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THÔNG TƯ 

QUY ĐỊNH VỀ XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY SANG MÊ-HI-CÔ THEO HIỆP 

ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG 

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị quyết số 72/2018/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội về việc 

phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (sau đây gọi 

tắt là CPTPP) và các văn kiện có liên; 

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 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 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương; 

Căn cứ 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; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, 

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang 

Mê-hi-cô theo CPTPP. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về hạn ngạch thuế quan và hệ thống giám sát hàng dệt may xuất 



khẩu sang Mê-hi-cô theo CPTPP. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với thương nhân xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô và các 

tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Chương II 

ƯU ĐÃI THUẾ THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN 

Điều 3. Hạn ngạch thuế quan xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô 

1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục hàng dệt may áp dụng hạn ngạch thuế 

quan xuất khẩu sang Mê-hi-cô theo quy định của Mê-hi-cô tại Phụ lục I. 

2. Lượng hạn ngạch thuế quan xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô năm 2019 được 

quy định tại Phụ lục I của Thông tư. 

3. Bộ Công Thương công bố lượng hạn ngạch thuế quan của các năm tiếp theo sau khi 

nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền của Mê-hi-cô. 

Điều 4. Quy định về ưu đãi thuế quan 

Hàng dệt may xuất khẩu sang Mê-hi-cô được hưởng ưu đãi thuế quan theo CPTPP khi 

đáp ứng các điều kiện sau: 

1. Có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu CPTPP (Certificate of Origin form 

CPTPP) được cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-

BCT ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định quy tắc xuất xứ hàng 

hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. 

2. Có Chứng thư xuất khẩu (Certificate of Eligibility) do cơ quan có thẩm quyền cấp quy 

định tại Điều 7 Thông tư này. 

Hàng dệt may quy định tại điểm b và d khoản 3 Điều này không cần áp dụng Chứng thư 

xuất khẩu. 

3. Đáp ứng một trong các quy tắc xuất xứ sau: 



a) Hàng dệt may theo hạn ngạch thuế quan tại số thứ tự 01, 02, 03 quy định tại Phụ lục I 

khi sử dụng nguyên phụ liệu trong Danh mục nguồn cung thiếu hụt quy định tại Phụ lục 

II của Thông tư này được miễn thuế nhập khẩu vào Mê-hi-cô, 

b) Hàng dệt may nằm ngoài hạn ngạch thuế quan tại số thứ tự 01, 02, 03 quy định tại Phụ 

lục I của Thông tư này đáp ứng quy tắc xuất xứ hàng hóa quy định tại Hiệp định CPTTP 

và Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Bộ Công Thương quy 

định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 

Bình Dương được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu của Mê-hi-cô theo CPTPP. 

c) Hàng dệt may theo hạn ngạch thuế quan tại số thứ tự 04 quy định tại Phụ lục I của 

Thông tư này đáp ứng quy tắc xuất xứ hàng hóa quy định tại Hiệp định CPTTP và Thông 

tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định Quy 

tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình 

Dương được hưởng thuế thuế suất nhập khẩu của Mê-hi-cô theo CPTPP. 

d) Hàng dệt may nằm ngoài hạn ngạch thuế quan tại số thứ tự 04 quy định tại Phụ lục I 

của Thông tư này đáp ứng quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng quy định tại Điều 5 của 

Thông tư này được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu của Mê-hi-cô theo CPTPP. 

Điều 5. Quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng 

1. Chuyển đổi Chương (CC), ngoại trừ từ nhóm 5106 đến 5113, từ nhóm 5204 đến 5212, 

từ nhóm 5401 đến 5402, từ phân nhóm 5403.33 đến 5403.39, từ phân nhóm 5403.42 đến 

các phân nhóm thuộc nhóm 5408, từ nhóm 5508 đến 5516, hoặc từ nhóm 6001 đến 6006, 

với điều kiện sản phẩm được cắt hoặc dệt thành hình hoặc cả hai và được khâu hoặc may 

ráp tại lãnh thổ của một hoặc nhiều Nước thành viên CPTPP. 

