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                               THỰC TRẠNG ÁP DỤNG GSP CỦA EU TRONG THỜI GIAN  
                               QUA CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN  

 

         1.Vài nét về hoạt động XNK của Tổng công ty may Việt Tiến ( VIET TIEN  
           GARMENT CORPORATION): 
 Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh 
số: 0300401524, đăng ký lần đầu ngày 02/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 
26/12/2012. 
         
 Là doanh nghiệp hoạt động với lĩnh vực kinh doanh chính: Sản xuất quần áo các 
loại; Dịch vụ xuất nhập khẩu, vận chuyển giao nhận hàng hóa; Sản xuất và kinh doanh 
nguyên phụ liệu ngành may, máy móc phụ tùng và các thiết bị phục vụ ngành may công 
nghiệp…   

- Mặt hàng xuất khẩu: Sản phẩm may mặc, máy móc thiết bị ngành may.  

- Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc năm 2012 của Tổng công ty là : 262,96 
triệu USD , trong đó xuất khẩu sang thị trường EU là : 62,16 triệu USD chiếm tỷ trọng 
23,64%. 

+ Các nước nhập khẩu chủ yếu có kim ngạch cao là : Bỉ - 34,09 triệu USD ; Đức - 
3,48 triệu USD; Pháp - 6,95 triệu USD ; Anh – 6,34 triệu USD. 

+ Số lượng hàng xuất khẩu đạt tiêu chuẩn được cấp C/0 GSP Form A trong năm 
2012 là :  

  Mặt hàng Quần tây nam , mã HS 6203 là : 13 bộ - số lượng : 58.240 Sp –  

   Trị giá 475.283,90 USD.   

  Mặt hàng Áo sơ mi nam , mã HS 6205 là : 30 bộ - số lượng : 323.363 Sp –  

          Trị giá 1.754.320,15 USD.   

- Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc 6 tháng đầu năm 2013 của Tổng công ty 
là : 151,63 triệu USD , trong đó xuất khẩu sang thị trường EU là : 33,32 triệu USD chiếm 
tỷ trọng 21,98%. 

+ Các nước nhập khẩu chủ yếu có kim ngạch cao là : Bỉ - 21,24 triệu USD ; Đức - 
1,55 triệu USD; Pháp - 3,74 triệu USD ; Anh – 2,07 triệu USD. 

+ Số lượng hàng xuất khẩu đạt tiêu chuẩn được cấp C/0 GSP Form A trong 6 tháng 
đầu năm 2013 là :  

  Mặt hàng Quần tây nam , mã HS 6203 là : 04 bộ - số lượng : 38.151 Sp –  

   Trị giá 299.862,10 USD.   

  Mặt hàng Áo sơ mi nam , mã HS 6205 là : 08 bộ - số lượng : 86.745 Sp –  
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   Trị giá 482.145,34 USD. 

  Như vậy, số lượng và trị giá hàng may mặc xuất khẩu của chúng tôi đạt được tiêu  
chuẩn cấp C/O GSP form A là rất nhỏ so với kim ngạch đã xuất khẩu sang thị trường EU 
thời gian qua.     

2. Khó khăn và trở ngại đối với xuất khẩu của hàng dệt may Việt Nam sang thị 
trường EU để được hưởng GSP form A. 

  a/ Về tiêu chuẩn quy định quá khắt khe và khó thực hiện để được hưởng Quy chế 
GSP form A của Liên minh EU: 

+ Nguyên liệu chính ( Vải , dựng ) phải được sản xuất trong nước từ sợi ; 

+ Hoặc từ các nước ASEAN; 

+ Hoặc từ các nước từ EU. 

- Về nguyên liệu chính để sản xuất hàng may mặc xuất khẩu : Việt Nam đang là 
nước còn kém về công nghệ nhuộm và hoàn tất vải , chỉ mới đáp ứng được một vài 
chủng loại vải cho sản xuất Áo sơ mi và Quần tây nhưng chất lượng không ổn định. 
Nguồn nhập khẩu nguyên liệu chính cho sản xuất hàng may mặc chủ yếu từ các nước 
như : Trung Quốc , Đài Loan , Ấn Độ , Hồng Kông , Hàn Quốc  và một phần từ Thái Lan 
và Malaysia. Ngành công nghiệp phụ trợ , sản xuất nguyên phụ liệu cho sản xuất hàng 
may mặc của Việt Nam còn nhỏ , công nghệ và bí quyết về nhuộm , hoàn tất còn yếu.    

         b/ Về chênh lệch mức thuế suất nhập khẩu giữa thuế suất thông thường và thuế suất 
của C/O GSP form A với biên độ nhỏ : khoảng 2,4%. 

+ Theo nguồn tin của Liên minh thuế và Hải quan EU cho thấy : Mức thuế suất 
thông thường nhập khẩu vào EU là khoảng 12% , còn mức thuế suất nhập khẩu được 
hưởng GSP form A là khoảng 9,6%. 

Như vậy , với mức chênh lệch này không thực sự tạo điều kiện thuận lợi hơn cho 
các nước đang phát triển và kém phát triển, tạo động lực mạnh mẽ cho xuất khẩu của các 
nước này vào EU.      

3. Các kiến nghị. 

+ Đề nghị Liên minh Châu Âu nghiên cứu và xem xét nới lỏng các tiêu chuẩn về 
GSP form A.  

+ Hạ mức thuế suất nhập khẩu về  0% nếu sản phẩm xuất khẩu đạt được tiêu chuẩn 
GSP form A.  
 
 
   
 
                    
              
 


