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DẪN ĐỀ 
 

Nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, theo đề nghị của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 14 tháng 4 năm 2017 Chính phủ đã ban hành 

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP (Nghị định 43) về nhãn hàng hóa. Theo quy định 

của Nghị định, mọi tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa tại Việt Nam 

hoặc nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam đều phải ghi nhãn cho hàng hóa, trừ 

một số trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 1 của Nghị định. 

 

Điều 10 Nghị định 43 quy định nhãn hàng hóa phải thể hiện một số nội 

dung bắt buộc, bao gồm: tên hàng hóa; tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu 

trách nhiệm về hàng hóa; xuất xứ hàng hóa và các nội dung khác tùy theo theo 

tính chất của mỗi loại hàng hóa. Riêng về xuất xứ hàng hóa, Điều 15 Nghị định 

43 yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu tự xác định và tự ghi xuất xứ 

đối với hàng hóa của mình trên nguyên tắc bảo đảm trung thực, chính xác, tuân 

thủ các quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa hoặc các hiệp định mà Việt 

Nam đã ký kết hoặc tham gia. 

 

Quy định về ghi nhãn hàng hóa đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo 

người tiêu dùng và các doanh nghiệp, góp phần vào việc xây dựng và duy trì 

một môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, bảo đảm các quyền cơ bản 

của người tiêu dùng. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực là tạo thuận lợi tối đa cho 

hoạt động sản xuất, kinh doanh, nguyên tắc tự xác định và tự chịu trách nhiệm 

về ghi nước xuất xứ trên nhãn hàng hóa cũng đã làm phát sinh một số bất cập. 

Cụ thể là: 

 

 1. Cho tới nay, Việt Nam đã ban hành nhiều quy định về xuất xứ hàng 

hóa, trong đó có việc như thế nào thì một sản phẩm được coi là có xuất xứ Việt 

Nam. Tuy nhiên, các quy định này mới chỉ áp dụng cho hàng xuất khẩu và hàng 

nhập khẩu, giúp hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu theo cam kết tại 

các hiệp định thương mại tự do hoặc phục vụ các mục tiêu khác của quản lý 

ngoại thương. Với hàng hóa sản xuất, bao gồm cả sản xuất từ đầu vào nhập 

khẩu, và sau đó lưu thông trong nước, hiện chưa có quy định như thế nào thì 

được gắn nhãn "sản phẩm của Việt Nam" hay "sản xuất tại Việt Nam".  

 

 2. Việc thiếu vắng các quy định về việc như thế nào thì một sản phẩm 

được coi là "sản phẩm của Việt Nam" hay "sản xuất tại Việt Nam" đã khiến 

nhiều tổ chức và cá nhân lúng túng khi muốn ghi chính xác nước xuất xứ trên 

nhãn sản phẩm theo quy định của Nghị định 43. Ở chiều ngược lại, một số mặt 

hàng dù chỉ trải qua các công đoạn gia công, lắp ráp, chế biến đơn giản tại Việt 

Nam nhưng cũng gắn nhãn "sản xuất tại Việt Nam" khiến người tiêu dùng thắc 

mắc, thậm chí bức xúc nhưng các cơ quan chức năng lại không có căn cứ để 

phân xử.   
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Để khắc phục các bất cập trên, ngày 29 tháng 6 năm 2018, Bộ Công 

Thương đã có Tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ được nghiên 

cứu, xây dựng một văn bản quy phạm pháp luật về việc như thế nào thì một sản 

phẩm, hàng hóa được coi là "sản phẩm của Việt Nam" hay "sản xuất tại Việt 

Nam". Được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, sau 1 năm trao đổi với 

các Bộ, ngành hữu quan về cơ sở pháp lý cũng như hình thức văn bản, Bộ Công 

Thương đã hoàn thành dự thảo ban đầu dưới hình thức Thông tư và xin được 

đăng tải để lấy ý kiến của người dân và doanh nghiệp. 

 

Dự thảo Thông tư này được xây dựng chủ yếu dựa trên các bộ quy tắc 

xuất xứ hiện đang áp dụng cho hàng xuất khẩu từ Việt Nam, trong đó có Nghị 

định số 31/2018/NĐ-CP ngày 8 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa. Các phương pháp xác định 

xuất xứ chủ yếu của thế giới như xuất xứ thuần túy (WO), hàm lượng giá trị khu 

vực (RVC) hay chuyển đổi mã sản phẩm theo Hệ thống hài hòa mô tả và mã 

hàng hóa (Hệ thống HS) của Tổ chức Hải quan Thế giới đều được áp dụng trong 

dự thảo Thông tư.   