2. Chuyển đổi Chương (CC), ngoại trừ từ nhóm 5106 đến 5113, từ nhóm 5204 đến 5212, 

từ nhóm 5401 đến 5042, từ phân nhóm 5403.33 đến 5403.39, từ phân nhóm 5403.42 đến 

các phân nhóm thuộc nhóm 5408, từ nhóm 5508 đến 5516, từ nhóm 5801 đến 5802, hoặc 

từ nhóm 6001 đến 6006, với điều kiện sản phẩm được cắt hoặc dệt thành hình hoặc cả hai 

và được khâu hoặc may ráp tại lãnh thổ của một hoặc nhiều Nước thành viên CPTPP. 

3. Đối với khăn và tã lót cho trẻ sơ sinh hoặc các vật phẩm tương tự làm từ xơ tổng hợp 



thuộc nhóm 9619: chuyển đổi nhóm (CTH), ngoại trừ từ nhóm 5106 đến 5113, từ nhóm 

5204 đến 5212 hoặc từ nhóm 5401 đến 5402, từ phân nhóm 5403.33 đến 5403.39 hoặc 

5403.42 đến 5403.49, từ nhóm 5404 đến 5408, chương 55, hoặc nhóm 5606, từ nhóm 

5801 đến 5802, 5903 hoặc từ 6001 đến 6006, hoặc từ chương 61 chương 62 với điều kiện 

sản phẩm được cắt hoặc dệt thành hình hoặc cả hai và được khâu hoặc may ráp tại lãnh 

thổ của một hoặc nhiều Nước thành viên CPTPP. 

Chương III 

NGUYÊN TẮC ĐIỀU HÀNH HẠN NGẠCH THUẾ QUAN XUẤT KHẨU HÀNG 

DỆT MAY SANG MÊ-HI-CÔ 

Điều 6. Nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan 

1. Bộ Công Thương cấp Chứng thư xuất khẩu cho lô hàng dệt may xuất khẩu sang Mê-hi-

cô đối với các trường hợp quy định tại điểm a, điểm c, khoản 3 Điều 4 Thông tư này. 

Chứng thư xuất khẩu có giá trị trong năm được cấp. 

2. Chứng thư xuất khẩu được cấp tự động cho các lô hàng đã xuất khẩu. 

3. Chứng thư xuất khẩu được cấp theo phương thức trừ lùi lượng hạn ngạch thuế quan 

trên hệ thống điện tử theo nguyên tắc thương nhân nộp hồ sơ trước được cấp trước, 

thương nhân nộp hồ sơ sau được cấp sau, cho đến khi lượng hạn ngạch thuế quan được 

cấp hết. Thời gian tiếp nhận hồ sơ được tự động cập nhật trên hệ thống điện tử của Bộ 

Công Thương. 

4. Bộ Công Thương công bố công khai số lượng, khối lượng hạn ngạch thuế quan trên Hệ 

thống điện tử của Bộ Công Thương. 

5. Thương nhân có nhu cầu hưởng ưu đãi thuế quan theo quy định tại Thông tư này có 

trách nhiệm theo dõi hạn ngạch thuế quan hàng dệt may xuất khẩu sang Mê-hi-cô trên hệ 

thống điện tử để nộp hồ sơ đăng ký cấp Chứng thư xuất khẩu theo quy định tại Điều 8 

Thông tư này. 

Điều 7. Cơ quan cấp Chứng thư xuất khẩu 



Cơ quan cấp Chứng thư xuất khẩu của Bộ Công Thương là các cơ quan quy định tại Phụ 

lục V của Thông tư này. 

Điều 8. Trình tự, thủ tục cấp Chứng thư xuất khẩu 

1. Hồ sơ đăng ký cấp Chứng thư xuất khẩu bao gồm: 

a) Đơn đăng ký Chứng thư xuất khẩu (Mẫu số 01 thuộc Phụ lục III ban hành kèm theo 

Thông tư này); 

b) Chứng thư xuất khẩu đã khai hoàn chỉnh (Mẫu số 02, 03 thuộc Phụ lục III ban hành 

kèm theo Thông tư này). Hướng dẫn kê khai Chứng thư xuất khẩu thực hiện theo quy 

định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này. 

Việc kê khai Chứng thư xuất khẩu theo hướng dẫn kê khai tại Phụ lục IV phục vụ việc 

cấp Chứng thư, giám sát thực hiện của cơ quan quản lý nhà nước có liên quan theo 

CPTPP. 

c) Tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan. 

