/ĐÃ KẾT THÚC ĐÀM 
PHÁN NHƯNG CHƯA KÝ KẾT
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ASEAN ASEAN với các
đối tác(JP,KR,
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Quốc

VN- Liên
minh hải

quan
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-CO
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CO -CO
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chứng
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Tự chứng
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Tự
chứng
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-CO
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CO CO CO

Cơ chế chứng nhận xuất xứ trong các FTAs:



VAI TRÒ CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN: 

► Tham gia đàm phán xuất xứ trong FTAs

► Kiểm tra xuất xứ hàng xuất khẩu, nhập khẩu

► Thực hiện chính sách thuế

► Điều tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

► Hợp tác với các Bộ ngành và các tổ chức nước ngoài

► Chống chuyển tải bất hợp pháp



KINH NGHIỆM KIỂM TRA 
XUẤT XỨ 



TỔ CHỨC CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN 

- Cục GSQL: chủ trì XX.

- Vụ/Cục khối VP: phối hợp thực

hiện.

- Cục HQ tỉnh/TP: phòng GSQL là

đầu mối triển khai, các Chi cục

thực thi.

- Trường HQVN, Viện NCHQ, Báo

HQ: đào tạo, nghiên cứu, tuyên

truyền.

CỤC 

GSQL

VỤ/CỤC

KHỐI VP

CỤC HQ

TỈNH/TP

TRƯỜNG

HQVN

VIỆN NC

BÁO HQ



Hình thức kiểm tra:

Kiểm tra XX hàng hóa

Kiểm tra hồ sơ

Kiểm tra thực tế
Miễn kiểm tra



ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU:

- Chấp nhận nội dung khai báo của người khai hải quan.

- Phát hiện, ngăn chặn chuyển tải trái phép hàng hóa. 

- Khi có thông tin nghi ngờ về xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, trực tiếp 

kiểm tra hoặc phối hợp với cơ quan có liên quan (Bộ CT, VCCI) để điều 

tra xác minh xuất xứ hàng hóa.  



ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

• Kiểm tra trước (xác định trước xuất xứ).

• Kiểm tra trong quá trình làm thủ tục hải quan.

• Kiểm tra sau thông quan.



Quy trình kiểm tra: 

Nội dung kiểm tra:

• Phần khai báo trên tờ khai hải quan

• Tính hợp lệ CTCNXX

• Thực tế hàng hóa



Nhà nhập 
khẩu

Cơ quan hải 
quan

Kiểm tra
đối
chiếu

- Loại chứng từ
xuất xứ
-Mã số của
người xk đủ
điều kiện
- Tiêu chí xuất
xứ
- Thông tin khác

Hợp
lệ

Cho hưởng
ưu đãi

Không
hợp lệ

Từ chối cho
hưởng ưu 
đãi

Nộp chứng
từ xuất xứ Tính xác 

thực

Tiến
hành
xác
minh



KIỂM TRA TỰ CHỨNG NHẬN 
XUẤT XỨ TRONG ASEAN



THÔNG TIN KIỂM TRA

Tên, số đăng ký và địa chỉ đăng ký của công ty.

Mã số giấy phép do cơ quan có thẩm quyền 
cấp, ngày cấp, thời hạn hiệu lực của giấy phép.

Hàng hóa thuộc danh mục người xuất khẩu 
được cấp phép để tự khai báo xuất xứ.

Chữ ký và tên của nhà xuất khẩu (chữ ký bằng
tay). 

Kiểm tra, đối chiếu

thông tin về nhà xuất

khẩu với thông tin mà

cơ quan hải quan đã

được thông báo từ

trước:



THÔNG TIN KIỂM TRA:

 Tiêu chí xuất xứ đối với hàng hóa khai báo trên
hóa đơn thương mại.

 Các thông tin tối thiểu cần thể hiện trên hóa đơn
thương mại.

 Sự phù hợp các thông tin trên chứng từ tự chứng
nhận và hồ sơ hải quan.



THÔNG TIN KIỂM TRA:

 Hành trình của lô hàng đáp ứng quy tắc vận
tải trực tiếp.

 Các thủ tục kiểm tra khác tương tự như kiểm
tra CO.



