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Cấp và ủy quyền cấp C/O tại VN
Bộ Công Thương cấp các loại C/O ưu đãi sau: 

• C/O mẫu D cấp cho hàng XK sang các nước ASEAN
• C/O mẫu E cấp cho hàng XK sang Trung Quốc và các nước 

ASEAN 
• C/O mẫu S cấp cho hàng XK sang Lào
• C/O mẫu X cấp cho hàng XK sang Căm-pu-chia 
• C/O mẫu AK cấp cho hàng XK sang Hàn Quốc 
• C/O mẫu AJ cấp cho hàng XK từ một nước thành viên ASEAN 

sang Nhật Bản.
• C/O mẫu VJ cấp cho hàng XK từ Việt Nam sang Nhật Bản
• C/O mẫu AANZ cấp cho hàng XK từ một nước thành viên 

ASEAN sang Úc và Newzealand 
• C/O mẫu AI cấp cho hàng XK sang Ấn Độ



Cấp và ủy quyền cấp C/O tại VN (tt)
VCCI được Bộ Công thương ủy quyền cấp:

• C/O mẫu A cấp cho hàng Việt Nam XK sang các nước cho Việt Nam hưởng 
ưu đãi GSP, cấp theo quy định xuất xứ ưu đãi GSP của nước NK.

• C/O mẫu B cấp cho hàng XK sang tất cả các nước, cấp theo quy định xuất xứ 
không ưu đãi của Việt Nam.

• C/O mẫu ICO cấp cho mặt hàng cà phê xuất khẩu sang tất cả các nước. (C/O 
mẫu ICO luôn được cấp kèm với C/O mẫu A hoặc mẫu B hoặc các loại C/O 
khác …)

• C/O mẫu Venezuela cấp cho hàng XK sang Venezuela theo yêu cầu của khách 
hàng (nếu có) và theo quy định xuất xứ không ưu đãi của Việt Nam.

• C/O mẫu Peru cấp cho hàng giày dép XK sang Peru theo yêu cầu của khách 
hàng (nếu có) và theo quy định xuất xứ không ưu đãi của Việt Nam.

• C/O mẫu DA59 cấp cho hàng XK sang Nam Phi theo yêu cầu của khách hàng 
(nếu có) và theo quy định xuất xứ không ưu đãi của Việt Nam.

• C/O mẫu TR cấp cho hàng xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ theo yêu cầu của 
khách hàng (nếu có) và theo quy định xuất xứ không ưu đãi của Việt Nam.

• Ngoài ra, Bộ Công thương còn ủy quyền cho một số Ban quản lý KCN-CX, 
KCN được cấp một số form cho các DN XK nằm trong KCN-CX, KCN.



Thực trạng cấp C/O tại miền Trung
Điểm cấp: 

• VCCI Đà Nẵng có 02 Tổ cấp C/O: tại Đà Nẵng
và Qui Nhơn.

• Bộ Công Thương cấp tại Phòng Quản lý xuất
nhập khẩu Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế.

• Ngoài ra, Bộ Công Thương còn ủy quyền cho
một số Ban quản lý các khu công nghiệp, khu
chế xuất và khu kinh tế lớn trong khu vực cấp
C/O mẫu D.



Thực trạng cấp C/O tại miền Trung (tt)

Một vài số liệu về tình hình cấp C/O tại miền Trung:
• Các quốc gia đang cho Việt Nam hưởng chế độ ưu đãi GSP: EU, Australia, 

Belarus, Canada, Japan, New Zealand, Norway, Russia, Switzerland, Turkey

• Số lượng DN đang đề nghị cấp C/O tại VCCI Đà Nẵng: 417 

ĐVT Năm 2012 8 tháng đầu 
năm 2013

Số C/O đã cấp Bộ 14.201 10.221

Trong đó:  Form A Bộ 6.922 5.090

Tỷ lệ % trên tổng số % 49 50

Form A cấp cho DN FDI  Bộ 708 828

Tỷ lệ % trên tổng số form A % 10 14

Giá trị kim ngạch XK USD 331.228.438 214.036.914 

Trong đó: Giá trị XK của DN FDI USD 26.217.546 29.449.637 

Tỷ lệ % FDI/Tổng số % 8 04



Thực trạng cấp C/O tại miền Trung (tt)
Mặt hàng XK đang đề nghị cấp C/O form A

Mặt hàng xuất khẩu Năm 2012 (USD) 8 tháng đầu năm 2013 (USD)