2. Thương nhân khai báo hồ sơ đề nghị cấp Chứng thư xuất khẩu theo mẫu quy định tại 

khoản 1 Điều này qua hệ thống điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ: 

http://www.ecosys.gov.vn. 

3. Trong thời hạn 08 (tám) giờ làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, cơ quan cấp 

Chứng thư xuất khẩu thông báo trên hệ thống điện tử kết quả xét duyệt hồ sơ như sau: 

a) Trường hợp đáp ứng cấp Chứng thư xuất khẩu, Bộ Công Thương thông báo cho 

thương nhân qua hệ thống điện tử và trả Chứng thư xuất khẩu qua bưu điện hoặc trả trực 

tiếp theo đăng ký của thương nhân trên hệ thống điện tử trong thời hạn 02 (hai) ngày làm 

việc kể từ ngày thông báo chấp nhận cấp Chứng thư xuất khẩu. 

b) Trường hợp không cấp Chứng thư xuất khẩu, Bộ Công Thương thông báo và nêu rõ lý 

do trên hệ thống điện tử. Đối với hồ sơ cần bổ sung, sửa đổi, thời hạn nộp bổ sung, sửa 

đổi hồ sơ là 02 (hai) ngày làm việc kể từ khi thương nhân nhận được thông báo; quá thời 

hạn trên hệ thống điện tử sẽ tự động hủy bỏ hồ sơ này. 



Chương IV 

GIÁM SÁT HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU SANG MÊ-HI-CÔ THEO CPTPP 

Điều 9. Đăng ký thông tin 

1. Thương nhân xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo CPTPP (bao gồm cả thương 

nhân xuất khẩu theo hạn ngạch thuế quan và cả thương nhân xuất khẩu không theo hạn 

ngạch thuế quan) phải đăng ký thông tin theo Mẫu số 04 thuộc Phụ lục III của Thông tư 

này trên hệ thống điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ: http://www.ecosys.gov.vn. 

2. Thương nhân có trách nhiệm chủ động cập nhật thông tin khi có thay đổi về hoạt động 

sản xuất, kinh doanh và các thông tin có liên quan đến thương nhân. 

Điều 10. Lưu trữ hồ sơ 

Thương nhân quy định tại Điều 9 của Thông tư này có trách nhiệm lưu các hồ sơ sau: 

1. Hồ sơ liên quan đến lô hàng xuất khẩu sang Mê-hi-cô như: hồ sơ đăng ký cấp Chứng 

thư xuất khẩu, hồ sơ hải quan, chứng từ vận tải, hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận xuất 

xứ hàng hóa và hồ sơ chứng từ khác có liên quan. Thời gian lưu hồ sơ tối thiểu 5 năm kể 

từ ngày xuất khẩu. 

2. Hồ sơ, chứng từ chứng minh năng lực sản xuất của thương nhân trong 5 năm gần nhất: 

như máy móc thiết bị, số lượng công nhân và hồ sơ chứng từ khác có liên quan. 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 11. Tổ chức thực hiện 

1. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số xây dựng Hệ thống điện tử cấp Giấy chứng thư 

xuất khẩu và đăng ký thông tin thương nhân. 

2. Các cơ quan cấp Chứng thư xuất khẩu quy định tại Điều 7 của Thông tư này tổ chức 

triển khai cấp Chứng thư xuất khẩu. 

Điều 12. Hiệu lực thi hành 



1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2009. 

2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu phát sinh vướng mắc, kể cả vướng mắc về 

việc diễn giải các quy định của Thông tư khác với quy định của CPTPP và các văn kiện 

có liên quan, thương nhân, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan phản ánh bằng 

văn bản về Bộ Công Thương để hướng dẫn, xử lý./. 
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dinh Doi tde Todn dien vd Tien bo xuyen Thdi Binh Duang) 

STT STT 
theo 

CPTPP 

M( ta mat hang ngudn cung thieu hut Yeu cau dau ra (neu 
co) 

Ghi chu 

1 6 Sgi 11 
thugc 
va it 
sgi c( 
doi \ 
sgi 1 

ir xo bong, chua dong goi de ban le, 
; nhom 5206, co tren 50% xo bong 
nhat 35% xo acrylic, khong bao gom 
3 chi so sgi 67 nm hoac manh horn 
oi sgi dom, hoac co chi so moi danh 
35 nm hoac manh hem dot vox sgi xe 