BIỆN PHÁP KIỂM TRA:

- Kiểm tra trước, trong và sau thông quan.

- Tra cứu thông tin doanh nghiệp qua website.

- Áp dụng cơ chế quản lý rủi ro, kiểm tra xác suất khi cần thiết.

- Số lượng hàng hóa (XK) tăng đột biến.



BIỆN PHÁP KIỂM TRA: 

- Tiến hành xác minh khi có nghi ngờ.

- Hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu để có công cụ hỗ trợ kiểm tra hiệu

quả.



Người NK Chi Cục

Cục 

Hải 

quan

Tổng 

cục 

Hải 

quan

Cơ quan 

cấp nước XK

Cơ quan 

liên quan

Quy trình xác minh C/O



DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT



Doanh nghiệp xuất khẩu

- Khai báo xuất xứ theo mẫu tờ khai. 

- Trường hợp mẫu tờ khai không có ô xuất xứ: người khai hải quan linh

hoạt khai báo hoặc theo hướng dẫn của cơ quan Hải quan.

- Chịu trách nhiệm về nội dung khai báo.



Doanh nghiệp nhập khẩu cần khai báo:

- Tên, địa chỉ người XK, NK.

- Nước XK, NK.

- Mã nước Xuất xứ.

- Thông tin về phương thức vận tải, tên/số hiệu phương tiện vận tải.

- Số và ngày phát hành B/L, invoice.

- Tên hàng, mã số HS, đơn vị tính, nguyên tệ, đơn giá, trị giá.

- Mã biểu thuế áp dụng.

- Thông tin chứng từ xuất xứ: mẫu CO/chứng từ xuất xứ khác.

- Thông tin nợ chứng từ chứng nhận xuất xứ.



CHỨNG TỪ CẦN CHO VIỆC KHAI BÁO VÀ 
CHỨNG MINH XUẤT XỨ

Đối với hàng xuất khẩu:

+ Tờ khai hải quan đã được xác nhận thực xuất

+ Vận đơn

+ Hóa đơn/vận đơn/hợp đồng mua bán/tờ khai nhập khẩu nguyên phụ
liệu dùng để sản xuất

+ Bản mô tả sơ lược quy trình sản xuất

+ Mẫu nguyên phụ liệu đưa vào sản xuất

+ Xin cấp C/O giáp lưng: bản gốc CO do nước sản xuất/xuất khẩu cấp



CHỨNG TỪ CẦN CHO VIỆC KHAI BÁO VÀ 
CHỨNG MINH XUẤT XỨ

Nhập khẩu:

+ Chứng từ chứng nhận xuất xứ : CO/chứng từ tự chứng nhận xuất
xứ/văn bản thông báo xác nhận trước xuất xứ/Giấy chứng nhận quy
trình Kimberley (Giấy chứng nhận KP)

+ Invoice

+ Vận đơn

+ Hợp đồng thương mại

(trong một số trường hợp: văn bản chứng nhận hàng được giữ nguyên
trạng trong hành trình được chứng nhận bởi cơ quan hải quan nước
trung gian/hãng vận tải)



Doanh nghiệp cần lưu ý:

- Hiểu được quy tắc xuất xứ đối với măt hàng muốn XK, NK 

theo quy định của từng FTA.

- Tìm hiểu kỹ về các điều kiện và thủ tục để hàng hóa được

hưởng ưu đãi.

- Kịp thời thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan hải quan, 

VD: thời hạn nộp bổ sung hồ sơ theo thông báo của HQ,…



Doanh nghiệp cần lưu ý:

- Thực hiện tốt việc tự kiểm tra hồ sơ trước khi nộp cho cơ quan hải

quan.

- Có biện pháp quản lý, kiểm tra kết quả công việc của nhân viên làm

thủ tục XNK.

- Lưu trữ hồ sơ đầy đủ.



THANK YOU
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Contact :

EU-MUTRAP Project Management Unit

1203, 12th Floor, Office Building, Hanoi Tower, 

49 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Ha Noi

Tel: (84 - 4) 3937 8472 

Fax: (84 - 4) 3937 8476

Email: mutrap@mutrap.org.vn

Website: www.mutrap.org.vn

(workshop materials are available on this Website) 

http://www.mutrap.org.vn/