 

 Về nguyên tắc, Thông tư sẽ không làm phát sinh thêm chi phí cho doanh 

nghiệp bởi ghi nhãn hàng hóa và công bố nước xuất xứ trên nhãn hàng hóa đã từ 

lâu là yêu cầu bắt buộc theo quy định của Nghị định 43. Thông tư chỉ giúp các tổ 

chức, cá nhân có căn cứ để thực hiện đúng yêu cầu của Nghị định 43, giúp loại 

bỏ các trường hợp vô tình hay cố tình vi phạm thông tin về nước xuất xứ. Các 

doanh nghiệp chân chính sẽ không phải đối diện với nguy cơ cáo buộc "gian lận 

xuất xứ", tránh được rủi ro kiện tụng và mất uy tín với người tiêu dùng. Ngoài 

ra, kết hợp với việc thực thi nghiêm túc Nghị định 43 tại cửa khẩu, Thông tư 

cũng sẽ giúp loại bỏ dần tình trạng hàng nhập khẩu nhập nhèm "đội lốt" hàng 

Việt Nam như đã rải rác xảy ra trong thời gian qua. 

 

Dự thảo Thông tư không quy định bất kỳ một thủ tục hành chính mới nào 

mà người dân và doanh nghiệp phải tuân thủ. 

 

Do diện đối tượng chịu tác động của Thông tư là rất rộng, nội dung tương 

đối phức tạp, Bộ Công Thương rất mong nhận được ý kiến góp ý của đông đảo 

người dân và doanh nghiệp, nhất là các hộ sản xuất, kinh doanh và các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, trước hết là về sự cần thiết phải ban hành Thông tư, sau đó là 

về nội dung của Thông tư và về các tác động có thể có đối với hoạt động sản 

xuất, kinh doanh. 
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PHẦN HỎI - ĐÁP 
 

 

 

1. Vì sao tới bây giờ Bộ Công Thương mới đưa ra quy định về cách 

xác định thế nào là hàng sản xuất tại Việt Nam?  

 

Trên thực tế, theo đúng chức năng và phạm vi quản lý nhà nước, Bộ Công 

Thương đã ban hành nhiều văn bản quy định như thế nào thì một sản phẩm/hàng 

hóa được coi là sản phẩm/hàng hóa của Việt Nam, hay nói cách khác là có xuất 

xứ Việt Nam. Tuy nhiên, các quy định này chỉ áp dụng cho hàng xuất khẩu, giúp 

hàng hóa của ta được hưởng ưu đãi thuế khi đi vào các thị trường ngoài hoặc 

phục vụ các mục tiêu khác của quản lý ngoại thương. Với hàng hóa sản xuất và 

sau đó lưu thông trong nước, việc ghi nước xuất xứ được thực hiện theo Nghị 

định số 43/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. Đây là lĩnh vực thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, không phải của Bộ Công 

Thương. 

 

Mặc dù vậy, trước một số bất cập phát sinh từ nguyên tắc tự xác định và 

tự chịu trách nhiệm về ghi nước xuất xứ trên nhãn hàng hóa, Bộ Công Thương 

đã chủ động đề xuất với Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ được nghiên cứu, 

xây dựng một văn bản quy phạm pháp luật về việc như thế nào thì một sản 

phẩm, hàng hóa được coi là "sản phẩm của Việt Nam" hay "sản xuất tại Việt 

Nam". Trong quá trình trao đổi sơ bộ về ý tưởng này, cũng có ý kiến cho rằng 

đây không phải là việc của Bộ Công Thương mà là việc của nhiều Bộ, ngành. 

Thí dụ, nên giao cho Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định như thế nào là nông 

sản Việt Nam. Tương tự, nên giao các Bộ Thông tin Truyền thông và Khoa học 

Công nghệ quy định thế nào là sản phẩm công nghệ Việt Nam, Bộ Xây dựng 

quy định thế nào là vật liệu xây dựng Việt Nam v..v. 

 

Sau một thời gian trao đổi, làm rõ, trên cơ sở ý kiến thống nhất của một số 

Bộ, ngành có liên quan, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giao Bộ Công Thương 

chủ trì xây dựng một văn bản quy phạm pháp luật về việc như thế nào thì một 

sản phẩm, hàng hóa được coi là sản phẩm của Việt Nam hay sản xuất tại Việt 

Nam. Bộ Công Thương đã ngay lập tức triển khai chỉ đạo này của Thủ tướng 

Chính phủ.           

