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PHẦN 1. 
GIỚI 
THIỆU 
HIỆP ĐỊNH 
CPTPP

CHƯƠNG 3: QUY TẮC XUẤT XỨ
VÀ QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN
XUẤT XỨ (Rules of Origin and
Orign Procedure)

- Phụ lục 3-A: Thoả thuận khác
về cơ chế chứng nhận (Other
Arrangments): Cơ chế cấp
Giấy chứng nhận xuất xứ
(C/O) và Tự chứng nhận xuất
xứ của nhà xuất khẩu được
uỷ quyền (Approved
exporters)

- Phụ lục 3-B: Yêu cầu về
thông tin tối thiểu (Minimum
Data Requirements)

- Phụ lục 3-C: Ngoại lệ đối với
De Minimis

- Phụ lục 3-D: Danh mục Quy
tắc cụ thể mặt hàng (PSR)

• CHƯƠNG 4: DỆT MAY
(Textiles and garment
goods)

- Phụ lục 4-A: Danh mục Quy
tắc cụ thể mặt hàng cho
hàng Dệt may

- Tiểu phụ lục của Phụ lục 4-
A: Danh mục nguồn cung
ngắn hạn (Short Supply
List)



PHẦN 2. QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG 
CPTPP

1. Văn bản pháp luật về Quy tắc xuất xứ hàng hoá (QTXX) trong CPTPP

2.    Cơ chế chứng nhận xuất xứ và QTXX nói chung trong CPTPP

3.     Quy tắc xuất xứ hàng hoá đối với hàng Nông, lâm, thuỷ sản



1. VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ
QTXX TRONG CPTPP

VBQPPL

Thông tư
03/2019/TT-

BCT ngày
22/01/2019

5 Chương, 
33 Điều

9 Phụ lục

Các VBQPPL 
khác về QTXX 

hiện hành



2. CƠ CHẾ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ 
VÀ QTXX NÓI CHUNG TRONG CPTPP

i. CƠ CHẾ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ

Việt Nam

• C/O do cơ quan, tổ chức được uỷ
quyền cấp: Điều 4 của TT 03/2019/TT-
BCT

• C/O mẫu CPTPP + Mẫu tờ khai bổ
sung: Phụ lục IV và V của TT
03/2019/TT-BCT

• Danh sách tổ chức cấp C/O: Phụ lục IX
của TT 03/2019/TT-BCT (Phòng QL XNK
khu vực Bình Trị Thiên)

• Thời gian thực hiện TCNXX: Nhà XK -
tối đa 10 năm, nhà NK-tối đa 5 năm

Các nước thành viên khác

• Ca-na-đa, Nhật Bản, Mê-xi-cô, Úc, Niu
Di-lân và Xinh-ga-po

• TCNXX cho nhà xuất khẩu, nhà sản
xuất và nhà nhập khẩu: không có mẫu
cụ thể

• Đáp ứng yêu cầu thông tin tối thiểu
(PL 3-B của Hiệp định và Thông tư
62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019)



Lời văn chứng nhận xuất
xứ

• Bổ sung khi có yêu cầu từ nhà nhập khẩu
hoặc cơ quan hải quan nước nhập khẩu

• Tại Ô số 7 hoặc Ô số 11

• Cụm từ: “I certify that the goods
described in this document qualify as
originating and the information contained
in this document is true and accurate. I
assume responsibility for proving such
representations and agree to maintain and
present upon request or to make available
during a verification visit, documentation
necessary to support this certification.”



ii. QTXX NÓI CHUNG TRONG CPTPP
• Khi nào hàng hoá được coi là có xuất xứ?  Điều 5 của TT 03

Xuất xứ thuần
tuý

Điều 6 của TT 03: nông lâm thuỷ sản

Sản xuất toàn bộ
từ nguyên liệu có

xuất xứ

NL có XX: nhập khẩu từ CPTPP hoặc mua trong
nước mà đáp ứng TCXX trong CPTPP    

Sản xuất từ
nguyên liệu

không có xuất xứ
và đáp ứng PSR

- Phụ lục I: PSR nói chung

- Phụ lục II: PSR cho mặt hàng xe và bộ phận, phụ
kiện

- Phụ lục VII: PSR hàng dệt may



Tiêu chí xuất xứ tại PSR
• Chuyển đổi mã số hàng hoá CTC: CC, CTH, CTSH và CTC loại trừ