^ 
Quan ao va phu kien 
thugc chucmg 61, tru 
bit tat ngan, bit tat mat 
ca chan va bit tit det 
kim danh cho tre nho 
AJ\ a \ r / " 1 1 1 ^ 

thugc nhom 6111 va 
bit tat det kim thuoc 
nhom 6115 

Se dugc 
loai khoi 
Danh muc 
nguon cung 
thieu hut 5 
nam sau khi 
Hiep dinh 
CO hieu luc 

2 56 X o s 
thuoi 
nhon 
ky h( 
sgi, 1 
polyi 
xuat 
xo di 
chua 

aple tu acrylic hoac modacrylic 
; phan nhom 5501.30 hoac phan 
1 5503.30, chua chai tho, chua chai 
)ac chua gia cong each khac de keo 
oai tru xo moc hoac xo tay trlng, 
ne htm co tong hgp (PAN) cho san 

1 1 1 1 v 

sgi carbon, va xo chua nhuom hoac 
I chuot keo su dung cho sgi acrylic, 
dong goi de ban le 3 58 Xo si 

thugc 
da ch 
each 
hoac 
hgp( 
xo c\ 
dung 
ban 1 

aple tu acrylic hoac modacrylic 
phan nhom 550130 hoac 5506.30, 

ai tho, chai ky hoac chua gia cong 
khac de keo sgi, loai tru xo moc 
xo tay trang, polyme huu co tong 
PAN) cho san xuat sgi cac-bon, va 
ua nhugm hoac xo da chuot keo su 
cho sgi acrylic, chua dong goi de 

4 96 Sgi X 

acryl 
phan 
5509 

J cat ngan (staple) modacrylic va 
c, chua dong goi de ban le, thuoc 
nhom 5509.31, 5509.32, 5509.61, 
.62 va 5509.69 

Quan ao than tren 
thugc nhom 6105, 
6106,6109,6110, 
6111 va6114 va ngoai 
trir bit tit ngan, giay 
va bit tit det kim cho 
tre em thugc nhom 
6111 va va tit quan o 
nhom 6115 



5 97 Vai 
mod 
55i : 

det thoi ttr xo eat ngln (staple) 
acrylic va acrylic, thugc phan nhom 
1.29 

Ao khoac ngoai diing 
cho nam gidi, tre em 
trai, phu nu va tre em 
gai, thuoc nhom 6201 
hoac 6202 va quan ao 
tre em thugc phan 
nhom 6209.30 tuomg 
tu quan ao thugc nh6m 
6201 va 6202 

0 1 nri 1 /U Vai 
lugi 
met 
55i: 

det thoi tu 100% xo acrylic, co so 
g sgi trung binh tren 55 (theo he 
, thugc phan nhom 5512.21 hoac 
1.29 

Quan ao thugc chuong 
62 

7 182 Sgi 
le, e 
hoac 
550' 

;tru chi khau), chua dong goi d l ban 
6 chua tren 50% acrvlic trir xo moc 
xo da tay trang, thuoc phan nhom 

1.69 

Ao len, ao chui dau, 
ao ni ni-le iao vest 
mac lot) va cac san 
pham tucmg tu thuoc 
phan nhom 6110.30 
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(Kem theo Thon 
Cong 'i 

theoH 

PHU L U C HI 

CAC BIEU MAU 

g tirsS of /2019/TT-BCT ngay thdng fndm 2019 cua Bo truang Bo 
'^huang quy dinh ve xudt khau hang det may sang Me-hi-co 
'ep dinh Doi tde Todn dien vd Tien bo xuyen Thdi Binh Duang) 

Mau so 01 D( in dang ky Chung thu xuat khau 

Mau so 02 a uns thu xuat khau 

Mau so 03 a ? IJ ij ' ^ 

tjng thu xuat khau khai bo sung 

Mau so 04 D: ng ky thong tin thuong nhan 

9 



TEN THlTONG NHAN 

So: 

Mdu sd 01 - Phu luc III 

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V I E T NAM 
Doc lap - Ty do - Hanh phuc 

ngay... thdng... nam ... 