 

2. Những quy định chính trong dự thảo Thông tư là gì? 
 

Dự thảo Thông tư bao gồm một số nội dung chính như sau: 

 

- Các điều khoản chung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và giải 

thích các thuật ngữ sử dụng trong Thông tư; 
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- Các trường hợp được phép và không được phép thể hiện là hàng hóa của 

Việt Nam, cách thức và ngôn ngữ thể hiện; 

- Các trường hợp, tiêu chí để hàng hóa được coi là hàng hóa của Việt 

Nam;  

- Các quy định khác liên quan đến việc xác định hàng hóa của Việt Nam 

(gia công đơn giản, bao bì phụ kiện, tỷ lệ linh hoạt, yếu tố gián tiếp); 

- Quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng 

hóa và tổ chức thực hiện. 

 

3. Điều 1 quy định Thông tư này không áp dụng cho hàng nhập khẩu 

đã có nhãn mác thể hiện xuất xứ không phải xuất xứ Việt Nam. Quy định 

vậy nghĩa là thế nào? 

 

 Thông tư này áp dụng cho hàng lưu thông trên thị trường Việt Nam. Vì 

vậy, về nguyên tắc, Thông tư sẽ áp dụng cho cả hàng nhập khẩu vào Việt Nam. 

 

 Nếu hàng nhập khẩu vào Việt Nam đã có nhãn mác thể hiện xuất xứ 

không phải xuất xứ Việt Nam thì khi lưu thông trên thị trường, việc ghi nước 

xuất xứ sẽ được thực hiện theo Nghị định 43/2017. Thông tư của Bộ Công 

Thương không điều chỉnh các trường hợp này. Tuy nhiên, nếu hàng nhập khẩu 

lại gắn sẵn nhãn mác thể hiện đó là "hàng Việt Nam" thì Thông tư này sẽ được 

áp dụng. Cơ quan chức năng sẽ có quyền yêu cầu người nhập khẩu chứng minh 

đó là hàng Việt Nam trước khi cho phép hàng hóa được thông quan. Đây là điểm 

mới, rất đáng lưu ý của Thông tư. 

 

 4. Tại sao Thông tư này lại không áp dụng cho hàng xuất khẩu?  

 

 Bộ Công Thương đã ban hành nhiều văn bản quy định về xuất xứ áp dụng 

cho hàng xuất khẩu nên Thông tư này không áp dụng cho hàng xuất khẩu.  

 

5. "Tổ chức, cá nhân khác có liên quan" nêu tại Điều 2 có thể là 

những đối tượng nào? 

 

"Tổ chức, cá nhân khác có liên quan" có thể là các cơ quan quản lý nhà 

nước như lực lượng quản lý thị trường, hải quan; các tổ chức có liên quan đến 

quá trình xác định hàng hóa của Việt Nam, ghi nhãn hàng hóa và tiếp thị hàng 

hóa lưu thông trên thị trường Việt Nam theo quy định của pháp luật. 

 

6. Trường hợp nào thì hàng hóa được phép thể hiện là hàng hóa của 

Việt Nam? 

 

Hàng hóa được phép thể hiện là hàng hóa của Việt Nam trong 2 trường 

hợp sau: 
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- Hàng hóa có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại Việt Nam 

theo quy định tại Điều 8 Thông tư. 

- Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy hoặc không được sản xuất toàn bộ 

tại Việt Nam nhưng trải qua công đoạn gia công, chế biến cuối cùng tại Việt 

Nam làm thay đổi cơ bản tính chất của hàng hóa theo quy định tại Điều 9 của 

Thông tư. 

 

7. Khoản 2 Điều 4 quy định 5 cách thể hiện hàng hóa của Việt Nam. 

Có thể sử dụng các cách thể hiện khác không, như "Lắp ráp tại Việt Nam", 

"Gia công tại Việt Nam" hay "Thiết kế bởi Việt Nam"? 

 

Không. Tổ chức, cá nhân chỉ được phép lựa chọn một trong các cách quy 

định tại khoản 2 Điều 4 để thể hiện hàng hóa là hàng hóa của Việt Nam. Họ có 

thể lựa chọn cụm từ phù hợp nhất với quy trình sản xuất, gia công, chế biến của 

họ. Theo kinh nghiệm chung trên thế giới thì các sản phẩm có xuất xứ thuần túy 

thường dùng cụm từ "Sản phẩm của ..." mà không dùng các cụm từ như "Chế 

tạo tại .. " hay "Sản xuất tại ..".   

 

8. Có thể chỉ ghi nhãn bằng tiếng nước ngoài, thí dụ như "Made in 

Viet Nam" hay "Product of Viet Nam" được không? 

