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THÔNG TƢ
QUY ĐỊNH THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA ƢU ĐÃI
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;
Căn cứ Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi
tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa;
Bộ trưởng Bộ Công thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi
trong các Hiệp định khu vực thương mại tự do, Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện và các Hiệp
định hai bên hoặc nhiều bên khác có quy định việc cắt giảm thuế quan giữa Việt Nam với một
hoặc nhiều nước, vùng lãnh thổ như sau:
Chƣơng I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tƣ này quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ƣu đãi trong các
Hiệp định khu vực thƣơng mại tự do, Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện và các Hiệp định hai
bên hoặc nhiều bên khác có quy định việc cắt giảm thuế quan giữa Việt Nam với một hoặc nhiều
nƣớc, vùng lãnh thổ.
Điều 2. Đối tƣợng áp dụng
Thông tƣ này áp dụng đối với Tổ chức cấp C/O đƣợc Bộ Công thƣơng ủy quyền cấp các C/O ƣu
đãi, thƣơng nhân và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. C/O ƣu đãi nêu trong Thông tƣ này là các loại C/O đƣợc quy định trong các Hiệp định khu
vực thƣơng mại tự do, Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện và các Hiệp định hai bên hoặc nhiều
bên khác có quy định việc cắt giảm thuế quan giữa Việt Nam với một hoặc nhiều nƣớc, vùng
lãnh thổ.
2. Tổ chức cấp C/O ƣu đãi của Việt Nam (trong Thông tƣ này gọi tắt là Tổ chức cấp C/O) là các
tổ chức cấp C/O đã đƣợc quy định tại các Thông tƣ liên quan về quy tắc xuất xứ.

3. Ngƣời đề nghị cấp C/O ƣu đãi (trong Thông tƣ này gọi tắt là ngƣời đề nghị cấp C/O) bao gồm
ngƣời xuất khẩu, nhà sản xuất, ngƣời đại diện có giấy ủy quyền hợp pháp của ngƣời xuất khẩu
hoặc nhà sản xuất.
4. Hệ thống eCOSys là hệ thống quản lý chứng nhận xuất xứ điện tử của Việt Nam có địa chỉ tại:
http://www.ecosys.gov.vn.
Điều 4. Hàng hóa đƣợc cấp C/O ƣu đãi
Hàng hóa đƣợc cấp C/O ƣu đãi là hàng hóa đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong các
văn bản quy phạm pháp luật liên quan do Bộ Công thƣơng ban hành.
Điều 5. Trách nhiệm của ngƣời đề nghị cấp C/O
Ngƣời đề nghị cấp C/O có trách nhiệm:
1. Đăng ký hồ sơ thƣơng nhân với Tổ chức cấp C/O;
2. Nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O cho Tổ chức cấp C/O;
3. Chứng minh hàng hóa xuất khẩu đáp ứng các quy định về xuất xứ và tạo điều kiện thuận lợi
cho Tổ chức cấp C/O trong việc xác minh xuất xứ hàng hóa;
4. Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với những khai báo và xác
định xuất xứ hàng hóa, kể cả trong trƣờng hợp đƣợc ngƣời xuất khẩu ủy quyền;
5. Báo cáo kịp thời cho Tổ chức cấp C/O tại nơi thƣơng nhân đã đề nghị cấp về những C/O bị
nƣớc nhập khẩu từ chối công nhận C/O do các Tổ chức cấp C/O của Việt Nam cấp (nếu có);
6. Hợp tác và tạo điều kiện cho Tổ chức cấp C/O kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất hoặc nơi nuôi,
trồng, thu hoạch và chế biến hàng hóa xuất khẩu;
7. Chứng minh tính xác thực về xuất xứ của hàng hóa đã xuất khẩu khi có yêu cầu của Bộ Công
thƣơng, Tổ chức cấp C/O, cơ quan Hải quan trong nƣớc và cơ quan Hải quan nƣớc nhập khẩu.
Điều 6. Trách nhiệm của Tổ chức cấp C/O
Tổ chức cấp C/O có trách nhiệm:
1. Hƣớng dẫn ngƣời đề nghị cấp C/O nếu đƣợc yêu cầu;
2. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thƣơng nhân và hồ sơ đề nghị cấp C/O;
3. Xác minh thực tế xuất xứ của hàng hóa khi cần thiết;