D O N D A N G K Y C H I T N G THlT X U A T K H A U 

kinh giri: (ten eua ca quan cap Chimg thu). 

Ten thuong nhan (tilng Viet va tilng Anh): 
Dia chi tru sd chinh: 
Sd dien thoai: Sd fax: 
Website (neu cd) E-mail: 
Giay chung nhan dang ky doanh nghiep (hoac Gi ly chung nhan dang ky kinh doanh) sd: 

do cap ngay thang nam 

Can cu Thdng tu sd Of /2019/TT-BCT ngay If thang^nam 2019 cua Bo trudng 
Bd Cdng Thuong quy djnh ve xuat khau hang det may sang Me-hi-cd theo Hiep dinh Ddi 
tac Toan dien va Tien bd xuyen Thai Binh Duong, (ten thuong nhan) d l nghi 

(ten ciia Co quan cap Chung thu) d p Chung thu xult khdu (Certificate of 
Eligibility) ddi vc i hang det may xult khau sang Me-hi-cd nhu sau: 

1. Ngudi nhap khau/ Ngudi mua (ten tilng Viet va ten Tilng Anh): 
2. Dia chi ngudi nhap khau: 
3. Ten nha san xuat/ gia cdng: 
4. Dia chi nha san xuat/ gia cdng: 
5. To khai bang hoa xuat khau sd: 

11 
Ten san ph 
hoa (tieng 

tieng t 

am, hang 
Viet va 
knh) 

M6 ta 
hang hda 
(HS 6 so) 

Sd 
lugng/ 
khoi 

lugng 

Md ta nguyen lieu trong 
Danh muc ngudn cung 

thilu hut de su dung san 
xuat 

Ghi chii 

(ten thuang nhan) cam doan Id hang ndi tren dtioc khai bao chinh xac, 
dung su thue, thue hien diing cac quy dmh tai Thdng tu sd Oj /2019/TT-BCT ngdy Jf 
thang^ nam 2019 ctia Bo trudng Bd Cdng Thuomg quy dinh v l xult khau hang det may 
sang Me-hi-cd theo Hiep djnh Ddi tac Toan dien va Ti ln bd xuyen Thai Binh Duong, cac 
van ban phap luat khac cd lien quan va xin hoan toan chju trach nhiem trudc phap luat./. 

Ngirdi dai dien theo phap luat 
cua thu-QTig nhan 

{Ghi ro chuc danh, ky ten, dong dau, ho vd ten) 
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Mdu so 02 - Phu luc III 

CERTIFICATE OF ELIGIBILITY 

Certificate number: 
[For certificate issuing authority 

1. Name, Address of Exporter 2. Name, Address of importer or Consignee: 

3. Exporting Country/ Region: 4. Means of Transport: 

5. Place of Loading: 6. Place of Destination: 

7. Item 
No. 

8. Marks, number 
packages; decript 
(including HS nun 
Country) 

and kind of 
on of goods 
iber of importing 

9. Quantity of 
goods 

10. Description of the material on the Short 
Supply List of Products used in the 
manufacture of the good exported 

11. Declaration by the exporter 

The undersigned hereby declare 
details and statements are corre( 

(Place and date, signature of au 

E that the above 

/ lorised signatory) 

12. Place and date, signature of Authorized officer and 
certificate isuing authority 

13. Remarks: 

11 



Mdu so 03 - Phu luc III 

ADDITIONiVL PAGE(S) OF CERTIFICATE OF ELIGIBILITY 

Certificate number: 
(For certificate issuing authority, Pages: / 

7. item 
No. 

8. Mark, number ami 
package; decriptior 
(including HS numbc 
Country) 

kind of 
of goods 
jr of importing 

9. Quantity of 
goods 

10. Description of the material on the Short Supply 
List of Products used in the manufacture of the 
good exported 

— 

11. Deciaration by the exporter 

The undersigned hereby declares 
statements are correct; 

(Piace and date, signatur 

5 that the above details and 

e of authorised signatory) 

12. Piace and date, signature of Authorized officer 
and certificate isuing authority 

12 



Mdu so 04 - Phu luc III 

REGISTRATION OF ENTERPRISES 
No: 

