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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 

THUỶ SẢN VIỆT NAM     
 

Số:  105 /CV-VASEP 

V/v: hỗ trợ DN được làm thủ tục cấp C/O bản 

điện tử và cơ chế các nước chấp thuận bản 

scan C/O 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------oOo------------- 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 9 năm 2021 
 

               

Kính gửi:   Bộ Công Thương 

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cùng các DN hội viên 

chân thành cảm ơn Bộ Công Thương đã luôn hỗ trợ và đồng hành cùng các DN thủy sản 

trong thực hiện tốt các quy định về quản lý, cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) 

cho các lô hàng xuất khẩu trong thời gian qua. 

Hiện nay, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến khó lường, nhiều tỉnh 

thành trong cả nước (đặc biệt tại Tp. Hồ Chí Minh và 18 tỉnh thành phía Nam) đang phải áp 

dụng các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ.  

Trước thực tế lo ngại việc lây nhiễm Covid-19, nhiều dịch vụ công cũng đã thay đổi 

phương thức sang online, điện tử hoá và/hoặc nộp bản gốc sau để đảm bảo mục tiêu không 

tiếp xúc, ưu tiên chống dịch mà vẫn duy trì được các thủ tục cần thiết phục vụ cho sản xuất, 

xuất khẩu. Nhiều dịch vụ, hoạt động đã bị ảnh hưởng, trong đó dịch vụ chuyển phát cũng bị 

gián đoạn hoặc tạm ngừng cung cấp dịch vụ.  

Các DN xuất khẩu thủy sản nói riêng, và các DN ngành hàng XK nói chung, dù đang 

rất nhiều khó khăn vẫn cố gắng duy trì trong khả năng có thể các đơn hàng xuất khẩu theo 

hợp đồng đã ký. Các giấy tờ, hồ sơ cần thiết của các lô hàng XK bao gồm cả C/H, C/O vẫn 

phải chuẩn bị đầy đủ theo các phương thức khác nhau. Giấy chứng thư an toàn thực phẩm 

(C/H) đã được Bộ NNPTNT cấp điện tử từ tháng 7/2021 và có Thư chính thức ngày 

25/8/2021 đề nghị các nước nhập khẩu chấp thuận bản scan của giấy C/H lô hàng trong bối 

cảnh Covid-19 hiện nay. Trong khi đó, giấy C/O thì vẫn đang phải dùng bản giấy (gốc) để 

gửi cho khách hàng, khách hàng sử dụng cho việc lấy hàng hoặc thanh toán liên quan. 

Khâu cấp C/O trong nước hiện cũng đang rất khó khăn cho DN. Đó là việc mang C/O 

gốc đi nộp khi mà sự di chuyển liên tỉnh bị siết chặt cũng như việc đi lại trong những vùng bị 

phong tỏa đang bị "đông cứng". Do phải hạn chế đi lại nên khi nộp C/O thì phải chờ để nhận 

C/O, thời gian chờ là tùy thuộc vào cán bộ xử lý hồ sơ. Đối với C/O giấy, thì khi in ra xong, 

giám đốc doanh nghiệp phải ký vào rồi đóng dấu sau đó chạy lên phòng quản lý xuất nhập 

khẩu (PQLXNK) của Bộ Công Thương hoặc VCCI địa phương để nộp hồ sơ giấy vào (trước 

đó là đã khai hết thông tin qua hệ thống online rồi). Nhận hồ sơ xong thì cán bộ cấp C/O ký 

tươi vào C/O thì lúc đó C/O mới được xem là được duyệt. Khi nhận được C/O rồi mà muốn 

gửi đi cho khách cũng là cả vấn đề khi việc chuyển phát quốc tế cũng bị hạn chế. 

Thời gian gần đây, dự đoán việc ảnh hưởng của dịch bệnh sẽ kéo dài, nên một số nước 

đã thiết lập hệ thống cấp C/O điện tử và hệ thống này sẽ được kết nối với hệ thống Hải quan 
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các nước nhập khẩu. Khi DN truyền bản C/O điện tử thì Hải quan các nước đểu tra được số 

C/O xem đã được cấp chưa. Điều này rất thuận tiện cho doanh nghiệp tránh việc đi lại hạn 

chế lây nhiễm bệnh.  . 

Để tạo thuận lợi giúp các DN thủy sản có thể sử dụng bản scan C/O và được cơ quan 

thẩm quyền các nước chấp thuận, vừa giải quyết được các bất cập trong bối cảnh Covid-19 

hiện nay vừa giúp hạn chế việc tiếp xúc giữa người của DN với người của đơn vị cấp C/O, 

Hiệp hội kính đề nghị Bộ Công Thương xem xét hỗ trợ: 

1. Bộ có văn bản gửi tới cơ quan thẩm quyền các nước chấp thuận bản scan (gửi qua 

email) của C/O ban hành bởi các đơn vị của ngành Công Thương và VCCI. 

2. Cho phép thống nhất quy trình cấp C/O như sau: các DN làm thủ tục khai form C/O 

và scan các giấy tờ liên quan qua hệ thống online và toàn bộ hồ sơ đi kèm  (như từ trước giờ), 

rồi gửi bản scan màu C/O (có chữ ký GĐ và con dấu cty) đến cho PQLXNK BCT hoặc 

VCCI, sau đó đơn vị cấp C/O sẽ gửi bản scan của C/O đã duyệt cho DN. DN sẽ dùng bản này 

để gửi cho khách hàng tại các nước nhập khẩu. 

3. Về lâu dài, kiến nghị Bộ Công Thương xem xét việc sớm thiết lập cơ chế và thỏa 

thuận với các nước cấp C/O điện tử thay vì bản giấy như hiện nay. Đồng thời, mở rộng hơn 

cơ chế tự chứng nhận để số lượng các DN được tự chứng nhận nhiều hơn. 

Hiệp hội kính mong Bộ Công Thương xem xét hỗ trợ. 

  Trân trọng cảm ơn và kính chào./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ NNPTNT; 

- Cục XNK (BCT); 

- VCCI; 

- Chủ tịch HH và các PCT HH; 

- VPĐD HH tại Hà Nội; 

- Lưu VP HH. 

 

TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ 

XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM 

TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI 
 

 

 

 

 

Trương Đình Hòe 

 

 

  

 