4. Cấp C/O khi hàng hóa đáp ứng các quy định về xuất xứ nêu tại các văn bản quy phạm pháp
luật liên quan;
5. Gửi mẫu chữ ký của những ngƣời đƣợc ủy quyền ký C/O và con dấu của Tổ chức cấp C/O cho
Bộ Công thƣơng (Vụ Xuất nhập khẩu) theo quy định của Bộ Công thƣơng để đăng ký với cơ
quan có thẩm quyền của nƣớc nhập khẩu;
6. Giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc cấp C/O theo thẩm quyền;
7. Xác minh lại xuất xứ của hàng hóa đã xuất khẩu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của
nƣớc nhập khẩu;
8. Trao đổi các thông tin có liên quan đến việc cấp C/O với các Tổ chức cấp C/O khác;
9. Thực hiện chế độ báo cáo, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ về xuất xứ và các yêu
cầu khác theo quy định của Bộ Công thƣơng.
Chƣơng II
HỒ SƠ THƢƠNG NHÂN VÀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP C/O
Điều 7. Đăng ký hồ sơ thƣơng nhân
1. Ngƣời đề nghị cấp C/O phải đăng ký hồ sơ thƣơng nhân với tổ chức cấp C/O khi đề nghị cấp
C/O lần đầu tiên và chỉ đƣợc xem xét cấp C/O khi đã đăng ký hồ sơ thƣơng nhân.
2. Hồ sơ thƣơng nhân đƣợc nộp trực tiếp hoặc gửi qua bƣu điện đến trụ sở Tổ chức cấp C/O.
3. Hồ sơ thƣơng nhân bao gồm:
a) Đăng ký mẫu chữ ký của ngƣời đƣợc ủy quyền ký đơn đề nghị cấp C/O, ký C/O và mẫu con
dấu của thƣơng nhân (Phụ lục 1);
b) Bản sao có dấu sao y bản chính của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thƣơng nhân;
c) Bản sao có dấu sao y bản chính của giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (nếu có);
d) Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có) ra hàng hóa đề nghị cấp C/O (Phụ lục 2).
4. Mọi thay đổi trong hồ sơ thƣơng nhân phải đƣợc thông báo cho Tổ chức cấp C/O nơi đã đăng
ký trƣớc khi đề nghị cấp C/O. Trong trƣờng hợp không có thay đổi, hồ sơ thƣơng nhân vẫn phải
đƣợc cập nhật hai (02) năm một lần.
Điều 8. Thay đổi nơi cấp C/O

1. Trong trƣờng hợp muốn đƣợc cấp C/O tại nơi cấp khác với nơi đã đăng ký hồ sơ thƣơng nhân
trƣớc đây do bất khả kháng hoặc có lý do chính đáng, ngƣời đề nghị cấp C/O phải đăng ký hồ sơ
thƣơng nhân và nộp các giấy tờ sau cho Tổ chức cấp C/O mới:
a) Công văn đề nghị đƣợc cấp C/O tại Tổ chức cấp C/O mới;
b) Giấy xác nhận hoặc bản in thông báo trên hệ thống eCOSys của Tổ chức cấp C/O trƣớc đó về
việc thƣơng nhân không còn nợ chứng từ của những lần cấp C/O trƣớc đó, không vi phạm các
quy định của Thông tƣ này trong vòng 6 tháng về trƣớc kể từ ngày có văn bản đề nghị thay đổi
nơi cấp C/O.
2. Các lý do chính đáng để đƣợc đề nghị cấp C/O tại nơi cấp khác với nơi đã đăng ký hồ sơ
thƣơng nhân trƣớc đây, bao gồm:
a) Thuận tiện cho thủ tục xuất khẩu hàng hóa của thƣơng nhân;
b) Các lý do thích hợp khác do thƣơng nhân cung cấp.
Điều 9. Hồ sơ đề nghị cấp C/O
1. Đối với doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu những mặt hàng cố định và trƣớc đó đã nộp bộ hồ
sơ chi tiết nêu tại khoản 2 của Điều này, hồ sơ đề nghị cấp C/O bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp C/O đƣợc kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ (Phụ lục 3);
b) Mẫu C/O tƣơng ứng đã đƣợc khai hoàn chỉnh;
c) Bản sao tờ khai hải quan đã hoàn thành thủ tục hải quan (có đóng dấu sao y bản chính của
doanh nghiệp). Các trƣờng hợp hàng xuất khẩu không phải khai báo tờ khai hải quan theo quy
định của pháp luật sẽ không phải nộp bản sao tờ khai hải quan;
d) Bản sao hóa đơn thƣơng mại (có đóng dấu sao y bản chính của thƣơng nhân);
đ) Bản sao vận tải đơn hoặc bản sao chứng từ vận tải tƣơng đƣơng (có đóng dấu sao y bản chính
của thƣơng nhân) trong trƣờng hợp thƣơng nhân không có vận tải đơn. Trƣờng hợp cấp C/O giáp
lƣng cho cả lô hàng hoặc một phần lô hàng từ khu phi thuế quan vào thị trƣờng trong nƣớc,
chứng từ này có thể không bắt buộc phải nộp nếu trên thực tế thƣơng nhân không có;
e) Bản tính toán chi tiết hàm lƣợng giá trị khu vực (đối với tiêu chí hàm lƣợng giá trị khu vực);
hoặc bản kê khai chi tiết mã HS của nguyên liệu đầu vào và mã HS của sản phẩm đầu ra (đối với
tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa hoặc tiêu chí công đoạn gia công chế biến cụ thể).
Trong trƣờng hợp chƣa có bản sao tờ khai hải quan đã hoàn thành thủ tục hải quan và vận tải đơn
(hoặc chứng từ tƣơng đƣơng vận tải đơn), ngƣời đề nghị cấp C/O có thể đƣợc nợ các chứng từ
này nhƣng không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày đƣợc cấp C/O.

