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Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------oOo------------Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2019

V/v hỗ trợ tháo gỡ các bất cập trong đăng ký

mã số REX cho hàng XK đi EU

Kính gửi: Bộ Công Thương
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cùng các doanh
nghiệp (DN) thủy sản hội viên chân thành cảm ơn Quý Bộ đã luôn hỗ trợ VASEP và các
DN tháo gỡ các vướng mắc, bất cập trong công tác thương mại, đấu tranh quốc tế, cải cách
thủ tục hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh theo các Nghị quyết 19 của Chính
phủ thời gian qua.
Theo Quy định số 2015/2447 ngày 24/11/2015 của Ủy ban châu Âu (EC) quy định
chi tiết một số điều của Quy định số 925/2013 ngày 9/10/2013 của Nghị viện châu Âu và
Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) về thực hiện Bộ luật Liên minh Hải quan cũng như
Thông tư 38/2018/TT-BCT ngày 30/10/2018 của Quý Bộ quy định chứng nhận xuất xứ
hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) của EU, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ
Kỳ, EU chính thức áp dụng cơ chế nhà xuất khẩu tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa (REX)
đối với các nước được hưởng lợi trong khuôn khổ chương trình GSP. Hạn cấp mã số REX
cho các DN nước ngoài XK hàng vào EU là 30/12/2019, trừ một số nước đã được EU chấp
thuận cho phép gia hạn việc cấp mã số REX đến 30/6/2020. Tuy nhiên, Việt Nam đến nay
vẫn chưa được EU phê chuẩn việc cho phép gia hạn nêu trên.
Theo phản ánh từ các DN Hội viên VASEP, tính đến thời điểm này vẫn khá nhiều
DN chưa được VCCI cấp mã số REX theo quy định sau khi đã nộp các hồ sơ liên quan,
trong khi hạn 30/12/2019 đã cận kề.
Để hỗ trợ các DN kịp tuân thủ quy định của EU về việc đăng ký mã số REX, tạo
điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh XK thủy sản, góp phần giúp DN nâng cao
khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, Hiệp hội VASEP trân trọng đề nghị Quý Bộ:
-

Thúc đẩy thủ tục xin EU chấp thuận cho phép Việt Nam được gia hạn việc cấp mã
số REX đến 30/6/2020;
Trao đổi hoặc thống nhất với VCCI việc đẩy nhanh tiến độ cấp mã số REX cho các
DN thủy sản nói riêng, các DN XK hàng hóa sang EU nói chung.
Trân trọng cảm ơn và kính chào./.
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