 

Không. Thông tư này áp dụng cho hàng hóa lưu thông trên thị trường Việt 

Nam nên ngôn ngữ thể hiện bắt buộc phải là tiếng Việt. Chúng ta là người Việt 

và không có nhu cầu sử dụng tiếng nước ngoài để giao tiếp với nhau. 

 

9. Tại sao hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng hóa chuyển khẩu, quá 

cảnh Việt Nam lại không được phép thể hiện là hàng hóa của Việt Nam trên 

nhãn hàng hóa và/hoặc trên bất kỳ tài liệu, vật phẩm nào chứa đựng thông 

tin liên quan đến hàng hóa đó?  

 

Đây là quy định để phòng tránh gian lận thương mại, trong đó có gian lận 

xuất xứ, gây ảnh hưởng xấu tới hàng hóa Việt Nam. Có quy định này, cơ quan 

chức năng sẽ có thêm cơ sở để đấu tranh phòng chống gian lận thương mại. 

 

10. Tại sao trong ASEAN hàng hóa phải đạt hàm lượng giá trị gia 

tăng là 40% mới được coi là đáp ứng quy tắc xuất xứ mà tại Thông tư này, 

chỉ cần hàm lượng 30% đã được coi là hàng hóa Việt Nam? 
 

Trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) và các hiệp 

định thương mại tự do (FTA) khác, hàm lượng giá trị gia tăng được gọi "hàm 

lượng giá trị khu vực" (RVC). Tên gọi này đã thể hiện tính chất "khu vực" của 

quy tắc xuất xứ, tức là cho phép cộng gộp xuất xứ của các nước thành viên. 
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Ví dụ, với RVC 40% trong ASEAN thì 1 sản phẩm có 20% giá trị của 

Thái Lan, 10% của Philippines, 5% của Lào và 5% của Việt Nam sẽ được coi là 

đạt tiêu chí xuất xứ ASEAN và được cấp Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu D. 

Thông tư này quy định chặt hơn. Cụ thể, tỷ lệ giá trị gia tăng 30% nêu tại Thông 

tư là chỉ tính riêng giá trị của Việt Nam. 

 

Với quy định như tại dự thảo Thông tư, nhiều sản phẩm có thể đáp ứng 

xuất xứ ASEAN và được cấp Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu D nhưng chưa chắc 

đã đủ điều kiện để được coi là hàng hóa của Việt Nam. 

 

11. Tại sao lại đặt ra ngưỡng VAC là 30% mà không phải ngưỡng cao 

hơn, thí dụ như 60% của Thụy Sỹ hay 50% của Mỹ? Ngoài ra, có ý kiến 

cho rằng phải bổ sung thêm các tiêu chí như phải mang thương hiệu Việt 

Nam, phải do công ty có trên 50% vốn Việt Nam sản xuất ra... mới được coi 

là hàng hóa của Việt Nam. 
 

 Như Bộ Công Thương đã trình bày trên trang chủ của họ, dự thảo Thông 

tư này được xây dựng chủ yếu dựa trên các bộ quy tắc xuất xứ hiện đang áp 

dụng cho hàng xuất khẩu từ Việt Nam, trong đó có Nghị định số 31/2018/NĐ-

CP ngày 8 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ.  

 

 Nhiều sản phẩm xuất khẩu của ta chỉ cần đáp ứng VAC 30% là được các 

nước bạn hàng công nhận là xuất xứ Việt Nam. Đặt ra các ngưỡng cao hơn 30% 

hoặc bổ sung thêm điều kiện không khó, chỉ cần thay 2 chữ số, viết thêm vài câu 

là xong, nhưng nếu vậy sẽ xuất hiện tình huống oái oăm là cả thế giới công nhận 

nhưng riêng Việt Nam lại không công nhận một sản phẩm nào đó là sản phẩm 

của mình. 

 

 Nhiều người thích viện dẫn Mỹ với Thụy Sỹ mà không biết rằng trong 

đàm phán với Việt Nam, cả Mỹ, cả Nhật, cả Thụy Sỹ đều tha thiết đề nghị ta áp 

dụng quy tắc VAC 30% hay chuyển đổi mã số hàng hóa cho tuyệt đại đa số sản 

phẩm công nghiệp của họ, không ai đề nghị 50% hay 60% cả, trừ đối với một 

vài mặt hàng cực kỳ nhạy cảm như may mặc, ô tô. 