2. Đối với thƣơng nhân đề nghị cấp C/O lần đầu, hoặc sản phẩm mới xuất khẩu lần đầu, ngoài
các chứng từ nêu trên, trong trƣờng hợp cần thiết, Tổ chức cấp C/O có thể đi kiểm tra thực tế tại
cơ sở sản xuất của thƣơng nhân và yêu cầu ngƣời đề nghị cấp C/O nộp thêm các tài liệu, chứng
từ sau dƣới dạng bản sao có đóng dấu sao y bản chính của thƣơng nhân:
a) Quy trình sản xuất ra hàng hóa;
b) Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu dùng để sản xuất ra hàng hóa xuất khẩu
(trong trƣờng hợp có sử dụng nguyên liệu, phụ liệu nhập khẩu trong quá trình sản xuất);
c) Hợp đồng mua bán hoặc hóa đơn giá trị gia tăng mua bán nguyên liệu, phụ liệu trong nƣớc
(trong trƣờng hợp có sử dụng nguyên liệu, phụ liệu mua trong nƣớc trong quá trình sản xuất);
d) Xác nhận của ngƣời bán hoặc xác nhận của chính quyền địa phƣơng nơi sản xuất ra nguyên
liệu, hàng hóa (trong trƣờng hợp sử dụng nguyên liệu, hàng hóa mua trong nƣớc trong quá trình
sản xuất) trong trƣờng hợp không có những chứng từ nêu tại điểm c khoản 2 điều này;
đ) Giấy phép xuất khẩu (nếu có);
e) Chứng từ, tài liệu cần thiết khác.
3. Mã HS của hàng hóa khai trên C/O là mã HS của nƣớc nhập khẩu. Trƣờng hợp mã HS nƣớc
nhập khẩu khác với mã HS nƣớc xuất khẩu, thƣơng nhân cần làm bản cam kết tự chịu trách
nhiệm về tính chính xác của mã HS nƣớc nhập khẩu do thƣơng nhân khai báo.
4. Những tài liệu, chứng từ nêu tại khoản 2 điều này có giá trị trong vòng 2 năm kể từ ngày
thƣơng nhân nộp cho tổ chức cấp C/O. Sau thời hạn này, thƣơng nhân phải nộp lại hồ sơ chi tiết
nêu tại khoản 2 điều này để cập nhật những thông tin mới về quy trình sản xuất, nguyên vật liệu
sử dụng để sản xuất ra hàng hóa và các thông tin khác.
5. Thƣơng nhân phải lƣu trữ tài liệu, chứng từ của từng lô hàng xuất khẩu nêu tại khoản 1, khoản
2 điều này trong vòng 3 năm kể từ ngày cấp C/O để xuất trình cho Tổ chức cấp C/O khi Tổ chức
này hậu kiểm xuất xứ của những lô hàng đã đƣợc cấp C/O.
6. Trƣờng hợp thƣơng nhân có xuất khẩu thêm mặt hàng mới mà chƣa nộp hồ sơ chi tiết, thƣơng
nhân phải nộp bổ sung hồ sơ chi tiết nhƣ quy định tại khoản 2 điều này cho mặt hàng này.
7. Tổ chức cấp C/O có thể yêu cầu thƣơng nhân cung cấp bản chính của các bản sao nêu tại
khoản 1, khoản 2 điều này để đối chiếu trong trƣờng hợp có căn cứ rõ ràng để nghi ngờ tính xác
thực của những chứng từ này và phải nêu rõ những căn cứ này bằng văn bản, có chữ ký của
ngƣời có thẩm quyền ký C/O trên văn bản yêu cầu đó.
8. Tổ chức cấp C/O cũng có thể yêu cầu thƣơng nhân cung cấp bản chính của các bản sao nêu tại
khoản 1, khoản 2 điều này để đối chiếu một cách ngẫu nhiên.
Chƣơng III

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP C/O VÀ CẤP C/O
Điều 10. Nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O
1. Thƣơng nhân lần đầu tiên đề nghị cấp C/O có thể nộp hồ sơ thƣơng nhân đồng thời cùng với
hồ sơ đề nghị cấp C/O.
2. Thƣơng nhân nộp trực tiếp hồ sơ đề nghị cấp C/O hoặc gửi hồ sơ qua bƣu điện đến trụ sở Tổ
chức cấp C/O nơi thƣơng nhân đã đăng ký hồ sơ thƣơng nhân.
3. Thƣơng nhân có thể lựa chọn việc đề nghị cấp C/O qua mạng Internet theo quy định tại
Chƣơng IV của Thông tƣ này.
Điều 11. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp C/O
Khi nhận đƣợc hồ sơ bằng văn bản của thƣơng nhân gửi đến, cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm
tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ và thông báo cho thƣơng nhân một trong các nội dung sau:
1. Chấp nhận cấp C/O và thời gian thƣơng nhân sẽ nhận đƣợc C/O;
2. Đề nghị bổ sung chứng từ (nêu cụ thể những chứng từ cần bổ sung);
3. Đề nghị kiểm tra lại chứng từ (nêu cụ thể thông tin cần kiểm tra nếu có bằng chứng cụ thể, xác
thực làm căn cứ cho việc đề nghị kiểm tra này);
4. Từ chối cấp C/O nếu phát hiện một trong những trƣờng hợp sau:
a) Ngƣời đề nghị cấp C/O chƣa thực hiện việc đăng ký hồ sơ thƣơng nhân;
b) Hồ sơ đề nghị cấp C/O không đúng nhƣ quy định tại Điều 9;
c) Ngƣời đề nghị cấp C/O chƣa nộp chứng từ nợ từ lần cấp C/O trƣớc đó;
d) Ngƣời đề nghị cấp C/O có gian lận về xuất xứ từ lần cấp C/O trƣớc đó và vụ việc chƣa đƣợc
giải quyết xong;
đ) Ngƣời đề nghị cấp C/O không cung cấp đầy đủ hồ sơ lƣu trữ theo quy định để chứng minh
xuất xứ hàng hóa khi Tổ chức cấp C/O tiến hành hậu kiểm xuất xứ hàng hóa;
e) Hồ sơ có mâu thuẫn về nội dung;
g) Mẫu C/O đƣợc khai bằng mực màu đỏ, viết tay, hoặc bị tẩy xóa, hoặc mờ không đọc đƣợc,
hoặc đƣợc in bằng nhiều màu mực khác nhau;
h) Có căn cứ hợp pháp, rõ ràng chứng minh hàng hóa không có xuất xứ theo quy định của pháp
luật.