1. Name of Entd rprises: 

2. Head office a: dress: 

3. Telephone: 4. Fax: 
5. Email: 
6. Name and add 
6.1 
6.2 
6.3 

Iress of textile and apparel facilities: 

7. Number of en ployees: 
8. Description ol 
8.1 
8.2 
8.3 

the textile or apparel goods: 

9. Production ca 3acity: 
10. Number and type of machines for the textile or apparel goods: 
I I . Approximate number of hours used to produce the textile or apparel goods: 
12. Name and ad 
12.1 
12.2 
12.3 

dress of suppliers: 

13. Name of, and 
1 1 1 
ID.I 

13.2 
13.3 

contact information for direct customers in Mexico: 

14. Imports (a y 
volume of goods J 

1 f T TTDf^ 1 . J7 • 7' ' A A *X' 1' 1 - J 

' ^arly summary oj HTS numbers at the six-digit tarrif line, value and 
or the precending two years): 

14. Exports to M 
volume of goods J 

[jxico (a summary of HTS numbers at the six-digit tariff line, value and 
Tr the precending two years): 
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PHU L U C I V 

kirONG DAN K E K H A I C H U M i THlT XUAT K H A U 
(Kem theo Tho ig tuso (yf /2019/TT-BCT ngay/ff thdng fndm 2019 cua Bo trudng Bo 

Cong Thuang quy dinh ve xudt khau hang det may sang Me-hi-cd 
theo Hiep dinh Doi tde Todn dien vd Tien bo xuyen Thdi Binh Duang) 

1. Chung 
he thong dien ttr 

thu xuat khau phai dugc ke khai bang tieng Anh theo mau dang tai tren 
cua Bg Cong Thuomg tai dia chi: http://www.ecosys.gov.vn 

2. Ngi ding ke khai phai phu hgp voi Gi ly chung nhan xuat xu hang hoa mau 
CPTPP (Certificate of Origin form CPTPP) va cac chung tir khac nhu van dom, hoa dom 
thuomg mai.... 

3. Thuomg nhan ke khai so trang va tir 6 so 1 den 6 so 11 voi ngi dung ke khai cu 
the nhu sau: 

- 6 tren cung ben tay phai: ghi s6 trang. V i du: page 1/3, page 2/3, page 3/3 

- O so 1: 

- 6 so 2: 

- O so 4: 

en, dia chi cua nha xuat khau. 

en, dia chi ciia nha nhap khau hoac nhan hang. 

- O so 3:1 Juoc xuat khau. 

en phuomg tien van tai (neu giii hang blng may bay thi ghi "By air", neu 
giri bang dudmg biln thi "By sea"). 

- 6 so 5: (mug xip hang. 

- O SO 6: Clang den hoac noi do hang cuoi cimg. 

- O so 7: So thu tu cac mat hang (moi mat hang co mot so thu tu rieng). 

- O so 8: k y hieu, so lugmg kien hang, loai kien hang, mo ta hang hoa (bao gom ma 
HS ciia Me-hi-cc d cap 6 so va ten thuomg hieu ciia hang hoa (neu co)). 

r^ r f r ^ 

- O SO 9: So lugmg, khoi lugmg hang hoa (ghi dom vi tinh kg hoac chiec theo quy 
dinh tai Phuc luc 1 cua Thong tu). 

- 6 so 10: V16 ta nguyen lieu trong Danh muc nguon cung thieu hut dugc sir dung 
de san xuat hang cuat khau (theo Phu luc I I ban hanh kem theo Thong tu nay)-

- 6 so 11: Phuomg nhan ghi dja dilm, ngay thang va ky ten ngudi dai dien theo 
phap luat 

4. Td khai bd sung Chiing thu xult khau: 

Trudng hg 3 thuomg nhan sir dung Td khai bd sung theo Mau sd 03 quy dinh tai Phu 
luc I I I ban hanh kem theo Thdng tu nay de khai nhieu mat hang vuot qua tren mot Chung 
thu xuat khau, de nghj khai sd trang va cac 6 tir 6 sd 7 den 6 sd 11 tuomg tu hudng dan tai 
khoan 3 cua Phu luc nay-

