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 Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 
hướng dẫn thực hiện quy tắc xuất xứ để được hưởng ưu đãi
thuế quan ASEAN; Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng
11 năm 2016;

Circular No. 22/2016/TT-BCT dated on 03
rd

, October, 2016 

guiding implementation of rule of origin for preferential tariff 

ASEAN; 

This Circular came into effect from 15
th

, November 2016

 Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2015 
hướng dẫn thực hiện thí điểm về tự chứng nhận xuất xứ
hàng hóa trong ASEAN; Thông tư có hiệu lực từ ngày 05 
tháng 10 năm 2015

Circular No. 28/2015/TT-BCT dated on 20
th

, August 2015 on pilot 

project for self-certification of goods under asean trade in goods 

agreement, This Circular came into effect from 05
th

, October 

2015.



Hiệp định

Thương mại

Tự do 

(FTA) đầu

tiên Việt 

Nam tham

gia

First Free 

Trade 

Agreement 

(TFA) that 

Vietnam 

participated

Là nền tảng cho

việc đàm phán các

FTA giữa ASEAN 

và các đối tác

thương mại

(ACFTA, AKFTA, 

AJCEP, 

AANZFTA, 

AIFTA)

As the basis for 

the negotiation 

of FTAs between 

ASEAN and its 

trading partners 

(ACFTA, AKFTA, 

AJCEP, AANZFTA, 

AIFTA)

Là FTA đầu

tiên Việt Nam 

tham gia cơ

chế tự chứng

nhận xuất xứ

hàng hóa

First FTA that 

Vietnam 

participated in 

mechanism of 

certificates of 

origin of goods

ASEAN là trung

tâm, là thành viên

khởi xướng đàm

phán Hiệp định

Đối tác Kinh tế

Toàn diện Khu vực

(RCEP)
SEAN is the center, 

the members 

initiated 

negotiations of 

Regional 

Comprehensive 

Economic 

Partnership (RCEP)



Năm

Year

Kim ngạch XK sử

dụng C/O mẫu D
Export turnover 

using C / O form D

Tổng kim ngạch XK

sang ASEAN
Total export 

turnover to ASEAN

Tỷ lệ tận dụng ưu đãi

ATIGA/ ATIGA
Rate of Utilization 

preference under 

ATIGA 

2011 1.77 tỷ US$

US 1.77 billion 

13.6 tỷ US$

US 13.6 billion

13%

2012 1.71 tỷ US$

US 1.71 billion

17.8 tỷ US$

US 1.78 billion

9.6%

2013 3.73 tỷ US$

US 3.73 billion

18.46 tỷ US$

US 18.46 billion

20.2%

2014 4.02 tỷ US$

US 4.02 billion

19.18 tỷ US$

US 19.18 billion

21%

2015 4.43 tỷ US$

US 4.43 billion

18.3 tỷ US$

US 18.3 billion

24.2%



FTA Kim ngạch XK sử dụng

C/O ưu đãi (tỷ USD)
Export turnover using 

preferential C / O (billion 

USD)

Tổng kim ngạch

XK (tỷ USD)
Total export 

turnover  (billion 

USD)

Tỷ lệ tận dụng ưu đãi

FTA
Rate of utilization 

preference under FTA

ASEAN 4.43 18.3 24.2%

ACFTA 5.5 17.1 32.2%

AKFTA 5.3 8.9 59.6%

AANZFTA 0.9 3.2 28.1%

AJCEP + VJEPA 4.8 14.1 34%

VCFTA 0.37 0.65 56.9%

AIFTA 0.8 2.5 32%

Hoa Kỳ 33.5 

TPP ?????? ????? ?????

EU 30.9

VN – EU FTA ??? ??? ???



Quy tắc xuất xứ lỏng/ 
linh hoạt

Flexible rule of origin 

Dễ dàng đáp ứng tiêu chí xuất xứ và có C/O 
ưu đãi

Easy to meet the criteria of origin and 

preferential C/O

Được hưởng thuế quan ưu đãi FTA

Given preferential tariff 

under FTA

Tỷ lệ tận dụng ưu đãi FTA cao

High proportion of utilization 

of FTA

Tuy nhiên 

However



Quy tắc xuất xứ lỏng/ linh hoạt

Flexible rule of origin 

Cho phép nguyên liệu nhập khẩu từ bất cứ đâu

Allows importing materials from anywhere

Không khuyến khích được việc sử dụng
nguyên liệu trong phạm vi FTA

Does not encourage using 

materials in the scope of FTA

Ko nâng cao được hàm lượng giá trị gia tăng
ở lại với quốc gia XK

Do not increase the value-added 

content to stay in the export country



Quy tắc xuất xứ chặt chẽ, phức tạp/ 

Tight/ Complicated rule of 

origin

Không dễ dàng đáp ứng tiêu chí xuất xứ và có C/O ưu đãi

Uneasy to meet the criteria of origin and preferential 

C/O

Ko dễ được hưởng thuế quan ưu đãi FTA/ 
Uneasy to be given preferential tariff 

under FTA

Tỷ lệ tận dụng ưu đãi FTA có thể
không cao

Low proportion of utilization of 

FTA

Tuy nhiên 

However



Quy tắc xuất xứ chặt chẽ, phức tạp

Tight/ Complicated ule of origin

Không khuyến khích việc sử dụng nguyên liệu
ngoài khối

Does not encourage using of materials from 

outside 

hạn chế cơ hội được hưởng lợi của các quốc gia ko
phải thành viên

Restrict opportunities to utilize of the non-member 

states

nâng cao giá trị gia tăng trong thành
phẩm XK từ quốc gia thành viên

Enhance added value in finished 

products exported from the 

Member States



Quy tắc xuất xứ linh hoạt, 

cho phép nguyên liệu từ bất kỳ đâu

Flexible rules of origin allow materials 

from anywhere

Đòi hỏi hàm lượng chế biến sâu, kỹ thuật sản xuất cao

Require deep processing content, high production 

techniques 

tạo ra giá trị gia tăng cao trong thành phẩm XK (nhờ vào công nghệ, ko
phụ thuộc nguồn nguyên liệu)