Điều 12. Phƣơng thức thông báo, hƣớng dẫn cho thƣơng nhân
Việc thông báo, hƣớng dẫn cho thƣơng nhân phải đƣợc thực hiện nhanh nhất và thuận lợi nhất.
1. Đối với thƣơng nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O trực tiếp tại trụ sở làm việc của Tổ chức cấp
C/O, Tổ chức cấp C/O phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ những nội dung cần thông báo cho
thƣơng nhân nhƣ quy định tại Điều 11 và gửi lại cho ngƣời đề nghị cấp C/O.
2. Đối với thƣơng nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O qua bƣu điện, Tổ chức cấp C/O phải thông
báo bằng phƣơng thức nhanh nhất cho thƣơng nhân qua điện thoại hoặc thƣ điện tử, nêu rõ
những nội dung cần thông báo cho thƣơng nhân nhƣ quy định tại Điều 11. Những nội dung thông
báo bằng điện thoại phải đƣợc ghi lại và lƣu vào hồ sơ, có ghi rõ ngày giờ thông báo và chữ ký
xác nhận của lãnh đạo Tổ chức cấp C/O.
Điều 13. Thời gian cấp C/O
1. Ngoại trừ trƣờng hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, C/O đƣợc cấp trong thời hạn
sau:
- Không quá 4 giờ làm việc kể từ thời điểm ngƣời đề nghị cấp C/O nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
đối với trƣờng hợp xuất khẩu qua đƣờng hàng không;
- Không quá 8 giờ làm việc kể từ thời điểm ngƣời đề nghị cấp C/O nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
đối với trƣờng hợp xuất khẩu bằng các phƣơng tiện khác;
- Đối với trƣờng hợp thƣơng nhân nộp hồ sơ qua bƣu điện, thời gian cấp C/O là 1 ngày làm việc
kể từ ngày nhận ghi trên bì thƣ.
2. Trƣờng hợp thƣơng nhân vi phạm về xuất xứ hàng hóa trong khoảng thời gian 6 tháng kể từ
ngày xử lý vi phạm, Tổ chức cấp C/O niêm yết công khai tên thƣơng nhân đó tại nơi cấp. Thời
gian cấp C/O cho những thƣơng nhân này là 3 ngày kể từ ngày thƣơng nhân nộp hồ sơ đầy đủ và
hợp lệ. Sau 6 tháng kể từ ngày xử lý vi phạm, nếu thƣơng nhân không có hành vi vi phạm về
xuất xứ hàng hóa, Tổ chức cấp C/O sẽ xem xét và xóa tên thƣơng nhân khỏi danh sách vi phạm.
Thƣơng nhân đƣợc xóa tên khỏi danh sách vi phạm sẽ đƣợc áp dụng thời gian cấp C/O quy định
tại khoản 1 điều này.
3. Tổ chức cấp C/O có thể tiến hành kiểm tra tại nơi sản xuất trong trƣờng hợp có căn cứ rõ ràng
cho thấy việc kiểm tra trên hồ sơ là chƣa đủ để cấp C/O hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp
luật đối với các C/O đã cấp trƣớc đó. Khi lập đoàn kiểm tra tại nơi sản xuất của thƣơng nhân, Tổ
chức cấp C/O phải có công văn gửi thƣơng nhân đề nghị kiểm tra và gửi một bản sao cho Bộ
Công thƣơng (Vụ Xuất nhập khẩu) biết. Cán bộ kiểm tra của Tổ chức cấp C/O sẽ lập biên bản về
kết quả kiểm tra này và yêu cầu ngƣời đề nghị cấp C/O và/hoặc ngƣời xuất khẩu cùng ký vào
biên bản.
Trong trƣờng hợp ngƣời đề nghị cấp C/O và/hoặc ngƣời xuất khẩu từ chối ký, cán bộ kiểm tra
phải ghi rõ lý do từ chối đó và ký xác nhận vào biên bản.