• Hàm lượng giá trị khu vực: RVC  Điều 8 của Thông tư 03

• Công đoạn gia công cụ thể: 

Tính giá trị tập
trung

• RVC = (Trị gia ́ 
hàng hóa –
FVNM)/Trị
gia ́ hàng hóa
x100

Tính gián tiếp

• RVC = (Trị gia ́ 
hàng hóa –
VNM)/ Trị gia ́ 
hàng hóa
x100 

Tính trực tiếp

• RVC = 
VOM/Trị gia ́ 
hàng hóa
x100

Tính chi phí
tịnh (ô tô) 

• RVC = (NC –
VNM)/NC 
x100 



Quy tắc Cộng gộp

• Điều 13 của Thông tư 03

• Cộng gộp với hàng hoá và nguyên liệu có xuất xứ trong khu vực
CPTPP

• Cộng gộp với quy trình sản xuất diễn ra trong khu vực CPTPP



Quy tắc De Minimis

• Hàng hoá nói chung: Điều 14 của Thông tư 03

• Tỷ lệ DMI = 10% trị giá của hàng hoá

• Một số loại trừ (Phụ lục III của Thông tư 03): sữa và chế phẩm của
sữa (HS 04.01 – 04.06, 1901.90), quả thuộc cam quýt (HS 0801),
đào, lê, mơ (HS 08 và 20) dùng để sản xuất chế phẩm tương ứng.

• Hàng dệt may: Điều 29 của Thông tư 03

• Tỷ lệ DMI – 10% tổng trọng lượng của hàng hoá

• Hàng hoá đáp ứng DMI + quy định khác về QTXX



QTXX cho bộ hàng hoá

• Điều 20 của Thông tư 03

• Bộ hàng hoá phân loại theo quy tắc 3a và 3b của Hệ thống HS 
xác định theo PSR

• Bộ hàng hoá phân loại theo quy tắc 3c của Hệ thống HS  từng
hàng hoá phải có xuất xứ

• TH đặc biệt: bộ hàng hoá phân loại theo quy tắc 3c có dưới 10%
hàng không có xuất xứ bộ hàng hoá vẫn được coi là có xuất xứ



QTXX cho hàng tân trang, hàng tái chế tạo

• Điều 7 của Thông tư 03

• Nguyên liệu tái sử dụng từ các nước thành viên CPTPP = Nguyên
liệu có xuất xứ khi sử dụng để sản xuất hàng tân trạng, hàng tái
chế tạo

• Nguyên liệu tái sử dụng, hàng tân trang và hàng chế tạo: có xuất
xứ = đáp ứng tiêu chí tại PSR



Quá cảnh và chuyển tải

• Vận chuyển trực tiếp (kể cả quá cảnh qua nước
thành viên khác): hàng hoá vẫn giữ nguyên xuất xứ

• Vận chuyển qua nước không phải là thành viên: 
hàng hoá giữ nguyên xuất xứ khi:

• Không trải qua bất kỳ công đoạn gia công, sản
xuất nào bên ngoài lãnh thổ trừ: bốc, dỡ hàng, 
chia tách lô hàng, lưu kho, dán nhãn hoặc đánh
dấu

• Dưới sự giám sát của hải quan



iii. QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN 
VÀ KIỂM TRA XUẤT XỨ

Cấp chứng từ CNXX
Điều 22, Thông tư 03

• Cho từng lô hàng

• Chung cho nhiều lô hàng giống hệt
nhau trong 12 tháng

• Chứng từ CNXX: giá trị trong vòng 1
năm

Miễn chứng từ CNXX
Điều 24, Thông tư 03

• Giá trị =< 1000 USD hoặc tương đương
với đồng tiền nước nhập khẩu hoặc
theo quy định của nước NK

• Được nước NK miễn hoặc không yêu
cầu xuất trình

• Không được miễn: nằm trong chuỗi kế
hoạch nhập khẩu hoặc kế hoạch trốn
tránh quy định nộp



Xác minh xuất xứ
• Điều 26 (Lưu trữ hồ sơ) và Điều 27 (Xác minh xuất xứ) của Thông tư 03

