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MỤC TIÊU

- Đảm bảo rằng các thỏa thuận về xuất xứ 

được thực thi đúng tại nước xuất khẩu cũng 

như nước nhập khẩu.

- Nước hưởng lợi (nước xuất khẩu) phải tuân 

thủ hoặc đảm bảo việc tuân thủ với những 

quy tắc liên quan đến xuất xứ hàng hóa.
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CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐƯỢC 

ÁP DỤNG

- Áp dụng cơ chế quản lý rủi ro

- Tập trung kiểm tra sau thông quan

- Thu thập, phân tích số liệu thống kê

- Điều tra tại nước xuất khẩu, cơ sở sản 

xuất 

- Hợp tác quốc tế và trao đổi thông tin

- Kiểm tra tính xác thực và chính xác của 

các giấy chứng nhận hoặc tờ khai hóa 

đơn 4



Những nghi ngờ để tiến hành 

kiểm tra/xác minh 

• Chứng từ không thích hợp hoặc mâu 
thuẫn nhau

• Có sự khác biệt cơ bản giữa chứng từ và
hàng hóa

• Hàng hóa không nằm trong phạm vi của 
hiệp định

• Nghi ngờ về mức độ gia công chế biến 
của hàng hóa

• Các dấu hiệu sửa chữa không được xác 
nhận trong chứng từ
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Những nghi ngờ để tiến hành 

kiểm tra/xác minh 

• Thay đổi chứng từ trong quá trình vận 
chuyển và việc thay thế tiếp theo hóa đơn, 
các giấy chứng nhận xuất xứ và chứng từ 
vận tải

• Những nghi ngờ về đặc điểm địa lý của 
sản phẩm 

• Kết quả kiểm tra tem/dấu (áp dụng kiểm 
tra nhanh qua tia cực tím).
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Những nghi ngờ để tiến hành 

kiểm tra/xác minh 

 Không có chữ ký của người xuất khẩu

 Nghi ngờ hàng hóa đã bị chia nhỏ chỉ để
giới hạn giá trị

 Phát hiện thông tin mã nước trên bao bì 
khác nước xuất xứ trong chứng từ xuất xứ

 Thời hạn hiệu lực của chứng nhận xuất xứ 
đã hết hoặc không phù hợp

 Nghi ngờ gian lận do những lần nhập 
khẩu trước đó (gian lận có hệ thống).
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Tại các khu 
vực kiểm 

tra hải quan

• Khi có bất
kỳ sự bất
thường nào

Các văn phòng
khu vực/trụ sở

trung tâm

Quy trình xác minh

Đối với nước nhập khẩu: do cơ quan Hải 

quan tiến hành

BẢN SAO CHỨNG TỪ 

XUẤT XỨ HOẶC HÓA 

ĐƠN, CÓ THỂ GỒM  

BÁO CÁO VỤ VIỆC VÀ 

BẢN SAO CÁC CHỨNG 

TỪ LIÊN QUAN KHÁC



VĂN PHÒNG KHU VỰC/TRỤ 

SỞ TRUNG TÂM 

NƯỚC 

XUẤT KHẨU

Yêu cầu được 

chuyển đi

(Chứng từ và thư 

yêu cầu)

Tạm dừng (hưởng ưu 

đãi/nhập khẩu) hơặc:

1) Chờ trả lời;

2) Nhắc lại yêu cầu điều tra lần cuối nếu nước XK không 

trả lời sau 6 tháng;

3) Nếu nước XK không trả lời sau 4 tháng tiếp theo và lô 

hàng thuộc diện có nghi ngờ hợp lý:  yêu cầu nộp đủ 

thuế (không cho hưởng ưu đãi)



Những nghi ngờ hợp lý

– Chứng từ xuất xứ không có chữ ký của
người xuất khẩu.

– Chứng từ xuất xứ không có chữ ký/ngày
cấp của người/tổ chức có thẩm quyền.

– Dấu đóng trên chứng từ xuất xứ không
phải là dấu của tổ chức có thẩm quyền.

– Chứng từ thể hiện có sự gia công/chế biến
không đầy đủ (chưa đáp ứng tiêu chí xuất
xứ theo quy định của EU)
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Quá trình hợp tác xác minh tiếp 

theo tại nước xuất khẩu

NƯỚC NHẬP 

KHẨU

NƯỚC XUẤT 

KHẨU

Yêu cầu xác minh

Trả lời yêu cầu xác minh, 

chậm nhất 10 tháng

Các cơ quan liên quan 

trong nước: cơ quan 

Hải quan, Bộ CT/TM, 

Phòng TM&CN,....

 Kiểm tra chứng từ

 Kiểm tra tại doanh nghiệp



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/