Thời hạn xử lý việc cấp C/O đối với trƣờng hợp này không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày ngƣời
đề nghị cấp nộp hồ sơ đầy đủ.
4. Trong quá trình xem xét ký cấp C/O, nếu phát hiện hàng hóa không đáp ứng xuất xứ hoặc bộ
hồ sơ không hợp lệ, Tổ chức cấp C/O thông báo cho ngƣời đề nghị cấp C/O theo khoản 2, khoản
3 Điều 11.
5. Thời hạn xác minh không đƣợc làm cản trở việc giao hàng hoặc thanh toán của ngƣời xuất
khẩu, trừ trƣờng hợp do lỗi của ngƣời xuất khẩu.
Điều 14. Thu hồi C/O đã cấp
Tổ chức cấp C/O thu hồi C/O đã cấp trong những trƣờng hợp sau:
1. Ngƣời xuất khẩu, ngƣời đề nghị cấp C/O giả mạo chứng từ.
2. C/O đƣợc cấp không phù hợp các quy định về xuất xứ.
3. Thƣơng nhân đề nghị cấp C/O thông báo bằng văn bản đề nghị hủy bỏ C/O đã đƣợc cấp.
Chƣơng IV
KHAI BÁO HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP C/O QUA MẠNG INTERNET
Điều 15. Đăng ký đề nghị cấp C/O qua mạng Internet
1. Thƣơng nhân khai báo hồ sơ đề nghị cấp C/O qua mạng Internet có trách nhiệm trang bị máy
vi tính, các thiết bị ngoại vi, kết nối mạng Internet, trang bị và cài đặt các thiết bị kỹ thuật cần
thiết khác theo quy định của Bộ Công thƣơng trƣớc khi khai báo hồ sơ đề nghị cấp C/O qua
mạng Internet.
2. Để thực hiện việc khai báo hồ sơ đề nghị cấp C/O qua mạng Internet, thƣơng nhân liên hệ với
Cục Thƣơng mại điện tử và Công nghệ thông tin tại địa chỉ để đƣợc hƣớng dẫn chi tiết theo địa
chỉ:
- Số 25, phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 04.22205395
- Fax: 04.22205397
- Email: trungtt@moit.gov.vn
Điều 16. Khai báo hồ sơ đề nghị cấp C/O qua mạng Internet

1. Thƣơng nhân thực hiện việc khai báo các dữ liệu theo yêu cầu qua hệ thống eCOSys tại trang
thông tin điện tử www.ecosys.gov.vn trên cơ sở các thông tin xác thực, sẵn có trên hồ sơ đề nghị
cấp C/O. Thƣơng nhân ký điện tử và truyền những dữ liệu này đến Tổ chức cấp C/O.
2. Trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ khi nhận đƣợc dữ liệu điện tử do thƣơng nhân truyền
đến, Tổ chức cấp C/O xem xét thông tin khai báo điện tử của thƣơng nhân và thông báo cho
thƣơng nhân kết quả kiểm tra những thông tin này qua mạng Internet tại địa chỉ
www.ecosys.gov.vn. Thông báo thuộc một trong hai trƣờng hợp sau:
a) Đồng ý cấp C/O trong trƣờng hợp các thông tin khai báo điện tử của thƣơng nhân phù hợp các
quy định hiện hành;
b) Đề nghị thƣơng nhân sửa đổi, bổ sung thông tin qua mạng Internet. Đề nghị sửa đổi, bổ sung
này cần nêu rõ những lý do cụ thể về việc Tổ chức cấp C/O không chấp nhận khai báo của
thƣơng nhân, đồng thời nêu rõ những yêu cầu sửa đổi cụ thể để thƣơng nhân dựa trên đó sửa đổi
lại khai báo trên hệ thống eCOSys và truyền lại dữ liệu sửa đổi, bổ sung cho Tổ chức cấp C/O.
Tổ chức cấp C/O chỉ thông báo đồng ý cấp C/O khi các thông tin khai báo điện tử của thƣơng
nhân hợp lệ.
3. Sau khi nhận đƣợc thông báo đồng ý cấp C/O của Tổ chức cấp C/O qua mạng Internet, thƣơng
nhân nộp bộ hồ sơ giấy đề nghị cấp C/O tại Tổ chức cấp C/O. Việc nộp hồ sơ có thể đƣợc tiến
hành bằng cách nộp trực tiếp hoặc nộp qua bƣu điện.
4. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Tổ chức cấp C/O thực hiện theo các quy
định tại Điều 11, Điều 12 , Điều 13 (khoản 2, khoản 3, khoản 4) và Điều 14.
5. Trong quá trình xem xét hồ sơ giấy, nếu phát hiện có sai sót, không hợp lệ, Tổ chức cấp C/O
sẽ yêu cầu thƣơng nhân sửa đổi, bổ sung. Thời gian cấp C/O sẽ đƣợc tính từ thời điểm tiếp nhận
các chứng từ đã sửa đổi, bổ sung đầy đủ và hợp lệ.
Điều 17. Thời gian cấp C/O khi thƣơng nhân thực hiện khai báo qua mạng Internet
1. Hồ sơ đề nghị cấp C/O khai báo qua hệ thống mạng Internet đƣợc xem xét giải quyết trƣớc các
hồ sơ đề nghị cấp C/O đƣợc nộp trực tiếp hoặc đƣợc gửi qua đƣờng bƣu điện tới Tổ chức cấp
C/O.
2. Hồ sơ đề nghị cấp C/O khai báo qua hệ thống mạng Internet đƣợc cấp trong thời gian sớm
nhất, trƣờng hợp chậm nhất cũng không quá 4 giờ làm việc kể từ khi Tổ chức cấp C/O nhận
đƣợc hồ sơ bằng giấy đầy đủ và hợp lệ của thƣơng nhân theo quy định hiện hành.
Chƣơng V
KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Điều 18. Khiếu nại

