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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài luận án. 

Sự ra đời của cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào ngày 

31/12/2015 đang tạo ra một cơ hội to lớn cho hàng hoá của Việt 

Nam khi được tự do lưu chuyển trong khối các nước ASEAN, 

nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức rất lớn khi hàng hoá 

của Việt Nam buộc phải cạnh tranh với hàng hoá nhập khẩu từ các 

nước này. Việc nắm bắt và vận dụng một cách có hiệu quả những 

quy định của AEC, trong đó có quy tắc về xuất xứ hàng hoá để tận 

dụng những ưu đãi thuế quan là một yêu cầu hết sức cấp thiết đối 

với từng doanh nghiệp và cả nền kinh tế. 

 Xuất phát từ những lý do đó, NCS đã lựa chọn đề tài  

“Quy tắc xuất xứ hàng hoá với việc áp dụng thuế quan ưu đãi 

của Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN” làm đề tài 

nghiên cứu luận án tiến sỹ của mình. 

2. Mục đích nghiên cứu của luận án. 

- Nghiên cứu, hệ thống những vấn đề lý luận về quy tắc 

xuất xứ hàng hoá gắn liền với áp dụng thuế quan ưu đãi. 

- Phân tích, đánh giá việc áp dụng quy tắc xuất xứ nhằm 

xác định xuất xứ ASEAN đối với hàng hoá của Việt Nam xuất 

khẩu sang các nước ASEAN để được hưởng thuế quan ưu đãi. 

- Phân tích và đánh giá thực trạng các cơ quan quản lý 

Việt Nam áp dụng quy tắc xuất xứ nhằm xác định và kiểm tra xuất 

xứ hàng hoá của các nước ASEAN để cho phép hưởng thuế quan 

ưu đãi.  
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- Đề xuất các giải pháp để góp phần thực hiện tốt quy tắc 

xuất xứ hàng hoá với việc áp dụng thuế quan ưu đãi của Việt Nam  

trong cộng đồng kinh tế ASEAN. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

Đối tượng nghiên cứu của đề tài luận án là Quy tắc xuất 

xứ hàng hoá gắn liền với việc áp dụng thuế quan ưu đãi của Việt 

Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN.  

Phạm vi nội dung nghiên cứu của luận án chỉ tập trung 

trên các khía cạnh: việc áp dụng quy tắc xuất xứ để xác định xuất 

xứ ASEAN đối với hàng hoá của Việt Nam xuất khẩu sang các 

nước ASEAN để được hưởng thuế quan ưu đãi và ngược lại là việc 

các cơ quan quản lý Việt Nam áp dụng quy tắc xuất xứ để xác định 

và kiểm tra xuất xứ hàng hoá của các nước ASEAN để cho phép 

hưởng thuế quan ưu đãi theo như cam kết về cắt giảm thuế quan để 

hình thành nên cộng đồng kinh tế ASEAN. 

Thời gian nghiên cứu: từ năm 2006 đến năm 2016 và đề 

xuất các giải pháp áp dụng gắn với định hướng đến năm 2025. 

Địa bàn nghiên cứu: luận án tập trung nghiên cứu đánh 

giá chủ yếu về Quy tắc xuất xứ hàng hoá với việc áp dụng thuế 

quan ưu đãi gắn liền với hoạt động trao đổi thương mại giữa Việt 

Nam với các nước ASEAN trong AEC. 

4. Phương pháp nghiên cứu. 

Luận án sử dụng kết hợp các phương pháp: phương pháp 

luận của chủ nghĩa Mác – Lê nin, quan điểm duy vật biện chứng 

và duy vật lịch sử, phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp, hệ 

thống, phương pháp mô hình kinh tế lượng, luật so sánh, thống kê 
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và dự báo qua những dữ liệu thứ cấp để làm sáng tỏ vấn đề cần 

được nghiên cứu trong luận án.  

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án. 

Ý nghĩa khoa học: hệ thống và làm rõ hơn một số vấn đề 

lý luận về quy tắc xuất xứ hàng hoá và thuế quan ưu đãi trong bối 

cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và Việt Nam gia nhập AEC. Bên 

cạnh đó, luận án cũng đã tổng hợp kinh nghiệm về thực hiện quy 

tắc xuất xứ hàng hoá trong áp dụng thuế quan ưu đãi của một số 

quốc gia trên thế giới, từ đó rút ra những kinh nghiệm có thể tham 

khảo vận dụng cho Việt Nam. 

Ý nghĩa thực tiễn: tổng hợp và phân tích một cách hệ 

thống về thực trạng thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hoá trong áp 

dụng thuế quan ưu đãi của Việt Nam với các nước ASEAN trong 

giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2016. Phân tích những kết quả đạt 

được, những hạn chế và chỉ ra nguyên nhân dẫn đến những hạn 

chế trong thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hoá trong áp dụng thuế 

quan ưu đãi ở Việt Nam. Đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt 

quy tắc xuất xứ hàng hoá với việc áp dụng thuế quan ưu đãi của 

Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN. 

6. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo 

và các phụ lục, nội dung của luận án được trình bày trong 4 

chương: 

Chương 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu . 

Chương 2: Quy tắc xuất xứ hàng hoá và thuế quan ưu đãi. 
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Chương 3: Thực trạng thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hoá với việc 

áp dụng thuế quan ưu đãi của Việt Nam trong cộng đồng kinh tế 

ASEAN.  