 

12. Xin cho ví dụ về "trị giá CIF". 

 

Khoản 12 Điều 3 Dự thảo Thông tư quy định “Trị giá CIF” là trị giá 

nguyên liệu nhập khẩu đã bao gồm cả cước vận tải và phí bảo hiểm tính đến 

cảng hoặc cửa khẩu của Việt Nam. Trị giá CIF được tính theo quy định tại Điều 

VII Hiệp định Chung về Thuế quan và Thương mại (GATT) 1994 và Hiệp định 

về Trị giá Hải quan của WTO (CVA). 

 

Ban soạn thảo sẽ báo cáo Bộ Công Thương tiếp tục hoàn thiện dự thảo 

Thông tư theo hướng tích hợp các quy định có liên quan của GATT 1994 và 

CVA vào Thông tư, giúp doanh nghiệp không phải mất công tra cứu. Bên cạnh 
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đó, khái niệm CIF cũng cần được xem xét lại bởi khái niệm này chỉ áp dụng cho 

hàng hóa vận chuyển bằng đường biển trong khi một khối lượng không nhỏ 

hàng hóa được nhập khẩu vào nước ta theo đường bộ. 

 

13. Xin cho ví dụ về "trị giá EXW" 

 

Khoản 12 Điều 3 Dự thảo Thông tư quy định: “Trị giá EXW” là trị giá 

xuất xưởng của hàng hóa. Trị giá EXW được tính theo quy định tại Điều VII 

Hiệp định Chung về Thuế quan và Thương mại (GATT) 1994 và Hiệp định về 

Trị giá Hải quan của WTO (CVA). Ví dụ: Trị giá EXW của một sản phẩm dệt 

may bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, lợi nhuận của nhà sản 

xuất. Đây là trị giá sau khi hoàn thành sản xuất sản phẩm dệt may tại cơ sở sản 

xuất. 

 

 Ban soạn thảo sẽ báo cáo Bộ Công Thương tiếp tục hoàn thiện dự thảo 

Thông tư theo hướng tích hợp các quy định có liên quan của GATT 1994 và 

CVA vào Thông tư, giúp doanh nghiệp không phải mất công tra cứu. 

 

14. Tại sao cần phải áp dụng công thức tính hàm lượng giá trị gia 

tăng trong suốt một năm tài chính? 

 

Hàm lượng giá trị gia tăng tạo ra trên lãnh thổ Việt Nam có thể thay đổi 

do biến động của giá nguyên vật liệu trên thị trường hay do tỷ giá hối đoái thay 

đổi. Những biến động này có thể chỉ xuất hiện ở một thời điểm nên để bảo đảm 

công bằng, công thức tính toán được xây dựng dựa trên dữ liệu của năm tài 

chính. 

 

15. Tại sao tỷ lệ linh hoạt đối với hàng hóa có mã HS thuộc các 

Chương từ 50 đến 63 lại khác với hàng hóa thuộc các Chương còn lại? 

 

Hàng hóa thuộc các Chương từ 50 đến 63 là hàng dệt may. Đối với nhóm 

hàng này, tỷ lệ linh hoạt được áp dụng không chỉ với trị giá của nguyên liệu mà 

còn cả với khối lượng nguyên liệu. Quy định này xuất phát từ đặc thù của mặt 

hàng dệt may, có thể có những nguyên liệu có khối lượng rất nhỏ nhưng trị giá 

lại rất lớn. Ví dụ như lông vũ là nguyên liệu đắt tiền, chiếm phần lớn trị giá của 

chiếc áo lông vũ, nhưng về mặt khối lượng thì lại rất nhẹ. 

 

16. Đối với hàng hóa có xuất xứ không thuần túy, có trường hợp nào 

phải đáp ứng cùng lúc cả tiêu chí “Chuyển đổi mã số hàng hóa” và “Hàm 

lượng giá trị gia tăng” không? 

 

Hiện tại, theo Dự thảo, không có mặt hàng nào phải đáp ứng đồng thời cả 

hai tiêu chí này. 
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17. Với hàng hóa có xuất xứ không thuần túy, có phải cứ đạt hàm 

lượng giá trị gia tăng trên 30% là được coi là hàng hóa của Việt Nam? 

 

Không nhất thiết. Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy chỉ được coi là 

hàng Việt Nam khi khâu sản xuất, chế biến cuối cùng diễn ra tại Việt Nam và 

khâu đó phải làm thay đổi cơ bản tính chất của hàng hóa, không phải là gia 

công, chế biến đơn giản như quy định tại Điều 10 của dự thảo Thông tư. 