1. Trƣờng hợp không nhất trí với việc không cấp C/O hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung của Tổ chức
cấp C/O, ngƣời đề nghị cấp C/O có quyền khiếu nại với Tổ chức cấp C/O đó hoặc khiếu nại với
Bộ Công thƣơng.
2. Thủ tục giải quyết khiếu nại đƣợc thực hiện theo Luật Khiếu nại, tố cáo.
Điều 19. Tố cáo
1. Ngƣời đề nghị cấp C/O có quyền tố cáo cán bộ cấp C/O với Bộ Công thƣơng khi cán bộ này
có một trong những hành vi sau:
a) Có thái độ nhũng nhiễu, hạch sách, gây khó khăn, kéo dài thời gian cấp C/O;
b) Yêu cầu bồi dƣỡng thêm hoặc gợi ý bồi dƣỡng thêm ngoài phí cấp C/O (nếu có), tiền mua
mẫu C/O theo quy định của Nhà nƣớc;
c) Hƣớng dẫn sai so với quy định về quy tắc xuất xứ ƣu đãi có liên quan;
d) Những hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan đến việc cấp C/O.
2. Thủ tục giải quyết tố cáo đƣợc thực hiện theo Luật Khiếu nại, tố cáo.
Chƣơng VI
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CẤP C/O
Điều 20. Văn phòng, trang thiết bị của Tổ chức cấp C/O
1. Văn phòng của Tổ chức cấp C/O đƣợc thiết kế thành khu vực riêng cho cán bộ làm việc và
chỗ ngồi chờ cho ngƣời đề nghị cấp C/O.
2. Tổ chức cấp C/O phải có trang bị máy vi tính có kết nối mạng Internet, kết nối hệ thống
eCOSys, trong đó có trang bị ít nhất một máy vi tính để thƣơng nhân có thể nhập tại chỗ các dữ
liệu theo yêu cầu qua hệ thống eCOSys tại trang thông tin điện tử www.ecosys.gov.vn trên cơ sở
các thông tin xác thực, sẵn có trên hồ sơ đề nghị cấp C/O.
3. Hồ sơ thƣơng nhân, hồ sơ đề nghị cấp C/O phải đƣợc lƣu trữ theo năm, tháng. Việc lƣu trữ
này cần đảm bảo khoa học, rõ ràng, tạo thuận lợi cho công tác kiểm tra sau này.
Điều 21. Năng lực, thái độ của cán bộ làm việc tại Tổ chức cấp C/O
1. Cán bộ làm việc tại Tổ chức cấp C/O phải có đủ năng lực chuyên môn, kiến thức về Quy tắc
xuất xứ, trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu việc cấp C/O và kiểm tra xuất xứ hàng hóa.
2. Thái độ của cán bộ làm việc tại Tổ chức cấp C/O phải nhiệt tình, vui vẻ, mang tính phục vụ
thƣơng nhân. Các hƣớng dẫn của cán bộ cần chi tiết, rõ ràng, đầy đủ, dễ hiểu, đảm bảo ngƣời đề

nghị cấp C/O có thể hiểu và thực hiện đƣợc việc đề nghị cấp C/O một cách nhanh chóng, dễ
dàng.
Điều 22. Niêm yết công khai quy trình cấp C/O
Tổ chức cấp C/O phải niêm yết công khai quy trình cấp C/O tại trụ sở của Tổ chức một cách rõ
ràng, thuận tiện để ngƣời đề nghị cấp C/O và các tổ chức, cá nhân có liên quan có thể xem xét,
tham khảo.
Chƣơng VII
QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG CẤP C/O
Điều 23. Thẩm quyền ký cấp C/O
Chỉ những Trƣởng phòng, Phó trƣởng phòng của Tổ chức cấp C/O đã hoàn thành thủ tục đăng
ký mẫu chữ ký với Bộ Công thƣơng và Bộ Công thƣơng đã đăng ký những mẫu chữ ký này với
cơ quan có thẩm quyền của nƣớc nhập khẩu mới đƣợc quyền ký cấp C/O.
Điều 24. Cơ quan đầu mối quản lý nhà nƣớc về hoạt động cấp C/O
Vụ Xuất nhập khẩu là cơ quan đầu mối quản lý nhà nƣớc về hoạt động cấp C/O trực thuộc Bộ
Công thƣơng thực hiện những công việc sau:
1. Hƣớng dẫn thực hiện và kiểm tra việc cấp C/O, thƣờng xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp
vụ về xuất xứ cho các Tổ chức cấp C/O, các cán bộ làm việc tại các Tổ chức cấp C/O và các
thƣơng nhân có liên quan.
2. Thực hiện các thủ tục đăng ký mẫu chữ ký của ngƣời có thẩm quyền ký cấp C/O và mẫu con
dấu của các Tổ chức cấp C/O của Việt Nam với các nƣớc thành viên trong các hiệp định khu vực
thƣơng mại tự do tƣơng ứng.
3. In Mẫu C/O ƣu đãi và phát hành cho các Tổ chức cấp C/O.
4. Giúp Bộ trƣởng Bộ Công thƣơng giải quyết những vấn đề có liên quan đến việc quản lý, cấp,
kiểm tra C/O, khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về C/O và những vấn đề có liên quan.
Điều 25. Chế độ báo cáo
1. Tổ chức cấp C/O phải thực hiện chế độ cập nhật số liệu cấp C/O qua hệ thống eCOSys hàng
ngày với đầy đủ các thông tin cần phải khai báo theo quy định tại đơn đề nghị cấp C/O.
2. Tổ chức cấp C/O chƣa kết nối hệ thống eCOSys phải triển khai kết nối hệ thống eCOSys với
Cục Thƣơng mại điện tử và Công nghệ thông tin trực thuộc Bộ Công thƣơng trong vòng 2 tháng
kể từ ngày đƣợc ủy quyền cấp C/O. Trong thời gian chƣa hoàn tất kết nối hệ thống eCOSys, Tổ
chức cấp C/O phải thực hiện chế độ báo cáo tháng bằng văn bản và báo cáo qua thƣ điện tử (gửi