• Thời gian lưu trữ hồ sơ: 5 năm

• Quy trình xác minh xuất xứ: Chính phủ - Chính phủ (G2G) và Chính phủ -
doanh nghiệp (G2B)

Nước nhập khẩu

• Gửi yêu cầu xác
minh bằng văn bản

Người nhận yêu
cầu xác minh:

• Cơ quan có thẩm
quyền

• Nhà XK, SX và nhà
NK

• Trả lời trong 30 
ngày

Nước nhập khẩu

• đưa ra quyết định
trong vòng 90 ngày
hoặc tối đa 365 
ngày

• Thông báo kết luận
và cơ sở của kết
luận



3. QTXX ĐỐI VỚI
HÀNG NÔNG, LÂM, THUỶ SẢN (1)

• Hạt tiêu (HS 09.04):

• Hạt tiêu chưa nghiền hoặc xay (HS 0904.12):
CC = Xuất xứ thuần tuý (WO)

• Hạt tiêu đã nghiên hoặc xay (HS 0904.12):
CC; hoặc RVC không thấp hơn 40% theo
công thức tính gián tiếp

• Cà phê (HS 09.01):

• Cà phê chưa rang (HS 0901.11- 0901.12): CC
= Xuất xứ thuần tuý (WO)

• Cà phê đã rang (HS 0901.21 – 0901.90):
CTSH, với điều kiện trọng lượng chất khô
của cà phê chưa rang (HS 0901.11 –
0901.12) không có xuất xứ dùng trong quá
trình sản xuất không vượt quá 60%



3. QTXX ĐỐI VỚI
HÀNG NÔNG, LÂM, THUỶ SẢN (2)

• Gạo (HS 10.06): CC = Xuất xứ thuần tuý (WO)

• Chè (HS 09.02): 

• Chè xanh (chưa ủ men) đã đóng gói (HS 
0902.10): CC; hoặc RVC không thấp hơn
40% theo công thức tính gián tiếp

• Chè xanh khác (chưa ủ men) (HS 0902.20): 
CC

• Chè đen (đã ủ men) và chè ủ men một
phần (HS 0902.30) đóng gói: CTSH 

• Chè đen (đã ủ men) và chè ủ men một
phần khác (HS 0902.40): CC



3. QTXX ĐỐI VỚI
HÀNG NÔNG, LÂM, THUỶ SẢN (3)

• Gỗ và các sản phẩm gỗ (Chương 44):
CTH

• Cao su:

• Cao su tự nhiên (HS 40.01): CC; 
hoặc RVC không thấp hơn 40% 
theo công thức tính gián tiếp

• Cao su và các sản phẩm cao su (HS 
40.02 – 40.17): CTH



3. QTXX ĐỐI VỚI
HÀNG NÔNG, LÂM, THUỶ SẢN (4)

• Thuỷ sản thô (Chương 03) và Thuỷ sản chế
biến (Chương 16)

• Cá sống (HS 03.01- 03.03), cá ngừ, cá hồi, 
cá cơm, cá tuyết, cá kiếm, cá trích và các
sản phẩm chế biến: CC

• Các loại cá khác: CTH

• Động vật giáp xác và động vật thân mềm: 
CC hoặc không chuyển đổi mã với điều
kiện hun khói từ nguyên liệu chưa hun
khói, hoặc RVC không thấp hơn 40% theo
công thức tính gián tiếp



PHẦN 3: KHUYẾN NGHỊ



Đào
tạo: 

TCNXX

1. Nâng cao kiến
thức, nghiệp vụ

Hiểu
luật

R&D
2. Đầu tư & phát triển
chuỗi sản xuất/ chuỗi cung
ứng trong CPTPP

Nhà
cung
ứng

CPTPP 
Xây

dựng hệ
thống

lưu trữ
chứng

từ

3. Phòng tránh
Gian lận xuất xứ

Cảnh giác
với hàng
nước thứ

ba



Thông tin liên hệ:

Phòng Xuất xứ hàng hoá, 

Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

(024) 2220.5444 hoặc 2220.5361

co@moit.gov.vn  hoặc 

xnk-xxhh@moit.gov.vn