Dệt may 27.101.578 22.199.794

Thủy sản 46.920.822 33.477.006

Nông sản 3.436.365 311.751

Khoáng sản 40.724.054 16.430.346

Sản phẩn gỗ 168.647.720 97.967.732

Giày dép 87.290 931.849

Hàng TCMN 1.250.694 984.411

Đồ chơi trẻ em 7.190.408 7.792.664

Rượu Shochu 458.650 408.490

Cần câu cá 4.892.585 2.664.383

Phanh ô tô 3.818.464 5.911.969

Sản phẩm đá granite, basalt 18.961.089 14.300.792

Sản phẩm khác 7.738.719 10.655.727



Thực trạng cấp C/O tại miền Trung (tt)
Một vài nhận định:

• Các số liệu cho thấy hình như các DN Việt Nam đã tận dụng cơ hội
được hưởng GSP rất tốt (so với số form còn lại) và tốt hơn so với
các DN FDI.

• Tuy nhiên thực tế lại không phải như vậy. Hầu hết các DN Việt Nam
không xuất phát từ GSP để chọn ra sản phẩm và thị trường mà việc
chọn sản phẩm là do những yếu tố khác như địa phương có sản
phẩm đó (Thủy sản, nông sản, khoáng sản) nguồn nguyên liệu (Mây
tre, gỗ, đá), nhân công… Còn thị trường thì thường do các Công ty
nhập khẩu chỉ định hoặc do DN tự tìm thông qua quan hệ… Các
Công ty nhập khẩu này (có thể là mua hoặc giao gia công) đã cố tình
chọn các DN Việt Nam để xuất hàng sang các nước cho Việt Nam
hưởng GSP mà không đặt mua hoặc gia công tại những nước không
được hưởng GSP.

• Còn đối với các DN FDI rất có thể khi chọn Việt Nam để đầu tư sản
xuất hàng XK, bên cạnh những yếu tố về giá nhân công, ưu đãi về
thuê đất… họ cũng nhắm đến những thị trường cho VN được hưởng
GSP để được hưởng thuế nhập khẩu thấp.



Những khó khăn của doanh nghiệp 
khi thực hiện GSP

• Không biết hoặc không hiểu rõ về Chế độ ưu đãi GSP,
đặc biệt là các qui định trong Quy tắc xuất xứ. Các doanh
nghiệp còn lúng túng trong việc chứng minh hàng hóa của
mình có đáp ứng được tiêu chuẩn xuất xứ để được cấp các
loại form C/O ưu đãi hay không?

• Không nắm rõ về GSP song khi ký kết hợp đồng ngoại
thương, một số doanh nghiệp vẫn ký cam kết cung cấp
form A cho khách hàng trong khi không biết form A là gì,
điều kiện để được cấp…→ Một số trường hợp khách
hàng không thanh toán tiền do vi phạm hợp đồng.



Thủ tục và quy trình cấp C/O form A 

Lập và 
nộp 01 Bộ 

Hồ sơ 
thương 

nhân cho 
Tổ cấp 

C/O đối 
với 

thương 
nhân đề 
nghị cấp 
C/O lần 
đầu. Hồ 

sơ thương 
nhân bao 

gồm:

Thông tin của thương nhân (theo Mẫu do VCCI cung cấp)

Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký hồ 
sơ đề nghị cấp C/O và con dấu của thương nhân (Phụ 
lục 1, TT 07/2016/TT-BTM ngày 17/4/2016)

Danh sách các cơ sở sản xuất của thương nhân (Phụ 
lục 2, TT 07/2016/TT-BTM ngày 17/4/2016)

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/DN 
hoặc Giấy chứng nhận đầu tư

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (nếu có)



Thủ tục và quy trình cấp C/O form A (tt)

Bộ hồ 
sơ đề 
nghị 
cấp 
C/O 
form 
A bao 
gồm:

Đơn đề nghị cấp C/O (Phụ lục 3, TT 07/2016/TT-BTM 
ngày 17/4/2016)

Invoice

Định mức hải quan (đối với hàng xuất khẩu thuộc 
loại hình SXXK, XGC...)

Chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng

Các form C/O đã được khai đầy đủ, đúng qui định 
(01 bản gốc và tối thiểu 03 bản copy)

Bản sao Tờ khai HQ xuất khẩu đã được làm thủ tục 
hải quan

Các chứng từ khác như Giấy kiểm định số lượng của 
Vinacontrol, Giấy phép khai thác…(nếu cần)



Thủ tục và quy trình cấp C/O form A (tt)
Thời gian cấp: 

• Tại điểm a và b, khoản 4, Mục II- Thủ tục cấp C/O-
của Thông tư 07/2016/TT-BTM ngày 17/4/2016 qui
định thời gian cấp C/O không vượt quá ba (03)
ngày làm việc kể từ thời điểm người đề nghị cấp
C/O nộp bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trong trường
hợp cần thiết phải tiến hành kiểm tra tại nơi sản
xuất thì thời gian không quá năm (5) ngày làm việc
kể từ ngày người đề nghị cấp C/O nộp bộ hồ sơ đầy
đủ và hợp lệ.

• Tuy nhiên, trên thực tế, VCCI Đà Nẵng cấp trong
vòng 04 giờ làm việc, trong trường hợp cần thiết có
thể lấy ngay.



DN cần làm gì để tận dụng                                 
cơ hội do GSP mang lại



Những việc cần làm khi xuất khẩu hàng hóa

Có ý định XK 
(đã có SP)

Tìm kiếm 
thị trường

Chọn một số 
thị trường mục 

tiêu

Tham khảo WTO, 
các FTA

Tra cứu mã số 
hài hòa (HS)

Tìm hiểu 
điều kiện, 

thủ tục cấp C/O
Tìm

khách hàng

Xuất khẩu



Những việc cần làm khi xuất khẩu hàng hóa

Có ý định XK 
(chưa có SP)

Tìm mặt hàng, thị 
trường

Chọn măt hàng, thị 
trường ưu đãi

Tham khảo WTO, 
các FTA

Tra cứu mã số 
hài hòa (HS)

Tìm hiểu 
điều kiện, 
thủ tục cấp C/O

Tìm
khách hàng Xuất khẩu

Chọn mặt hàng, thị 
trường cụ thể



Các bước cần thiết xác định ưu đãi GSP cho 
hàng hoá xuất khẩu

1. Xác định mã số HS trong biểu thuế XNK

2. Xác định sản phẩm XK có thuộc phạm vi được ưu đãi

3. Đánh giá mức lợi thế ưu đãi

4. K/tra giới hạn c/tranh cần thiết, d/ mục hàng trưởng thành



Các bước cần thiết xác định ưu đãi GSP cho 
hàng hoá xuất khẩu (TT)

5. Thực hiện đầy đủ các quy định về xuất xứ

6. Kiểm tra các tiêu chuẩn gửi hàng

7. Chuẩn bị các chứng từ xác nhận



Một số vấn đề lưu ý 
khi XK vào thị trường EU

 EU là thị trường NK chính, là các quốc gia 
có áp dụng chế độ GSP => lợi thế cạnh tranh
 Chống gian lận thương mại hiệu quả
 Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm
 Chống bán phá giá



Địa chỉ liên hệ
Tổ cấp C/O tại Đà Nẵng

 Địa chỉ : 256 Trần Phú- TP Đà Nẵng
 Điện thoại : 0511 3821719
 Fax : 0511 3822930
 Email : vccidanang@vcci.com.vn
Website : www.covcci.com.vn
 Người liên hệ :
 Nguyễn Thị Hồng Ngọc  (DĐ: 0905006159)
 Hồ Tấn Trình                   (DĐ: 0914026073)



Địa chỉ liên hệ
Tổ cấp C/O tại Qui Nhơn

 Địa chỉ : 160 Trần Hưng Đạo,Tp. Qui Nhơn
 Điện thoại : 056. 3814192
 Fax : 056. 3814192
 Email : vccidanang@vcci.com.vn
Website : www.covcci.com.vn
 Người liên hệ :
 Đặng Quốc Thượng (DĐ: 0987267383)