Creating high added value in exported finished products (thanks to 

technology, independent on materials)

nâng cao giá trị gia tăng trong thành phẩm
XK từ quốc gia thành viên

enhance added value in exported 

finished products from the Member 

States



Tầm quan trọng của Quy tắc xuất xứ (1)
The importance of Rules of origin (1)

Xác định hàng hóa

nhập khẩu đủ điều

kiện để được hưởng

ưu đãi thuế quan hay 

không

Identify whether 

imported goods 

qualify for 

preferential 

tariffs 

Đảm bảo sự cân bằng

giữa ‘’thuận lợi hóa

thương mại” và “phòng

tránh gian lận thương 

mại”

Ensuring a balance 

between '' trade 

facilitation "and" 

commercial fraud 

prevention"

Đo mức độ tận

dụng ưu đãi FTA từ

các thành viên

FTA/

Measure rate of 

utilization of 

FTA’s preferences 

from members of 

FTA

Đáp ứng quy tắc xuất

xứ ưu đãi → được cấp

C/O ưu đãi → được

hưởng thuế quan ưu

đãi → thúc đẩy sản

xuất, XNK tại các

thành viên FTA → thu

hút FDI tới các thành

viên FTA

Meet the preferential 

rules of origin →

granted C / O →

inherit preferential 

tariffs → boosting 

production, import, 

export in members of 

FTA → attract FDI to 

members of FTA

Thuybk



Góp phần tăng trưởng bền vững cho XK, nâng cao tỷ lệ tận dụng ưu đãi FTA

Contribute to sustainable growth for exports, increasing rate of utilization of 

preferences under FTA

Nắn dòng chảy FDI hướng về các quốc gia có FTA

Shape FDI flows directing to countries having FTAs

Điều chỉnh chuỗi cung ứng giá trị sản xuất trong khu vực, hạn chế không cho các quốc gia ngoài FTA hưởng lợi

Adjust the producer value chaim in the region, restricted countries outside the FTA to 

have benefit

Nâng cao hàm lượng chế biến có xuất xứ VN trong thành phẩm XK, nâng cao giá trị gia tăng ở 
lại với Việt Nam

Raising levels of processing originating in the exported  finished product VN, 

increase the added value stays inVietnam






Cơ chế C/O hiện thời/ 

Current C/O mechanism

Nhà xuất khẩu nộp hồ sơ xin cấp C/O; nhận

C/O từ cơ quan/ tổ chức được Chính phủ ủy

quyền cấp C/O:
Exporters apply for granting C/ O; 

received C/ O from agencies / 

organizations authorized by the 

Government on granting the C / O:

- Chờ từ 4h đến 03 ngàylàm việc để có

được C/O; 
Wait from 4 hours to 3  

working days to get C/O

- Phí/lệ phí; 
Fees/ charges

- Nhân sự/ thời gian hoàn thành các thủ

tục liên quan
Human resources/ time to complete 

related procedures

Tự chứng nhận xuất xứ
Self-certification of origin

Nhà xuất khẩu (ASEAN) được ủy quyền tự

chứng nhận xuất xứ cho sản phẩm được sản

xuất/ sở hữu bởi chính mình:
Exporters (ASEAN) is authorized self-certification of 

origin for products produced / owned by yourself:

- Chủ động trong các thủ tục liên quan đến 

C/O; không mất thời gian chờ đợi xin C/O; 
Active in the procedures relating to the C / O; 

do not waste time waiting for C / O;

- Ko phí/ lệ phí
No free and charge

Tối ưu hóa lợi ích từ FTA
Optimizing the benefits from FTA



Xác định 
mã HS

Identify 

HS code

Đáp ứng
quy tắc
xuất xứ

Meet the 

rules of 

origin

Có C/O ưu đãi
hoặc TCNXX
(căn cứ pháp lý
quan trọng nhất
chứng minh quốc
tịch của hàng hóa)

C/O or self-

certification of 

origin (legal 

grounds to prove 

the most 

important 

nationality of 

goods)

Hưởng ưu
đãi thuế
quan FTA

Given tariff 

preferences 

under TFA 

Kích thích việc tìm 
kiếm nguyên phụ 
liệu và sản xuất tại 
các nền kinh tế 
thành viên FTA 
(VN)

Stimulating the 

search for materials 

and 

ancillary materials

and manufactured 

in economies of 

member of FTA (VN)



Là thuận lợi: nếu nắm vững và đáp ứng quy tắc xuất xứ + chuỗi cung
ứng sản xuất khu vực/ toàn cầu

Advantage: if grapsh and meet rules of origin + procuder 

chain in region/global

Là rào cản: nếu ko đáp ứng/ ko lựa chọn đúng quy tắc xuất xứ; ko chủ động
nguồn cung đầu vào, ko có hàm lượng kỹ thuật cao trong thành phẩm

Barrier: if do not respond / choose the correct rules of origin; not 

proactive in input sources, no high-tech content in the finished 

products



thuybk@moit.gov.vn

co@moit.gov.vn

0916 44 5678        04. 2220 2468/ 2220 5444