bằng dữ liệu Excel). Báo cáo phải đƣợc gửi về Bộ Công thƣơng chậm nhất vào ngày mùng 5
tháng sau, tính theo dấu bƣu điện hoặc tính theo ngày gửi thƣ điện tử theo mẫu quy định tại Phụ
lục 4.
3. Tổ chức cấp C/O vi phạm các quy định về chế độ báo cáo nêu tại khoản 1, khoản 2 điều này
đến lần thứ ba sẽ bị đình chỉ cấp C/O và công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Công
thƣơng tại địa chỉ www.moit.gov.vn. Sau thời gian ít nhất là 6 tháng, Bộ Công thƣơng sẽ xem
xét việc ủy quyền lại cho Tổ chức cấp C/O đã bị đình chỉ cấp C/O trên cơ sở đề nghị và giải trình
của tổ chức này.
Điều 26. Xử lý vi phạm
Thƣơng nhân có hành vi vi phạm trong quá trình nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O sẽ bị xử lý theo quy
định của pháp luật.
Điều 27. Điều khoản thi hành
1. Thông tƣ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 5 năm 2011.
2. Những nội dung về thủ tục cấp C/O trong Thông tƣ này thay thế những nội dung về thủ tục
cấp C/O tƣơng ứng trong các thông tƣ về xuất xứ có liên quan.
3. Thông tƣ này đƣợc đăng tải công khai trên:
a) Trang thông tin điện tử của Bộ Công thƣơng tại địa chỉ: www.moit.gov.vn;
b) Trang thông tin điện tử đề nghị cấp C/O qua mạng Internet của Bộ Công thƣơng tại địa chỉ:
www.ecosys.gov.vn; và
c) Niêm yết công khai tại trụ sở của các Tổ chức cấp C/O.
4. Các tổ chức cấp C/O có trách nhiệm hƣớng dẫn, giải thích cụ thể, rõ ràng các quy định trong
Thông tƣ này cho thƣơng nhân.
5. Trƣờng hợp có vƣớng mắc trong quá trình thực hiện, thƣơng nhân, Tổ chức cấp C/O và các tổ
chức, cá nhân có liên quan liên hệ tại địa chỉ sau để đƣợc giải quyết: Bộ Công thƣơng
Địa chỉ: số 54, phố Hai Bà Trƣng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04.22205444
Email: co@moit.gov.vn./.

KT. BỘ TRƢỞNG

THỨ TRƢỞNG

Nguyễn Thành Biên

PHỤ LỤC 1
ĐĂNG KÝ MẪU CHỮ KÝ CỦA NGƢỜI ĐƢỢC ỦY QUYỀN KÝ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O
VÀ MẪU CON DẤU CỦA THƢƠNG NHÂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công
thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi)
..............., ngày....... tháng........ năm..........
Kính gửi:.................................................................. (tên của Tổ chức cấp C/O)
Công ty:................................................................................ (tên doanh nghiệp)
Địa chỉ:.................................................................... (địa chỉ của doanh nghiệp)
1. Đề nghị đƣợc đăng ký các cá nhân của doanh nghiệp có tên, mẫu chữ ký và dấu dƣới đây:
TT

Họ và tên

Chức vụ

Mẫu chữ ký

Mẫu dấu

có thẩm quyền hoặc đƣợc ủy quyền ký trên Đơn đề nghị cấp Mẫu C/O.
2. Đăng ký các cá nhân có tên dƣới đây:
TT

Họ và tên

Chức danh

Phòng (Công
ty)

đƣợc ủy quyền tới liên hệ cấp C/O tại... (tên của Tổ chức cấp C/O).

Số Chứng minh
thƣ

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trƣớc pháp luật về việc đăng ký, ủy quyền này.

CÔNG TY...........................
(Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh
nghiệp)
(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC 2
DANH MỤC CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT CỦA THƢƠNG NHÂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công
thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi)
……, ngày ….. tháng ….. năm ………
Kính gửi: .......................................................................................... (tên của Tổ chức cấp C/O)
Công ty:........................................................................................................ (tên doanh nghiệp)
Địa chỉ:.............................................................................................. (địa chỉ của doanh nghiệp)
Đề nghị đƣợc đăng ký các cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu của doanh nghiệp chúng tôi nhƣ sau:

Tên, địa chỉ,
TT điện thoại, fax
của cơ sở

Phụ
trách cơ
sở

Mặt hàng sản xuất để xuất khẩu (ghi riêng
từng dòng cho mỗi mặt hàng)

Diện tích
nhà
Số lƣợng
xƣởng
Tên hàng
công
nhân

Số lƣợng
máy móc

Công
suất theo
tháng

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trƣớc pháp luật về việc đăng ký này.

