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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 
THUỶ SẢN VIỆT NAM     

 
Số: 41/CV-VASEP 

V/v góp ý nội dung xuất xứ hàng hóa nâng cấp các 
Hiệp định Thương mại Tự do 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2022 

 

Kính gửi: Cục Xuất Nhập khẩu – Bộ Công thương 

Phúc công văn 264/XNK-XXHH của Quý Cục ngày 18/5/2022 về việc góp ý nội dung xuất 
xứ hàng hóa nâng cấp các Hiệp định Thương mại tự do (FTAs), sau khi triển khai lấy ý kiến các 
Doanh nghiệp (DN) thành viên về các vướng mắc trong việc thực hiện các chứng nhận về xuất 
xứ hàng hóa (XXHH) theo quy định của các FTAs, Hiệp hội xin có một số ý kiến như sau: 

I. Vướng mắc, khó khăn hiện nay trong quá trình thực hiện, áp dụng quy tắc XXHH: 

Hiện nay quy tắt xuất xứ trong các FTAs hầu hết đều yêu cầu nguyên liệu sử dụng cho chế 
biến, XK phải có xuất xứ thuần túy (tức là nguyên liệu có xuất xứ trong nước) hoặc có xuất xứ 
nội khối (nguyên liệu có xuất xứ từ các quốc gia thành viên FTA). Trong khi đó, đối với thủy 
sản đánh bắt, đặc biệt như cá ngừ thì hơn 80% nguyên liệu phải NK từ các nước và vùng lãnh 
thổ chưa có FTA với Việt Nam. Vì vậy, các DN không thể tận dụng được các lợi thế từ FTA 
để tăng sức cạnh tranh so với các quốc gia XK khác. 

Để giúp DN hải sản, đặc biệt là DN cá ngừ có thể tận dụng tối đa được những lợi thế do các 
FTA mang lại thì cần mở rộng thỏa thuận về quy tắc XXHH theo tiêu chí chuyển đổi mã số HS 
(CC, CTH), trong đó cho phép các nước thành viên FTA được sử dụng nguồn nguyên liệu NK 
bên ngoài khối để sản xuất, XK vào các quốc gia trong các khối FTA theo thuế suất ưu đãi như 
những sản phẩm có xuất xứ thuần túy hoặc xuất xứ nội khối. 

II. Kiến nghị đối với những nội dung về quy tắc xuất xứ trong quá trình thực hiện, 
áp dụng quy tắc XXHH: 

1. Cơ chế chứng nhận xuất xứ: Đề xuất cần tiến tới cơ chế cho phép DN tự chứng nhận 
xuất xứ để giảm bớt các thủ tục hành chính và đề cao tính trách nhiệm cho các Doanh 
nghiệp. 

2. Hình thức chứng nhận xuất xứ: Đề xuất sớm triển khai các chứng nhận xuất xứ điện 
tử, kể cả chứng nhận xuất xứ do DN tự chứng nhận trên hệ thống điện tử chung thông 
qua chữ ký số của DN. 

3. Quy định về xuất xứ hàng hoá: Đề xuất mở rộng thêm tiêu chí xuất xứ hàng hóa để DN 
có thể sử dụng nguyên liệu nhập khẩu từ các nước ngoài khối FTAs để sản xuất và xuất 
khẩu vào các quốc gia trong khối FTA. 

4. Tiêu chí xuất xứ tại danh mục Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR): Đề xuất mở rộng thêm 
tiêu chí chuyển đổi mã HS (CC, CTH). 
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Trên đây là các vướng mắc mà các DN thủy sản đang gặp phải trong quá trình chứng nhận 
xuất xứ khi XX vào các quốc gia trong khối FTA. Hiệp hội đề nghị Quý Cục xem xét và đưa 
vào nội dung dự kiến thảo luận tại các FTAs trong thời gian tới nhằm giúp DN có thể tận dụng 
tối đã các lợi thể từ các FTAs. 

 Xin cảm ơn và trân trọng kính chào./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BCH và BKT HH; 
- VPĐD HH tại Hà Nội 
- Lưu VPHH. 

TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI  
TỔNG THƯ KÝ 

 
 

 

Trương Đình Hòe 
 


