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Kính gửi: Tổng cục Hải quan 

  

Phúc đáp công văn số 2598/TCHQ-GSQL ngày 23/4/2020 của Tổng cục Hải quan về 

việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 

05/9/2019 Bộ Tài chính quy định chi tiết về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

(sau đây gọi tắt là dự thảo Thông tư); Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam 

(VASEP) có ý kiến như sau: 

 Hiệp hội đánh giá cao nội dung dự thảo Thông tư. Dự thảo đã sửa đổi Điều 7b: Thời 

điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ và hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ trong 

một số trường hợp đặt biệt là hoàn toàn phù hợp với điều kiện tình hình thực tế hiện nay. Vì: 

 Đại dịch Covid-19, một số nước đã áp dụng giải pháp cách ly, phong tỏa xã hội dẫn 

đến doanh nghiệp - người khai hải quan không thể có C/O để nộp đúng hạn thời hạn 

quy định. 

 Bên cạnh đó để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa cơ 

quan cấp C/O và doanh nghiệp, một số quốc gia đã cấp C/O sử dụng con dấu và chữ 

ký điện tử. Các quốc gia này đã có văn bản thư điện tử gửi các nước về việc điều 

chỉnh này. 

 Trong thực tiễn giao dịch thương mại quốc tế cũng đã có các trường hợp phát sinh 

thời điểm nộp chứng từ xuất xứ không đồng nhất do các yếu tố khách quan.. 

 Hiệp hội đồng ý với các nội dung tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

62/2019/TT-BTC. 

Hiệp hội trân trọng báo cáo để Tổng cục Hải quan hoàn thiện dự thảo Thông tư và sớm 

trình Bộ Tài chính ban hành, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh nhiều khó khăn vì đại 

dịch Covid-19 cũng như phù hợp cho phát triển của thời gian tới. 

  Trân trọng cảm ơn và kính chào./. 
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