CÔNG TY ………….
(Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)

(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC 3
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công
thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi)
1. Mã số thuế của doanh nghiệp …………………………………

Số
C/O:………………………………………

2. Kính gửi: (Tổ chức cấp C/O)……………………….. …………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP

………………………..………………………..…………. …………

Đã đăng ký Hồ sơ thƣơng nhân tại ………

………………………..…………………
ngày………………..
3. Hình thức cấp (đánh (Ö) vào ô thích hợp)
£ Cấp C/O

£ C/O giáp lƣng

£ Cấp lại C/O (do mất cắp, thất lạc hoặc hƣ hỏng)

£ C/O có hóa đơn do nƣớc thứ ba phát h

4. Bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O:
- Mẫu C/O đã khai hoàn chỉnh

£

- Hóa đơn mua bán nguyên liệu trong nƣ

- Tờ khai hải quan

£

- Hợp đồng mua bán

- Hóa đơn thƣơng mại

£

- Bảng tính toán hàm lƣợng giá trị khu v

- Vận tải đơn/chứng từ tƣơng đƣơng

£

- Bản mô tả quy trình sản xuất ra sản phẩ

- Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu

£

- Các chứng từ khác……………………

- Giấy phép xuất khẩu

£

……………………….…………………

5. Ngƣời xuất khẩu (tên tiếng Việt)……..
………..………………………
- Tên tiếng Anh:
………………………..………………………..………….
- Địa chỉ:
………………………..………………………..………………….
- Điện thoại: ……………., Fax: ……………..

6. Ngƣời sản xuất (tên tiếng Việt)……..

- Tên tiếng Anh:
………………………..…………………

- Địa chỉ:
………………………..…………………

- Điện thoại: ……………., Fax: ………
Email:…………………….

Email:…………………….
7. Ngƣời nhập khẩu/Ngƣời mua (tên tiếng Việt)……..
………..………………………………………………..………………………..…………….
- Tên tiếng Anh: ………………………..………………………..………….
………………………..………………………..…………………………..

- Địa chỉ:
………………………..………………………..………………….………………………..……………………….

- Điện thoại: …………….……..…………………., Fax: ……………..……..…………………. Email:……………
……..………………….
8. Mã HS (8 số)

9. Mô tả hàng hóa
(tiếng Việt và tiếng Anh)

10. Tiêu chí xuất xứ và các yếu tố
khác

11. Số lƣ

(Ghi như hướng dẫn tại mặt sau
của C/O)
13. Số Invoice: ………………..

14. Nƣớc
nhập khẩu:

………………………………….

15. Số vận đơn: ……………..……………..

16. Số và ngày
những khai bá

……………..……………..………………….
……………..

Ngày……../……./…………

……………..…
Ngày……../……./…………………………..

……………..

……………..…

17. Ghi chú của Tổ chức cấp C/O:

18. Doanh nghiệp chúng tôi xin cam đoa
chính xác, đúng sự thực và phù hợp với
hóa hiện hành. Chúng tôi xin chịu mọi tr
pháp luật.

- Ngƣời kiểm tra:……..
………..………………………………………

Làm tại ………………… ngày …

- Ngƣời ký:
………………………..………………………..…………

(Ký tên, ghi rõ chức vụ
- Ngƣời trả:
…………………..………………………..………………
£
- Đề nghị đóng:
£
¡ Đóng dấu (đồng ý cấp)
£
¡ Đóng dấu “Issued retroactively”
¡ Đóng dấu “Certified true copy”

* Trong trƣờng hợp trị giá ghi trên hợp đồng xuất khẩu không tính bằng USD, doanh nghiệp phải
quy đổi trị giá đó sang USD khi khai trên Đơn này. Việc khai trên Đơn này không ảnh hƣởng
đến việc ghi trị giá của hợp đồng trên C/O.

PHỤ LỤC 4
MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH CẤP C/O THEO THÁNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công
thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi)
Tên Tổ chức cấp C/O:………………………………………………………..
Địa chỉ:…………………………………………………………………………
Điện thoại:…………………………………………………………………………..
Email: .............……………………………………………………………………..
BÁO CÁO TÌNH HÌNH CẤP C/O MẪU ……….. THÁNG ………….. NĂM .............
Ngày ….. tháng ….. năm ………

S
T
T

Thị
Thá
trƣờ
ng
ng

Số
tha
m
chi
ếu

Tổ
ng

M
ã
H
S
(ít
nh
ất
8
số
)

M
ô
tả
hà
ng
hó
a

Trị
giá
(US
D)

Ng
ày
cấ
p

Thƣ
ơng
nhân
xuất
khẩu

M
ã
số
th
uế

Trọ
ng
lƣợ
ng

Cơ
qu
Ti an
Nh
êu giá
à
ch m
nh
í
đị
ập
xu nh
kh
ất (n
ẩu
xứ ếu
có
)

Số
TK
HQ

Ngà
y
TK
HQ

Ng
ày
lên
tàu

Ngƣời lập
(Ký tên)
Nguyễn Văn A

Lãnh đạo P
(ký tên, đóng
Nguyễn Vă