Chương 4: Một số giải pháp nhằm thực hiện tốt quy tắc xuất xứ 

hàng hoá với việc áp dụng thuế quan ưu đãi của Việt Nam trong 

cộng đồng kinh tế ASEAN. 

 

Chương 1 

TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

 

1.1.TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRÊN THẾ GIỚI. 

Luận án giới thiệu 20 công trình nghiên cứu liên quan 

về quy tắc xuất xứ hàng hoá và 05 công trình nghiên cứu liên quan 

đến thuế quan và cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) của các nhà 

khoa học và tổ chức trên thế giới.  

1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Ở VIỆT NAM. 

Luận án đã đề cập đến 02 sách giáo trình và chuyên khảo, 

06 luận văn và đề tài nghiên cứu khoa học, 04 bài báo đề cập trực 

tiếp về quy tắc xuất xứ hàng hoá. 03 công trình nghiên cứu và 05 

bài báo có nội dung liên quan đến thuế quan và cộng đồng kinh tế 

ASEAN (AEC) của các học giả trong nước. 

1.3. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 

ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN. 

1.3.1. Những khoảng trống trong các nghiên cứu. 

- Về mặt lý thuyết: Chưa có công trình nghiên cứu khoa 

học mang tính lý luận chuyên sâu để tiếp cận toàn diện về khía 
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cạnh Quy tắc xuất xứ hàng hoá của Việt Nam trong áp dụng thuế 

quan ưu đãi gắn với cộng đồng kinh tế ASEAN.  

- Về mặt đánh giá thực tiễn: còn có khoảng trống trong 

việc đánh giá thực tiễn thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hoá với việc 

áp dụng thuế quan ưu đãi trong AEC.  

- Về những đề xuất, giải pháp: chưa có các giải pháp mang 

tính toàn diện cho việc thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hoá với việc  

áp dụng thuế quan ưu đãi của Việt Nam trong AEC. 

1.3.2. Những kết quả nghiên cứu mà Luận án sẽ kế thừa và 

tiếp tục phát triển. 

Các công trình nghiên cứu, các bài viết, tài liệu thu thập 

được có liên quan mật thiết hoặc liên quan đến các nội dung 

nghiên cứu của đề tài Luận án đã góp phần cung cấp cơ sở lý luận 

và thực tiễn về quy tắc xuất xứ hàng hoá và thuế quan ưu đãi trong 

bối cảnh ra đời của cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) để luận án 

tiếp tục kế thừa và phát triển. 

1.4.CÁC CÂU HỎI NGHIÊN CỨU. 

 Để có thể giải quyết một cách toàn diện, thấu đáo những 

vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, NCS đặt ra 8 câu hỏi nghiên cứu 

cần phải giải quyết trong luận án.  

 

Chương 2 

QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HOÁ VÀ THUẾ QUAN ƯU ĐÃI 

 

2.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG 

HOÁ 
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2.1.1. Khái niệm xuất xứ hàng hoá và quy tắc xuất xứ hàng 

hoá. 

- Xuất xứ hàng hoá là nước hoặc vùng lãnh thổ nơi sản 

xuất ra toàn bộ hàng hoá hoặc nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ 

bản cuối cùng đối với hàng hoá trong trường hợp có nhiều nước 

hoặc vùng lãnh thổ tham gia vào quá trình sản xuất hàng hoá đó. 

- Quy tắc xuất xứ được thể hiện dưới các quy định luật 

pháp quốc gia hoặc điều ước, hiệp định quốc tế nhằm xác định 

xuất xứ của hàng hoá. 

- Phân loại Quy tắc xuất xứ thành:  Quy tắc xuất xứ ưu đãi 

và Quy tắc xuất xứ không ưu đãi.. 

2.1.2. Những nội dung cơ bản của quy tắc xuất xứ hàng hoá. 

2.1.2.1. Xác định xuất xứ hàng hoá. 

Để xác định được một hàng hoá có xuất xứ từ một quốc 

gia nào đó thì trong nội dung của các quy tắc xuất xứ đều đưa ra 

các quy định về cách xác định xuất xứ thuần túy và xuất xứ không 

thuần túy. 

Xuất xứ thuần túy chỉ trường hợp khi hàng hóa là những sản 

phẩm có nguồn gốc tự nhiên hoặc là những sản phẩm được gia 

công hay chế biến không có sự tham gia của nguyên vật liệu nhập 

khẩu hoặc không rõ xuất xứ.  

Xuất xứ không thuần túy là trường hợp xảy ra khi hàng hoá 

trong quá trình sản xuất hoặc gia công hay chế biến có thành phần 

nguyên vật liệu hoặc lao động của hai hay nhiều nước tham gia 

vào hoạt động tạo ra sản phẩm này. Khi đó, những sản phẩm này 

được coi là có xuất xứ tại nước được hưởng nếu những nguyên 
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liệu, bộ phận, thành phần của sản phẩm được chế biến hoặc gia 

công đầy đủ hay chuyển đổi cơ bản tại nước đó. Các tiêu chí chính 

thường dùng để xác định mức độ chuyển đổi cơ bản đó là tiêu chí 

chuyển đổi dòng thuế (hay chuyển đổi mã số hàng hoá CTC), công 

đoạn gia công hoặc chế biến hàng hoá và tiêu chí tỷ lệ phần trăm 

(RVC). 

