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GHI NHÃN HÀNG HÓA SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM                                

- MỘT YÊU CẦU CẤP BÁCH 

 

Trong thời gian vừa qua, hiện tượng gian lận thương mại thông qua ghi 

nhãn xuất xứ hàng hóa sản xuất tại Việt Nam ngày càng gia tăng. Nhiều sản phẩm, 

hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đã khẳng định được chất lượng cao, ổn định, đáng 

tin cậy. Xuất phát từ thực tế này, có trường hợp hàng hóa được sản xuất nhập khẩu 

từ nước ngoài hoặc đặt gia công tại nước ngoài nhưng lại gắn mác là hàng “Made 

in Viet Nam” để gian lận thương mại, đánh lừa người tiêu dùng. Có trường hợp 

thương nhân không cố tình gian lận, nhưng quan niệm của thương nhân về vấn đề 

này còn đơn giản, không nhận thức hết những ảnh hưởng to lớn đối với nền sản 

xuất quốc gia. Hàng hóa nước ngoài có xu hướng mượn xuất xứ Việt Nam để 

hưởng lợi “miễn phí” và bất hợp pháp từ các Hiệp định Thương mại tự do (sau đây 

gọi là FTA) Việt Nam tham gia hoặc sử dụng xuất xứ hàng hóa làm phương tiện 

lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại của nước nhập khẩu. Hơn nữa, Việt 

Nam chưa có quy định về tiêu chí để hàng hóa được ghi nhãn sản xuất tại Việt Nam 

nên người tiêu dùng trong nước không có căn cứ để phân biệt thế nào là hàng 

“Made in Viet Nam” và họ đang sử dụng hàng “Made in Viet Nam” trên cơ sở tự 

nhận biết hoặc tin tưởng vào những nhãn hàng không được kiểm chứng.  

Việc gian lận ghi nhãn sản xuất tại Việt Nam không những gây hậu quả 

trực tiếp đến sản phẩm cụ thể, ảnh hưởng đến người tiêu dùng mà còn có tác động 

không nhỏ đến ngành hàng trong nước, làm giảm uy tín và tính cạnh tranh của hàng 

sản xuất tại Việt Nam.  

Nhìn chung, các nước tiên tiến đều có quy định về việc ghi nhãn nước sản 

xuất. Đối với mặt hàng cần bảo hộ hoặc đã xây dựng được thương hiệu mang tầm 

quốc tế, các nước quy định tiêu chí cho một số sản phẩm cụ thể. Ví dụ quy định của 

Thụy Sỹ đối với đồng hồ, quy định của Hoa Kỳ đối với ô tô, hàng dệt may và len, 

quy định của New Zealand đối với rượu vang, ... Nhiều nước cho phép áp dụng 

việc ghi nhãn trên cơ sở tự nguyện đối với hàng sản xuất và tiêu thụ trong nước. 

Một khi hàng hóa đã ghi nhãn nước sản xuất thì bắt buộc phải đáp ứng tiêu chí và 

điều kiện theo quy định.  

Các nước đưa ra quy định cụ thể về ghi nhãn xuất xứ hàng hóa nhằm mục 

tiêu bảo hộ ngành hàng sản xuất tại nước đó nói chung và bảo hộ thương hiệu của 

sản phẩm cụ thể. Tiêu chí và điều kiện ghi nhãn xuất xứ có thể được quy định 

chung như “made in …, produced in …” hoặc chi tiết đến từng công đoạn sản xuất, 

gia công hoặc chứa giá trị gia tăng cụ thể như “designed by/in …, assembled in …, 

processed in …, packaged in…, imported by/for”. Về chế tài xử phạt, một số nước 

có chế tài xử phạt rất nặng đối với cá nhân, tổ chức cố tình ghi sai nhãn xuất xứ 

hàng hóa. Ví dụ, theo quy định của Ý, tổ chức, cá nhân gắn nhãn “Made in Italy” 

vào sản phẩm đồ da không đáp ứng tiêu chí “Made in Italy” có thể phải nộp phạt 

tới 100.000 Euro. Tại Canada, theo Luật Cạnh tranh, nếu tổ chức, cá nhân vi phạm 
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việc gây hiểu sai, hiểu nhầm về sản phẩm có thể bị phạt hành chính lên đến 15 triệu 

Đôla Canada, truy cứu trách nhiệm hình sự và/hoặc phạt tù từ 1 – 14 năm.  

Hiện nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam đã có các quy 

định về nhãn hàng hóa, chỉ dẫn địa lý và thương hiệu.  

Về cách ghi nhãn, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2017/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 4 năm 2017 về nhãn hàng hóa. Nghị định dẫn trên quy định về cách 

ghi nhãn hàng hóa lưu thông tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu nhưng chưa quy 

định tiêu chí để hàng hóa được ghi nhãn sản xuất tại Việt Nam.   