 

18. Tại phụ lục các danh mục hàng hóa kèm theo dự thảo Thông tư, 

Bộ Công Thương liệt kê các mặt hàng, trong đó hầu hết phải đạt tỷ lệ hàm 

lượng giá trị gia tăng nội địa 30% (một số ít sản phẩm 40%).  Như vậy 

ngoài việc phải đảm bảo công đoạn cuối cùng không phải là công đoạn đơn 

giản, thì đây là tỷ lệ tối thiểu giá trị gia tăng nội địa của sản phẩm nếu 

muốn được công nhận, dán mác hàng sản xuất tại Việt Nam?  

 

Đối với một mặt hàng cụ thể, nếu tiêu chí xác định "hàng hóa của Việt 

Nam" là VAC 30% thì 30% là ngưỡng thấp nhất mà VAC của hàng hóa đó phải 

đạt được để được coi là hàng hóa của Việt Nam.  

 

 19. Tại sao các quy định của Thông tư không chỉ áp dụng cho nhãn 

hàng hóa mà còn áp dụng cho cả các tài liệu, vật phẩm chứa đựng thông tin 

liên quan đến hàng hóa? 

 

Thông tư này áp dụng cho cả việc ghi nhãn và tiếp thị sản phẩm trên thị 

trường Việt Nam nên mọi tài liệu, vật phẩm chứa đựng thông tin liên quan tới 

hàng hóa, thí dụ như tờ rơi, tài liệu hướng dẫn sử dụng, clip quảng cáo, v.v... 

đều phải tuân thủ quy định của Thông tư.  

 

 20. Các tài sản trí tuệ như ý tưởng, thiết kế, bằng phát minh, quyền 

sở hữu công nghiệp... có được tính đến khi xác định một mặt hàng nào đó là 

sản phẩm của Việt Nam? 

 

Tài sản trí tuệ, nếu xác định được giá trị, có thể đưa vào "chi phí phân bổ 

trực tiếp" (nêu tại Điều 9, khoản 4, tiết c) để tính toán hàm lượng giá trị gia tăng. 

Tương tự là chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D), thiết kế, chế tạo mẫu, v.v...  

 

21. Các tiêu chí của Thông tư này có phần giống với Thông tư 

05/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương có đúng không? 
 

Thông tư 05/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương là Thông tư quy định về 

quy tắc xuất xứ áp dụng cho hàng hóa xuất khẩu vào các thị trường mà chúng ta 

chưa có quan hệ thương mại tự do (FTA). Thông tư 05/2018/TT-BCT nhấn 

mạnh hàm lượng giá trị tạo ra trên lãnh thổ Việt Nam nên về cơ bản, các tiêu chí 

để xác định hàng hóa của Việt Nam nêu tại dự thảo Thông tư này là giống với 

Thông tư 05/2018/TT-BCT.  
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 22. Thông tư có đặt ra thủ tục hành chính nào buộc doanh nghiệp 

phải tuân thủ hay không? 
 

Dự thảo Thông tư không quy định bất kỳ một thủ tục hành chính mới nào 

mà doanh nghiệp phải tuân thủ. 

 

 23. Thực hiện quy định của Thông tư có làm doanh nghiệp phát sinh 

thêm chi phí gì không? 
 

Thông tư sẽ không làm phát sinh thêm chi phí cho doanh nghiệp bởi ghi 

nhãn hàng hóa và công bố nước xuất xứ trên nhãn hàng hóa đã từ lâu là yêu cầu 

bắt buộc theo quy định của Nghị định 43/2017/NĐ-CP. Thông tư chỉ giúp các tổ 

chức, cá nhân có căn cứ để thực hiện đúng yêu cầu của Nghị định 43, giúp loại 

bỏ các trường hợp vô tình hay cố tình vi phạm thông tin về nước xuất xứ.  

 

Với Thông tư này, các doanh nghiệp chân chính sẽ không phải đối diện 

với nguy cơ cáo buộc "gian lận xuất xứ", tránh được rủi ro kiện tụng và mất uy 

tín với người tiêu dùng. Ngoài ra, kết hợp với việc thực thi nghiêm túc Nghị 

định 43 tại cửa khẩu, Thông tư cũng sẽ giúp loại bỏ dần tình trạng hàng nhập 

khẩu nhập nhèm "đội lốt" hàng Việt Nam như đã rải rác xảy ra trong thời gian 

qua. 

 

 24. Một sản phẩm đáp ứng được các tiêu chí nêu tại Thông tư có bắt 

buộc phải thể hiện là sản phẩm của Việt Nam hay không? 