Ngoài những tiêu chí được sử dụng phổ biến trong các quy tắc 

xuất xứ  nói trên, một số FTA có quy định những phương pháp 

đơn lẻ khác trong quy tắc xuất xứ riêng như: phương pháp “mức 

tối thiểu” (de minimis), phương pháp “chi phí tịnh” (net cost), quy 

tắc cộng gộp, quy tắc vận chuyển trực tiếp, quy định về bao bì và 

vật liệu đóng gói, quy định về về phụ kiện, phụ tùng và dụng cụ, 

quy định về các yếu tố trung gian, v. v. 

2.1.2.2. Chứng nhận xuất xứ hàng hoá. 

Trên thế giới hiện nay chứng nhận xuất xứ hàng hoá được 

thực hiện dưới hai hình thức chủ yếu sau: 

Hình thức thứ nhất, chứng nhận xuất xứ hàng hoá bởi bên thứ 

ba có chức năng chứng nhận và không tham gia vào giao dịch 

thương mại liên quan đến hàng hoá nhập khẩu hoặc xuất khẩu.  

Hình thức thứ hai, chứng nhận bởi các bên tham gia giao dịch 

thương mại và được gọi là tự chứng nhận xuất xứ.  

2.1.3. Vai trò của quy tắc xuất xứ hàng hoá. 

Quy tắc xuất xứ hàng hoá đóng vai trò quan trọng trong áp 

dụng thuế quan ưu đãi, kiểm soát hoạt động thương mại và bảo hộ, 

xúc tiến thương mại, thống kê thương mại, bảo vệ môi trường, sức 

khoẻ cộng đồng và lợi ích người tiêu dùng. 
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2.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THUẾ QUAN VÀ THUẾ QUAN 

ƯU ĐÃI. 

2.2.1. Khái niệm thuế quan. 

Thuế quan là là sắc thuế đánh vào hàng hóa xuất khẩu 

hoặc nhập khẩu trong quan hệ thương mại quốc tế. 

2.2.2. Khái quát về thuế quan ưu đãi. 

Thuế quan ưu đãi là thuế quan thấp hơn so với thuế quan 

bình thường (áp dụng chung với các nước) mà một quốc gia dành 

áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu một nước hay một khối nước 

trong quan hệ thương mại. 

2.3. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC THỰC 

HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HOÁ TRONG ÁP DỤNG 

THUẾ QUAN ƯU ĐÃI.  

Các nhân tố ảnh hưởng được xem xét trên các khía cạnh: 

Các quy định pháp luật quốc tế điều chỉnh chung về xuất xứ hàng 

hóa, hệ thống các quy định và chính sách liên quan đến hoạt động 

thương mại và đầu tư, những nhân tố thuộc về các cơ quan quản lý 

nhà nước liên quan và nhân tố thuộc về bản thân các doanh nghiệp. 

2.4. TÁC ĐỘNG CỦA QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HOÁ VÀ 

THUẾ QUAN ƯU ĐÃI ĐẾN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU. 

Để xem xét tác động của quy tắc xuất xứ hàng hoá và thuế 

quan ưu đãi đến xuất khẩu, nhập khẩu của một quốc gia thì mô 

hình trọng lực (Gravity Model) được áp dụng theo dạng: 

              Xijt = f (Yijt;β) exp(vijt-uijt)     (2.3) 

Trong đó:  

Xijt : xuất khẩu 2 bên từ nước i tới nước j 
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f (Yijt;β) các nhân tố khống chế xác định khả năng của 

 thương mạiYijt (bao gồm cả cản trợ tự nhiên) 

β biểu thị véc tơ các tham số chưa biết, cần phải ước lượng 

      uijt và vijt là sai số kỳ hạn.  

Trong mô hình này, các yếu tố cản trở thương mại được 

chia thành 2 nhóm: cản trở tự nhiên (như là biên giới, giới hạn bởi 

đất liền, và ngôn ngữ) và cản trở do con người tạo ra (như là các 

hiệp định thương mại, khác biệt chính trị, khối khu vực, quy tắc 

xuất xứ hàng hoá, thuế quan và thể chế). 

2.5. KINH NGHIỆM THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ 

TRONG ÁP DỤNG THUẾ QUAN ƯU ĐÃI CỦA CÁC NƯỚC 

VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM.  

2.5.1. Kinh nghiệm của các nước ASEAN-4 (Singapore, 

Malaysia, Thái Lan và Indonesia). 

2.5.2. Kinh nghiệm của Nhật Bản. 

2.5.3. Kinh nghiệm của Hàn Quốc. 

2.5.4. Bài học kinh nghiệm rút ra cho việc thực hiện quy tắc 

xuất xứ  trong áp dụng thuế quan ưu đãi ở Việt Nam. 

Một là, chính phủ cần phân công công việc cụ thể và giám 

sát việc thực thi Hiệp định FTA và quy tắc xuất xứ hàng hoá của 

các Bộ, ngành chức năng. 

Hai là, phải xây dựng được quy trình, trình tự các bước 

đăng ký, lựa chọn và cấp phép cho các doanh nghiệp chứng nhận 

xuất xứ. 

Ba là, phải xây dựng nguồn nhân lực và hệ thống kiểm tra, 

giám sát phục vụ tốt cho công tác quản lý và kiểm tra xuất xứ. 
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Bốn là, các doanh nghiệp cần nâng cao tính tuân thủ pháp 

luật về xuất xứ qua việc nâng cao trình độ kiến thức về xuất xứ cho 

đội ngũ cán bộ làm công tác tại doanh nghiệp. 