1 4 
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PHU L U C V 
DANH SACH C O dUAN CAP CHUTVG THlT XUAT K H A U CUA BO CONG THlTONG 

theo Thong tuso Iff /2019/TT-BCT ngay jf thdng fndm 2019 
Bo Cong Thuang quy dinh ve xudt khau hang det may sang Me-hi-cd 

(Kem 
cua Bd truang 

theo Hiep dinh Ddi tac Todn dien vd Tien bd xuyen Thdi Binh Duang) 

STT Ten CO" quan c a n 
%. 1 

Chirng thir xuat khau Dja ch i 

1 Phong Quan ly Xuat n lap khau khu vuc Ha Noi 25 Ngo Quyen, quan Hoan Kiem, TP. Ha Noi 

2 Phong Quan ly Xuat n 
Minh 

lap khau khu vuc Tp. Ho Chi Lau 8, so 12 Nguyen Thi Minh Khai, phudng Da 
Kao, quan 1, TP. Ho Chi Minh 

3 Phong Quan ly Xuat n lap khau khu vuc Da Nang So 7B duong Cach Mang Thang 8, quan Hai Chau, 
TP. Da Ning 

4 Phong Quan ly Xult n lap khau khu vuc Dong Nai S6 26, dudng 2A, K C N Bien Hoa 2, tinh D6ng Nai 

J DO vong 1 nuong tiai i *h6ng So 9 Lach Tray, quan Ngo Quyen, TP. Hai Phong 

6 Phong Quan ly Xuat nl 
Duong 

lap khau khu vuc Binh So 33 Dai L6 Thong Nhat, K C N Song Than 11, tinh 
Binh Duong 

1 Phong Quan ly Xuat nl lap khau khu vuc Vung Tau So 04 duong Pham Van Dong, phuong Phuoc Trung, 
TP. Ba Ria, tinh Yung Tau 

8 Phong Quan ly Xuat nl ap khau khu vuc Lang Son So 9A Ly Thai To, phudng Dong Kinh, tinh Lang 
Son 

9 Phong Quan ly Xult n( 
Ninh 

ap khau khu vuc Quang Tru sd lien co so 2, phudng Hong Ha, TP. Ha Long, 
tinh Quang Ninh 

10 Phong Quan ly Xuat nl ap khau khu vuc Lao Cai Tang 2, tru so khoi 7, Dai lo Tran Hung Dao, 
Phudng Nam Cudng, TP. Lao Cai, tinh Lao Cai 

11 Phong Quan ly Xult nl ap khau khu vuc Thai Binh 126 Le Lgi, TP. Thai Binh, tinh Thai Binh 

12 O L » A « ™ 1 ' " V L 

Phong Quan ly Xuat nl 
'* 1 1 * * 1 1 ' T ' l I T T ' 

ap khau khu vuc Thanh Hoa 
Tang 2, Khu do thi moi Dong Huong, TP. Thanh 
Hoa (Sd Cong Thuong tinh Thanh Hoa) 

13 Phong Quan ly Xuat nl ap khau khu vuc Nghe An 70 Nguyen Thi Minh Khai, TP. Vinh, tinh Nghe An 
14 Phong Quan ly Xult nl ap khau khu vuc T i ln Giang 17 Nam Ky Khoi NghTa, TP. My Tho, tinh Tien Giang 

15 Phong Quan ly Xult nl lap khau khu vuc C in Tho 19-21 L y Tu Trong, quan Ninh Kieu, TP. C4n Tho 

16 Phong Quan ly Xuat nl lap khau khu vuc Hai Duong So 14 BSc Son, tinh Hai Duong 

17 Phong Quan ly Xuat nl 
Thien 

lap khau khu vuc Binh Tri S6 2 Ton Due Thing, TP. Hul, tinh Thua Thien Hul 

18 Phong Quan ly Xuat nl 1 ip khau khu vuc Khanh Hoa Khu Lien co II, so 4 Phan Chu Trinh, TP. Nha 
Trang, tinh Khanh Hoa 

19 Phong Quan ly Xult nl 1 ip khau khu vuc Ha Tinh So 2, dudng Tran Phu, TP Ha Tinh, tinh Ha Tinh 

20 Phong Quan ly Xuat nl li ip khau khu vuc Ninh Binh Dinh T i t Mien, phudng Dong Thanh, TP. Ninh 
Binh, tinh Ninh Binh 
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