Về chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm, các quy định được đề cập tại Luật Sở 

hữu trí tuệ, Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về 

sở hữu công nghiệp và các Thông tư liên quan. Theo quy định tại các văn bản nêu 

trên, một chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm nếu sản phẩm đó có nguồn gốc 

địa lý, danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu của vùng lãnh thổ tương ứng 

với chỉ dẫn địa lý đó. Đây là quy định về bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với một sản 

phẩm cụ thể từ một vùng lãnh thổ xác định, không quy định ghi nhãn hàng hóa sản 

xuất tại Việt Nam nói chung. 

Về thương hiệu hàng Việt Nam, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 

984/QĐ-BCT ngày 06 tháng 3 năm 2012 kèm theo quy chế xây dựng và thực hiện 

Chương trình Thương hiệu quốc gia. Quyết định số 984/QĐ-BCT nêu trên có tiêu 

chí để hàng hóa được gắn mác “Viet Nam Value” (Giá trị Việt Nam) nhằm quảng 

bá tên thương mại, chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu hàng hóa của Việt Nam trên thị 

trường trong và ngoài nước.  

Với sự ra đời của Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 

của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa 

(thay thế Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 trước kia), Việt 

Nam đã có hành lang pháp lý về xuất xứ hàng hóa. Quy định hiện hành là căn cứ để 

xác định “hàng hóa có xuất xứ Việt Nam”, được cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng 

hóa (C/O) hoặc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam nhằm 

hưởng ưu đãi thuế quan hoặc phi thuế quan khi xuất khẩu sang thị trường mà Việt 

Nam có cam kết quốc tế. Trên cơ sở cam kết quốc tế và Luật Quản lý ngoại thương, 

Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2018/NĐ-CP nêu trên với phạm vi điều chỉnh 

về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, xuất xứ hàng hóa nhập khẩu, không điều chỉnh về 

ghi nhãn xuất xứ hàng hóa. 

Theo mục tiêu quản lý nhà nước đặc thù của các Bộ ngành, các văn bản nêu 

trên tập trung vào quy định về yêu cầu ghi nhãn hàng hóa, bảo hộ chỉ dẫn địa lý và 

xây dựng thương hiệu Việt Nam. Quy định hiện hành chưa có bộ tiêu chí để xác 

định như thế nào là hàng hóa được ghi nhãn sản xuất tại Việt Nam. 

Do chưa có quy định về tiêu chí ghi nhãn nước sản xuất hàng hóa, khái 

niệm “hàng hóa Việt Nam” có thể được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau: (a) hàng 
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hóa có xuất xứ Việt Nam để hưởng ưu đãi thuế quan theo cam kết hội nhập kinh tế 

quốc tế hoặc (b) hàng hóa có công đoạn sản xuất tại Việt Nam hoặc (c) hàng hóa có 

thương hiệu của Việt Nam. Các khái niệm này tuy khác nhau nhưng thường bị 

nhầm lẫn.  

Xuất phát từ thực tiễn trong nước và thế giới nêu trên, việc xây dựng quy 

định về hàng hóa được ghi nhãn sản xuất tại Việt Nam là cần thiết nhằm tạo hành 

lang pháp lý với mục tiêu phòng chống gian lận thương mại về xuất xứ hàng hóa và 

bảo vệ người tiêu dùng. Theo các cơ quan quản lý nhà nước, trước mắt, việc ghi 

nhãn sản xuất tại Việt Nam nên được áp dụng trên nguyên tắc tự nguyện, tự kê 

khai. Tuy nhiên, khi cá nhân, tổ chức thực hiện ghi nhãn sản xuất tại Việt Nam, 

hàng hóa bắt buộc phải đáp ứng tiêu chí và phải chứng minh việc đáp ứng tiêu chí 

đó khi được yêu cầu. Trong trường hợp cá nhân, tổ chức ghi công đoạn sản xuất tại 

Việt Nam thì phải chứng minh được việc hàng hóa trải qua công đoạn sản xuất, gia 

công có phát sinh giá trị tại Việt Nam. 

Sau một khoảng thời gian thực hiện, khi quy định ghi nhãn hàng hóa sản 

xuất tại Việt Nam dần được hình thành trong nhận thức xã hội, cơ quan quản lý nhà 

nước sẽ tổng kết, đánh giá và báo cáo Chính phủ để áp dụng bắt buộc ghi nhãn 

hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đối với một số mặt hàng cụ thể nhằm bảo vệ người 

tiêu dùng Việt Nam, bảo hộ ngành sản xuất và xây dựng thương hiệu như thực 

phẩm, dệt may, giày dép, ... 

Hoàn thiện thể chế pháp lý về ghi nhãn "Made in Viet Nam" đang là một nhu 

cầu cấp bách. Hy vọng với sự ra đời của khung pháp lý về vấn đề này, sản phẩm, 

hàng hóa Việt Nam sẽ tự tin hơn nữa khẳng định chất lượng, chỗ đứng trong lòng 

người tiêu dùng Việt Nam và thế giới./. 

Trịnh Thị Thu Hiền 

Vũ Hùng Thịnh 

 