Năm là, thực hiện các chính sách thúc đẩy phát triển công 

nghiệp hỗ trợ của đất nước. 

Chương 3 

THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG 

HOÁ  VỚI VIỆC ÁP DỤNG THUẾ QUAN ƯU ĐÃI CỦA 

VIỆT NAM  TRONG CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 

 

3.1.KHÁI QUÁT VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN VÀ 

THUẾ QUAN ƯU ĐÃI TRONG CỘNG ĐỒNG KINH TẾ 

ASEAN. 

3.1.1.Khái quát về cộng đồng kinh tế ASEAN và chiến lược 

phát triển của cộng đồng kinh tế ASEAN. 

Các nước thành viên ASEAN đã thành lập nên Cộng đồng 

kinh tế ASEAN (AEC) vào tháng 12/2015 hướng tới 4 mục tiêu 

chính:   

(i) Đưa ASEAN trở thành một cơ sở sản xuất và thị trường 

chung với sự lưu chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, lao 

động kỹ năng và sự lưu chuyển tự do hơn của dòng vốn;  

(ii) Phát triển cân bằng giữa các nước thành viên, thu hẹp 

khoảng cách phát triển và thúc đẩy tiến trình hội nhập của Cam-

pu-chia, Lào, Mi-an-ma và Việt Nam thông qua Sáng kiến Hội 

nhập ASEAN và các sáng kiến khu vực khác;  

(iii) Nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế khu vực,  
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(iv) Đưa kinh tế ASEAN hội nhập đầy đủ và sâu sắc hơn 

vào nền kinh tế toàn cầu. 

3.1.2. Thuế quan ưu đãi trong ASEAN. 

Thuế quan ưu đãi trong ASEAN được tiến hành thực hiện 

thông qua Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực 

chung (CEPT) ký kết thông qua năm 1992 và Nghị định thư sửa 

đổi Hiệp định về Chương trình thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung 

đối với Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA). Đối với việc 

xóa bỏ thuế nhập khẩu, các nước ASEAN-6 cam kết xóa bỏ tất cả 

thuế nhập khẩu vào năm 2010 và 2015 và linh hoạt đến năm 2018 

(đối với các nước CLMV). 

3.2.NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG 

HOÁ TRONG ASEAN. 

3.2.1. Xác định xuất xứ hàng hoá ASEAN. 

Hàng hoá được công nhận có xuất xứ ASEAN phải đáp 

ứng một trong các quy định về xuất xứ thuần túy hoặc được sản 

xuất toàn bộ tại lãnh thổ của một Quốc gia Thành viên xuất khẩu; 

hay đáp ứng các điều kiện hàng hoá có xuất xứ không thuần túy 

hoặc không được sản xuất toàn bộ hoặc xuất xứ cộng gộp. 

Để xác định xuất xứ đối với những hàng hoá có xuất xứ 

không thuần tuý hoặc không được sản xuất toàn bộ, ngoài những 

hàng hoá là sản phẩm công nghệ thông tin được xác định theo phụ 

lục riêng, hiệp định ATIGA đã chỉ ra các cách thức khác nhau để 

áp dụng xác định xuất xứ hàng hoá đó là: hàm lượng giá trị khu 

vực (RVC) ≥ 40%; mức độ chuyển đổi mã số hàng hoá (CTC) trên 

3 cấp độ là: Chuyển đổi ở cấp độ chương (CC), chuyển đổi ở cấp 
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độ nhóm (CTH), chuyển đổi ở cấp độ phân nhóm (CTSH); công 

đoạn gia công, chế biến cụ thể (SP ) được xây dựng tương ứng với 

từng hàng hoá nằm trong danh mục tiêu chí xuất xứ sản phẩm cụ 

thể của phụ lục 3 của hiệp định ATIGA.  

Ngoài ra, hiệp định ATIGA cũng quy định thêm các quy 

định về De Minimis, vận chuyển trực tiếp ,những công đoạn gia 

công và chế biến đơn giản, quy định về bao bì và vật liệu đóng gói, 

phụ kiện, phụ tùng và dụng cụ, các yếu tố trung gian, nguyên vật 

liệu giống nhau và có thể thay thế nhau để làm cơ sở cho việc xác 

định chính xác xuất xứ của hàng hoá theo các tiêu chí trên. 

3.2.2. Chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN. 

- Giấy chứng nhận xuất xứ (Mẫu D) theo mẫu quy định (xem phụ 

lục 2) do cơ quan chính phủ có thẩm quyền được quốc gia thành 

viên chỉ định cấp và thông báo tới các quốc gia thành viên khác 

theo thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ. 

 - Tự chứng nhận xuất xứ trên hóa đơn thương mại cho hàng hóa 

xuất khẩu của nhà xuất khẩu đủ điều kiện được cho phép theo quy 

định về thí điểm tự chứng nhận xuất xứ trong ASEAN. 

3.3. THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ 

HÀNG HOÁ VỚI VIỆC ÁP DỤNG THUẾ QUAN ƯU ĐÃI 

TẠI VIỆT NAM. 

3.3.1. Thực trạng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về 

thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hoá ASEAN. 