 

 Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa trên thị trường Việt Nam 

có quyền thể hiện hoặc không thể hiện nội dung hàng hóa của Việt Nam trên 

nhãn hàng hóa và/hoặc trên tài liệu, vật phẩm chứa đựng thông tin liên quan đến 

hàng hóa. Trường hợp thể hiện nội dung hàng hóa của Việt Nam trên nhãn hàng 

hóa và/hoặc trên tài liệu, vật phẩm chứa đựng thông tin liên quan đến hàng hóa, 

tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa trên thị trường Việt Nam có 

nghĩa vụ tuân thủ Thông tư và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin 

do mình cung cấp. 

 

 25. Doanh nghiệp lo ngại về việc tự xác định và ghi nhãn "Sản xuất 

tại Việt Nam" không biết có đảm bảo chính xác không. Bộ Công Thương có 

tính đến khả năng Nhà nước có cơ quan đứng ra đánh giá và cấp giấy công 

nhận để họ yên tâm? 

 

Ban soạn thảo chưa bao giờ tính đến khả năng này bởi cơ chế "đánh giá - 

công nhận" sẽ thực sự là gánh nặng cho cả doanh nghiệp cũng như cơ quan quản 

lý. Thông tư này, nếu được ban hành, sẽ do doanh nghiệp tự giác thực hiện. Nhà 

nước chỉ sử dụng Thông tư để phân xử đúng - sai khi xuất hiện tình huống đòi 

hỏi phải có sự phân xử đúng - sai, thí dụ như vụ Khaisilk trước đây. 
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26. Lốp xe là đầu ra của một nhà máy sản xuất lốp, nhưng lại là đầu 

vào của ngành sản xuất ô tô, xe máy. Vậy lốp xe có được coi là "nguyên 

liệu" theo định nghĩa ở Điều 3 không? 
 

Khoản 9 Điều 3 dự thảo Thông tư quy định “Nguyên liệu” là bất kỳ vật 

liệu hay chất liệu nào được sử dụng hoặc tiêu tốn trong quá trình sản xuất ra 

hàng hóa. Vì vậy, nếu được sử dụng như đầu vào của sản xuất ô tô, xe máy, lốp 

xe sẽ được coi là nguyên liệu. 

 

27. Cây xoài lấy giống từ Thái Lan đem về Việt Nam trồng thì quả 

xoài có được coi là sản phẩm của Việt Nam không?  
 

Khoản 1 Điều 8 Dự thảo Thông tư quy định: Cây trồng và các sản phẩm 

từ cây trồng được trồng và thu hoạch tại Việt Nam được coi là hàng hóa có xuất 

xứ thuần túy. Vì vậy, cây xoài mặc dù lấy giống từ Thái Lan nhưng được trồng 

và thu hoạch tại Việt Nam thì quả xoài được coi là sản phẩm của Việt Nam. 

 

28. 50% chè Việt Nam phối trộn với 50% chè Sri Lanka thì sản phẩm 

tạo ra từ quá trình này có được coi là sản phẩm Việt Nam không? 

 

Đây là trường hợp sản phẩm tạo ra từ chè có sử dụng một phần nguyên 

liệu chè không có xuất xứ Việt Nam. Để trả lời câu hỏi này, cần có dữ liệu về trị 

giá EXW của sản phẩm chè sau chế biến. Ngoài ra, cần làm rõ sản phẩm cuối 

cùng là kết quả của quá trình phối trộn đơn giản hay sử dụng phương thức khác, 

thí dụ như sản xuất túi chè nhúng từ nguyên liệu chè. Nguyên tắc là công đoạn 

sản xuất, chế biến tại Việt Nam phải vượt qua công đoạn gia công, chế biến đơn 

giản quy định tại Điều 10 dự thảo Thông tư. 

 

29. Các sản phẩm từ trước tới nay vẫn được dán nhãn “Made in Viet 

Nam” hay sử dụng danh xưng "hàng Việt Nam" sẽ được ứng xử ra sao?  
 

Kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành, việc thể hiện nội dung hàng hóa 

của Việt Nam trên nhãn hàng hóa và/hoặc trên tài liệu, vật phẩm chứa đựng 

thông tin liên quan đến hàng hóa phải tuân thủ các quy định của Thông tư, 

không có ngoại lệ. 