Trong những năm qua, Việt Nam đã xây dựng và tạo lập 

khuôn khổ pháp lý thực hiện các quy tắc xuất xứ hàng hóa nói 

chung và thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa để áp dụng biểu thuế 
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quan ưu đãi trong ASEAN, cụ thể là: Hệ thống các văn bản luật về 

thương mại, hải quan và thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; biểu thuế 

quan ưu đãi áp dụng cho quy tắc xuất xứ hàng hoá ASEAN; văn 

bản pháp luật quy định về xuất xứ hàng hoá, về áp dụng quy tắc 

xuất xứ hàng hoá ASEAN, về kiểm tra, xác nhận xuất xứ hàng hoá 

xuất khẩu, nhập khẩu; về việc xử lý các hành vi về gian lận xuất 

xứ hàng hoá. 

3.3.2. Thực trạng áp dụng tiêu chí xuất xứ hàng hoá theo biểu 

thuế quan ưu đãi đặc biệt của Việt Nam trong AEC. 

 Các tiêu chí xuất xứ trong quy tắc xuất xứ hàng hoá được 

tổng hợp theo mức độ áp dụng tại bảng 3.2. 

Bảng 3.2. Mức độ áp dụng các tiêu chí xuất xứ hàng hoá trong 

quy tắc xuất xứ theo hiệp định ATIGA 

STT Tiêu chí xuất xứ 
Số lượng dòng 

thuế áp dụng 
Tỷ lệ % 

1 WO 221 4,25 

2 RVC(40) 4984 95,75 

3 

CTC 4837 92,93 

Trong đó: 

CC 945 18,16 

CTH 3110 59,75 

CTSH 782 15,02 

4 

SP     

Kết hợp  với CTC 03 7,74 

Áp dụng độc lập 824 15,83 

(Nguồn: Tổng hợp của NCS từ quy tắc xuất xứ hàng hoá theo hiệp định ATIGA) 

Áp dụng các tiêu chí xuất xứ hàng hoá theo các phần của 

danh mục hàng hoá của hệ thống HS thể hiện qua hình 3.2 
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Hình 3.2. Mức độ áp dụng các tiêu chí xuất xứ hàng hoá trong quy 

tắc xuất xứ theo hiệp định ATIGA theo các phần của biểu thuế quan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Nguồn: Tổng hợp của NCS  từ quy tắc xuất xứ hàng hoá theo hiệp định ATIGA) 

3.3.3.Thực trạng thực thi quy tắc xuất xứ hàng hoá ASEAN 

trong áp dụng thuế quan ưu đãi của các cơ quan nhà nước 

Việt Nam. 

-Trong công tác quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ hàng 

hoá được thực hiện theo hai hình thức cấp chứng nhận xuất xứ 

hàng hoá và tự chứng nhận xuất xứ hàng hoá.  

- Trong công tác quản lý, kiểm tra, xác định, xác minh và 

xử lý vi phạm về xuất xứ hàng hoá. 

3.3.4.Thực trạng thực thi quy tắc xuất xứ hàng hoá ASEAN 

trong áp dụng thuế quan ưu đãi của các doanh nghiệp. 

Đối với hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam sang các nước 

ASEAN: Các doanh nghiệp Việt Nam xin cấp C/O mẫu D cho hàng 
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hoá xuất khẩu để nhằm hưởng thuế quan ưu đãi mà các nước 

ASEAN tại phòng quản lý XNK khu vực, ban quản lý các khu 

công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất. 

Đối với hàng hoá nhập khẩu từ các nước ASEAN vào Việt 

Nam: Doanh nghiệp nhập khẩu sẽ phải xuất trình giấy chứng nhận 

xuất xứ mẫu D do cơ quan có thẩm quyền của nước ASEAN xuất 

khẩu cấp theo đúng quy định của quy tắc xuất xứ hàng hoá theo 

hiệp định ATIGA hoặc chứng từ tự chứng minh xuất xứ hàng hoá 

(đối với những doanh nghiệp của các nước Lào, Philippines, 

Indonesia và Thái Lan được phép tự chứng nhận xuất xứ) cho cơ 

quan hải quan Việt Nam tại thời điểm làm thủ tục hải quan để 

được hưởng mức thuế quan ưu đãi đặc biệt dành cho hàng hoá của 

các nước ASEAN. 

3.4. TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT 

XỨ HÀNG HOÁ ASEAN VỚI VIỆC ÁP DỤNG THUẾ QUAN 

ƯU ĐÃI TRONG TRAO ĐỔI THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT 

NAM VÀ CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN AEC. 

3.4.1.Đánh giá tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến trao 

đổi thương mại giữa Việt Nam và các nước thành viên AEC 

qua áp dụng mô hình trọng lực. 

 Qua đánh giá về mô hình trọng lực cho thấy, các nhân tố ảnh 

hưởng đến trao đổi thương mại giữa Việt Nam và các nước thành 

viên AEC giai đoạn từ 2006 đến 2015 là các nhân tố phản ánh 

trình độ phát triển của nền kinh tế (GDP, thu nhập bình quân đầu 

người) có tác động tích cực trong trao đổi thương mại. Nhân tố 

thuế quan có ảnh hưởng theo chiều hướng càng giảm thuế thì 
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luồng xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam càng tăng lên, tuy nhiên 

mức độ tăng thấp cho thấy việc tận dụng được những ưu đãi về 

thuế quan để xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang các nước 

thành viên AEC còn chưa tốt nên nhân tố thuế quan có sự ảnh 

hưởng chưa mạnh đối với trao đổi thương mại giữa Việt Nam và 

các nước thành viên của AEC. 

3.4.2. Thực tiễn tác động việc áp dụng thuế quan ưu đãi và quy 

tắc xuất xứ hàng hoá đối với thương mại Việt Nam trong AEC. 

Qua 10 năm thực hiện cam kết về cắt giảm thuế quan kể từ 

2006, kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu trao đổi thương mại giữa 

Việt Nam không ngừng tăng lên mạnh mẽ. Xu hướng tăng kim 

ngạch XNK luôn cùng chiều với xu hướng cắt giảm thuế quan. 

Việt Nam luôn nhập siêu trong buôn bán với các nước thành viên 

ASEAN. ASEAN là thị trường xuất khẩu hàng hóa chiếm tỷ trọng 

9,89% tổng kim ngạch và lớn thứ 4 của các doanh nghiệp Việt 

Nam. Ở chiều ngược lại, ASEAN là đối tác thương mại cung cấp 

nguồn hàng hoá lớn thứ 3 cho các doanh nghiệp Việt Nam và 

chiếm tỷ trọng 13,72% tổng kim ngạch nhập khẩu 

Trước năm 2010, cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của 

Việt Nam sang thị trường ASEAN chủ lực có dầu thô và gạo. Kể 

từ năm 2010 đến nay, mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang 

ASEAN đã trở nên đa dạng, phong phú hơn. Về  mặt hàng nhập 

khẩu chủ yếu là những mặt hàng nhập khẩu thiết yếu, nguyên phụ 

liệu đầu vào phục vụ sản xuất trong nước. 

3.5. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, HẠN CHẾ VÀ 

NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG HẠN CHẾ KHI THỰC 
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HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HOÁ VỚI VIỆC ÁP 

DỤNG THUẾ QUAN ƯU ĐÃI TRONG AEC CỦA VIỆT 

NAM. 

3.5.1.Những kết quả đạt được. 

Thứ nhất, đã xây dựng và ban hành kịp thời các quy định 

pháp luật có liên quan đến lĩnh vực xuất xứ hàng hoá, trong đó có 

các quy định liên quan đến thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hoá 

trong ASEAN 

Thứ hai, xây dựng và triển khai hoạt động hệ thống quản 

lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử. 

Thứ ba, doanh nghiệp Việt Nam đã có sự quan tâm và chủ 

động tích cực trong việc tìm hiểu thông tin về AEC, những cam 

kết thuế quan và quy tắc xuất xứ. 

Thứ tư, công tác quản lý và kiểm tra việc sử dụng C/O 

mẫu D đối với hàng hoá nhập khẩu từ các nước ASEAN cũng đã 

được quan tâm và chú trọng. 

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, phổ biến về nội dung của 

các thoả thuận trong AEC và xuất xứ hàng hoá tới cộng đồng 

doanh nghiệp đã được thực hiện khắp các vùng, miền trong cả 

nước. Quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp được đẩy mạnh 

góp phần cải cách thủ tục hành chính. 

3.5.2. Những hạn chế và nguyên nhân. 

3.5.2.1. Những hạn chế. 

Thứ nhất, mức độ sử dụng C/O ưu đãi mẫu D của các 

doanh nghiệp ở Việt Nam vẫn còn chiếm một tỷ lệ rất thấp. 

Thứ hai, hoạt động cung cấp thông tin về các quy định liên  
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quan đến xuất xứ hàng hoá nói chung trong đó có xuất xứ hàng 

hoá của AEC còn rất hạn chế. 

Thứ ba, chưa xây dựng được một hệ thống các quy định 

pháp luật và khung chính sách thương mại đồng bộ và toàn diện 

tương thích với những quy định về xuất xứ hàng hoá. 

Thứ tư, hệ thống thủ tục hành chính của Việt Nam liên 

quan đến công tác cấp xuất xứ hàng hoá xuất khẩu có C/O mẫu D 

còn chưa kịp thời và nhiều bất cập. 

Thứ năm, những hạn chế trong việc thực hiện cấp C/O của 

các cơ quan có thẩm quyền. 

Thứ sáu, việc kiểm soát, kiểm tra, giám sát, phát hiện và 

xử lý vi phạm bằng luật pháp từ phía các cơ quan quản lý nhà nước 

đối với việc thực hiện các quy định về xuất xứ hàng hoá còn chưa 

được chú trọng đúng mức và theo kịp với thực tiễn. 

3.5.2.2.Nguyên nhân của những hạn chế. 

Thứ nhất, mức độ hưởng lợi từ việc sử dụng C/O so với 

chi phí bỏ ra thấp. 

Thứ hai, những rắc rối liên quan đến việc sử dụng C/O 

trong việc hưởng thuế quan ưu đãi còn nhiều.  

Thứ ba, các doanh nghiệp ở Việt Nam thiếu các thông tin 

và kiến thức hiểu biết về xuất xứ hàng hoá áp dụng trong AEC. 

Thứ tư, trình độ và mức độ sản xuất hàng hoá của các 

doanh nghiệp ở Việt Nam vẫn còn thấp. 