 

 30. Dự thảo Thông tư mới đưa ra các tiêu chí xác định như thế nào là 

hàng hóa của Việt Nam hay sản xuất tại Việt Nam. Tại sao không đề cập 

đến các khái niệm như "Lắp ráp tại Việt Nam", hay "Sản xuất bởi [công ty 

nào đó]", hay "Thiết kế tại Việt Nam", hay "Thiết kế bởi [công ty nào 

đó]"? Một sản phẩm không đủ điều kiện để thể hiện là hàng hóa Việt Nam 

sẽ ghi xuất xứ của nước nào nếu doanh nghiệp nhập khẩu đầu vào từ nhiều 

nước khác nhau? 
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 Ban soạn thảo đã dự thảo 1 điều khoản đề cập đến các khái niệm này để 

giúp doanh nghiệp có thêm các hình thức thể hiện trong trường hợp hàng hóa 

không đáp ứng được các tiêu chí để được coi là hàng hóa của Việt Nam. Tuy 

nhiên, do Điều 15 của Nghị định 43/2017 không cho phép doanh nghiệp được sử 

dụng các cụm từ này, Thông tư lại là văn bản dưới cấp Nghị định nên Ban soạn 

thảo đã phải bỏ điều khoản này ra. Cho tới nay, chúng tôi cũng chưa rõ Bộ Tư 

pháp có chấp nhận Điều 4 của dự thảo Thông tư hay không bởi Điều này đưa ra 

các quy định rộng hơn so với Điều 15 của Nghị định 43/2017. 

 

 Vấn đề hình thức văn bản là một trong những vấn đề gây tranh luận trong 

quá trình trao đổi về sự cần thiết phải ban hành một văn bản quy phạm pháp luật 

giúp xác định như thế nào là hàng hóa của Việt Nam. Ban soạn thảo nhận thấy 

nên ban hành ở cấp Nghị định nhưng một số cơ quan khác lại không cho là như 

vậy. Họ không sai bởi Nghị định chỉ dùng để hướng dẫn luật trong khi chúng ta 

lại chưa có luật về thế nào là hàng hóa của Việt Nam. Nếu ban hành Nghị định 

thì sẽ là một Nghị định "không đầu", điều không được luật pháp hiện hành cho 

phép. 

 

 Xuất phát từ đây, nếu doanh nghiệp nhập khẩu đầu vào từ nhiều nước 

khác nhau, sản phẩm cuối cùng lại không đủ điều kiện để thể hiện là hàng hóa 

của Việt Nam thì doanh nghiệp sẽ thể hiện xuất xứ theo quy định của Nghị định 

43/2017, tức là tự xác định và tự chịu trách nhiệm, miễn là đừng ghi xuất xứ 

Việt Nam.   

 

 31. Thông tư này không áp dụng cho hàng hóa xuất khẩu. Vậy thì 

việc gắn nhãn "Made in Viet Nam" trên hàng hóa xuất khẩu sẽ theo quy 

định nào? Nếu sản phẩm không đáp ứng các tiêu chí của Thông tư này 

nhưng vẫn gắn nhãn "Made in Viet Nam" để xuất khẩu thì có bị coi là vi 

phạm không? 

 

 Bộ Công Thương đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật giúp xác 

định xuất xứ của hàng xuất khẩu, cả với thị trường mà ta đã có quan hệ thương 

mại tự do cũng như những thị trường mà ta chưa có quan hệ thương mại tự do. 

Hàng xuất khẩu sẽ thể hiện xuất xứ theo các quy định này.  

 

 32. Các trường hợp vi phạm quy định của Thông tư sẽ áp dụng chế 

tài như thế nào? 

 

Theo quy định tại dự thảo, Tổng cục Quản lý thị trường là đơn vị chủ trì, 

phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Công Thương và các cơ quan có thẩm 

quyền khác tổ chức thực hiện việc kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm trong 

quá trình thực thi Thông tư này. Trường hợp phát hiện vi phạm, Tổng cục Quản 

lý thị trường và các cơ quan có thẩm quyền khác sẽ tùy theo mức độ vi phạm để 

đưa ra chế tài xử lý phù hợp với quy định của pháp luật. 
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 33. Bộ Công Thương sẽ làm gì để doanh nghiệp, người dân cũng như 

các cơ quan quản lý liên quan hiểu được mục tiêu của Bộ Công Thương 

cũng như các quy định của Thông tư này? 
 

Việc đăng tải dự thảo Thông tư là bước đầu tiên. Sau đó Bộ Công Thương 

sẽ tổ chức các buổi hội thảo giới thiệu dự thảo và xin ý kiến các hiệp hội, doanh 

nghiệp và tổ chức, cá nhân có liên quan về các quy định tại dự thảo.  

 

Bộ Công Thương cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông 

để giải thích, làm rõ về mục tiêu ban hành Thông tư cũng như những nội dung 

mang tính kỹ thuật để doanh nghiệp, người dân có thể hiểu và góp ý được sát 

thực nhất. 

 

 

_______***________ 

 

 