Thứ năm, nguồn nhân lực có chất lượng cao am hiểu về 

xuất xứ hàng hoá và các kiến thức có liên quan trong các doanh 

 nghiệp cũng như các cơ quan quản lý nhà nước thiếu hụt. 
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Ngoài ra, còn chưa xây dựng và hoàn thiện một khung 

pháp lý làm nền tảng cho việc triển khai và áp dụng các quy định 

về xuất xứ hàng hóa của hiệp định ATIGA trong AEC. Việc ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và áp dụng xuất 

xứ hàng hóa còn chậm triển khai. Đội ngũ cán bộ làm công tác liên 

quan đến việc triển khai áp dụng xuất xứ còn thiếu và hạn chế về 

chuyên môn sâu. Sự hợp tác giữa cơ quan Hải quan và các doanh 

nghiệp, các Hiệp hội doanh nghiệp ngành hàng chưa chặt chẽ. 

 

Chương 4 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THỰC HIỆN TỐT QUY TẮC 

XUẤT XỨ HÀNG HÓA VỚI VIỆC ÁP DỤNG THUẾ QUAN ƯU 

ĐÃI CỦA VIỆT NAM TRONG CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 

  

4.1. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁC HIỆP ĐỊNH 

THƯƠNG MẠI TỰ DO VÀ CÁC QUY ĐỊNH XUẤT XỨ 

HÀNG HÓA TRÊN THẾ GIỚI TÁC ĐỘNG TỚI VIỆT NAM. 

4.1.1. Xu hướng phát triển của các hiệp định thương mại tự do 

tác động tới Việt Nam. 

Các quốc gia trên thế giới đang đẩy mạnh ký kết các FTA 

theo xu hướng duy trì và mở rộng xuất khẩu thông qua những ưu 

đãi về thuế quan và thương mại, tái cấu trúc các ngành kinh tế 

trong nước, củng cố tầm ảnh hưởng, giảm bớt rủi ro tài chính và 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực, cải thiện môi trường kinh 

doanh, đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư FDI nhằm tạo ra mạng lưới 

sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu dựa trên lợi thế địa lý và nhân  
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công tại các nước đang phát triển mới nổi. 

Những xu hướng này đang tác động rất lớn đến toàn bộ 

hoạt động hội nhập của Việt Nam và chi phối rất lớn đến những 

quy định về xuất xứ hàng hoá, cũng như việc áp dụng những quy 

định này trong quan hệ thương mại của Việt Nam những năm tới. 

4.1.2. Xu hướng xây dựng và áp dụng các quy định xuất xứ 

hàng hóa mới trên thế giới. 

Các quy định về xuất xứ đang được xây dựng theo xu 

hướng đó là:  tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc 

cấp và kiểm tra xuất xứ hàng hóa thông qua hệ thống xuất xứ điện 

tử, áp dụng cơ chế xác định trước xuất xứ và cơ chế tự chứng nhận 

xuất xứ. 

4.2. GIẢI PHÁP VỀ PHÍA NHÀ NƯỚC. 

4.2.1.Tạo dựng khuôn khổ pháp lý xuất xứ hàng hoá hoàn 

chỉnh trên cơ sở nền tảng các quy định về xuất xứ trong AEC. 

Việc này được thực hiện qua ban hành khung cơ sở chung 

pháp lý liên quan đến xuất xứ hàng hóa, xây dựng và ban hành quy 

trình, hướng dẫn hoạt động kiểm tra, cấp chứng nhận xuất xứ hàng 

hoá, hoàn thiện chính sách thương mại với các quy định về pháp 

luật đẩy đủ cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam khi tham gia 

AEC và không gây xung đột với các cam kết trong các FTA. 

4.2.2. Đẩy mạnh việc hỗ trợ, phối hợp trao đổi thông tin và 

kiến thức về thuế quan và xuất xứ hàng hoá trong AEC giữa 

các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp.  

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin, nâng 

cao nhận thức cho các doanh nghiệp về những nội dung của các 
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quy định trong AEC, các quy định liên quan đến xuất xứ hàng hoá 

nói chung, trong đó có xuất xứ hàng hoá của AEC. 

Hai là, đưa ra những khuyến cáo, giải pháp hỗ trợ doanh 

nghiệp tháo gỡ khó khăn và tận dụng lợi thế nhằm đẩy mạnh xuất 

khẩu hàng hóa. 

Ba là, cần hoàn thiện và xây dựng cơ chế đối thoại, hỗ trợ 

thường xuyên liên tục, xử lý kịp thời giải quyết những vướng mắc, 

các tranh chấp liên quan đến xuất xứ hàng hoá giữa các doanh 

nghiệp. 

Bốn là, hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm bạn hàng, các 

thông tin và các cơ hội xuất khẩu hàng hóa. 

4.2.3. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ngành nghề sản 

xuất nhằm đáp ứng được các tiêu chí xuất xứ hàng hoá của 

AEC. 

Thứ nhất, thực hiện chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất 

khẩu một cách hợp lý . 

Thứ hai, tăng cường sử dụng nguyên liệu trong nước, hoặc 

nhập khẩu nguyên liệu của các nước thành viên AEC để thay thế 

các nước ngoài AEC. 

Thứ ba, thực hiện chính sách thúc đẩy phát triển đối với 

ngành công nghiệp hỗ trợ. 

Thứ tư, khuyến khích hoạt động nghiên cứu và phát triển 

công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp hỗ trợ thông qua việc 

quy định các mức ưu đãi về các loại thuế, hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ về  

tiền thuê đất…đối với từng trường hợp cụ thể. 
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Thứ năm, thực hiện đồng bộ các chính sách sách thuế, 

chính sách thương mại, tỷ giá, thủ tục hành chính, chính sách tín 

dụng,. . . nhằm điều kiện thuận lợi thúc đẩy DN hội nhập, nâng cao 

năng lực sản xuất và xuất khẩu của hàng hoá của Việt Nam sang 

các nước AEC 

4.2.4. Tăng cường nâng cao năng lực quản lý, kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện và đảm bảo sự tuân thủ pháp luật về xuất xứ 

hàng hoá trong AEC của các cơ quan quản lý nhà nước. 

Thứ nhất, tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang 

bị các thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật theo yêu cầu của việc áp dụng hệ 

thống eCoSys của Bộ Công Thương, hệ thống VNACCS/VCIS 

của hải quan, hệ thống một cửa quốc gia. 

Thứ hai, tăng cường hợp tác hơn nữa với các đối tác trong 

AEC. 

 Thứ ba, đẩy mạnh nghiên cứu, xây dựng, quản lý và ứng 

dụng danh mục cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý và kiểm tra 

xuất xứ hàng hoá. 

Thứ tư, phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn 

sâu về xuất xứ hàng hóa cho các cơ quan quản lý nhà nước. 

Thứ năm, xây dựng và đẩy mạnh chương trình hợp tác 

giữa các cơ quan quản lý nhà nước (cơ quan hải quan và Bộ công 

thương) về xuất xứ với các hiệp hội ngành hàng, các phòng thí 

nghiệm và tổ chức giám định. 

Thứ sáu, xây dựng cơ chế ưu tiên cho doanh nghiệp tuận 

thủ tự nguyện và cơ chế quản lý chặt chẽ, xử phạt thật nghiêm đối 

 với các doanh nghiệp cố tình gian lận về xuất xứ hàng hoá. 
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4.3. GIẢI PHÁP VỀ PHÍA DOANH NGHIỆP. 

4.3.1. Chủ động, tích cực nắm bắt và áp dụng các quy định về 

xuất xứ hàng hoá, thuế quan vào trong hoạt động kinh doanh. 

Chủ động trong hội nhập, tìm kiếm và tiếp cận thông tin 

về xuất xứ hàng hoá, ưu đãi thuế quan, cơ hội kinh doanh và các 

quy định có liên quan đối với hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu giữa 

các nước thành viên AEC. 

4.3.2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ, am 

hiểu về xuất xứ hàng hoá. 

Các doanh nghiệp cần có chính sách tuyển dụng và thường 

xuyên đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, ý thức tuân thủ pháp 

luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác xuất nhập khẩu và xuất xứ 

hàng hoá. 

4.3.3. Đầu tư nâng cao trình độ, năng lực sản xuất để đáp ứng 

được các yêu cầu về quy tắc xuất xứ hàng hoá trong AEC. 

Thứ nhất, nâng cao năng lực sản xuất tăng cường đầu tư, 

đổi mới hiện đại hàng hoá máy móc thiết bị, nguyên vật liệu đầu 

vào, trình độ người lao động, trình độ quản lý và đặc biệt là khả 

năng áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất. 

Thứ hai, chủ động nguồn cung ứng nguyên vật liệu trong 

nước cũng như nguồn nguyên liệu từ các nước thành viên AEC để 

thay thế cho nguồn nguyên vật liệu có nguồn cung ứng từ các nước 

ngoài AEC.  

Thứ ba, tăng cường tham gia vào trong chuỗi liên kết sản 

xuất xuất khẩu thông qua việc xây dựng và áp dụng mô hình liên 

kết trong xuất khẩu với những quy mô và mức độ khác nhau. 
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KẾT LUẬN 

Luận án đã hệ thống hóa về mặt lý luận và thực tiễn các 

quy định liên quan đến quy tắc xuất xứ hàng hóa và thuế quan ưu 

đãi áp dụng trên thế giới cũng như trong AEC. Trên cơ sở đó, đưa 

ra những nhìn nhận, phân tích về việc áp dụng quy tắc xuất xứ 

hàng hóa trong AEC liên quan đến lộ trình cắt giảm thuế 

quan cũng như tác động đến hoạt động xuất nhập khẩu của 

Việt Nam trong thời gian qua và những kết quả đạt được, hạn chế 

trong việc áp dụng quy tắc xuất xứ hàng hoá trong AEC của Việt 

Nam cũng như những nguyên nhân của những hạn chế này. Trên 

cơ sở đó, luận án đưa ra các giải pháp, các kiến nghị chính sách 

liên quan trực tiếp đến quy tắc xuất xứ hàng hóa với việc áp dụng 

thuế quan ưu đãi và các giải pháp có liên quan để thực hiện tốt các 

quy định xuất xứ hàng hoá trong thời gian tới nhằm gia tăng hoạt 

động xuất nhập khẩu và hạn chế nhập siêu trên hai giác độ là về 

phía nhà nước và về phía các doanh nghiệp. 

Các chính sách và giải pháp thúc đẩy tăng cường thực 

hiện tốt các quy định xuất xứ hàng hóa trong áp dụng thuế quan ưu 

đãi liên quan đến nhiều bộ ngành các cấp cũng như cả cộng đồng 

doanh nghiệp. Vì thế để có thể thực hiện được cần có sự chung 

sức, nỗ lực của cả Nhà nước và doanh nghiệp. Bản thân doanh 

nghiệp (có vai trò không nhỏ của Nhà nước, hiệp hội), cần phải 

chủ động hơn nữa thì mới có thể đáp ứng được những yêu cầu của 

quá trình hội nhập vào AEC. 
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