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PHỤ LỤC X 

C/O MẪU S (Việt Nam – Camphuchia) 
 (C/O mẫu X đối với hàng có xuất xứ Việt nam và C/O mẫu S cấp cho hàng có 

xuất xứ Campuchia) 
 

Thông tư 17/2011/TT-BCT thực hiện quy tắc xuất xứ trong bản thỏa thuận về 
việc thúc đẩy thương mại song phương giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ thương 
mại Campuchia áp dụng cho những mặt hàng có xuất xứ từ một bên ký kết được hưởng 
ưu đãi thuế quan khi nhập khẩu trực tiếp vào lãnh thổ của bên ký kết kia do Bộ Công 
thương ban hành 

1. Thể thức C/O: 
1.1. Mẫu C/O:  
- Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 17/2011/TT-BCT ngày 14/4/2011 được sửa đổi 

bổ sung tại Quyết định số 7380/QĐ-BCT ngày 4/12/2012 đính chính Thông tư Thông 
tư 17/2011/TT-BCT thì C/O Mẫu S cấp cho hàng có xuất xứ Campuchia xuất khẩu sang 
Việt Nam và C/O mẫu X cấp cho hàng hóa có xuất xứ Việt Nam xuất khẩu sang Vương 
quốc Campuchia 

- C/O mẫu X và mẫu S có màu hồng nhạt phù hợp với mẫu quy định tại Phụ lục 1 và 
2 Thông tư 17/2011/TT-BCT ngày 14/4/2011 được sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 
7380/QĐ-BCT ngày 4/12/2012 đính chính Thông tư Thông tư 17/2011/TT-BCT.  

1.2. Hiệu lực C/O: 
Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 17/2011/TT-BCT: Hiệu lực của C/O 
1. C/O mẫu X và S có hiệu lực 1 năm kể từ ngày cấp đối với hàng hóa không áp 

dụng hạn ngạch thuế quan  
2. Đối với mặt hàng lá thuốc lá và thóc, gạo, C/O mẫu S có hiệu lực kể từ ngày cấp 

đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó. 
3. C/O mẫu X và S cấp sau khi hàng hóa đã xuất khẩu phải được đóng dấu cấp sau 

“Issued Retroactively”. 
Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 17/2011/TT-BCT: việc xác định xuất xứ  và 

thực hiện các quy định liên quan được áp dụng một cách thích hợp theo quy định tại 
Thông tư thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.  

1.3. Tra cứu C/O trên cổng thông tin điện tử của cơ quan cấp: không có 
2. Nội dung C/O 
Tham khảo mẫu Việt Nam - Lào 

 
 
 
 



2 
 

 
MẪU C/O MẪU S 

 
1. Goods consigned from (Exporter's 
business name, address, country) / Hàng 
hóa gửi từ (Tên doanh nghiệp xuất khẩu, 
địa chỉ, quốc gia) 

  
4. Reference No (số tham chiếu).  : ________ 
THE ARRANGMENT ON BILATERAL TRADE 

ENHANCEMENT OF CAMBODIA AND 
VIETNAM  

thỏa thuận về tăng cường thương mại song phương 
của Campuchia và Việt Nam 

FORM S (mẫu S) 
Issued in (được cấp tại) CAMBODIA 

(See Overleaf Notes) xem trang sau 

2. Goods consigned to (Consignee's 
name, address, country)/ Hàng hóa gửi 
đến (Tên của người nhận hàng, địa chỉ, 
quốc gia) 

3. Means of transport and route (as far as 
known) - Phương tiện vận tải và tuyến 
đường (theo được biết) 
  
  
Departure date (ngày khởi hành): 
  
Truck's name/Aircraft etc (tên xe tải/máy 
bay v.v): 
  
Port of Discharge (cảng dỡ hàng): 
  

For Official Use  (cơ quan có thẩm quyền) 
□ Preferential Treatment Given Under the 
Arrangement on Bilateral Trade Enhancement of 
Vietnam and Cambodia (ưu đãi được đưa ra theo 
thỏa thuận về tăng cường thương mại song phương 
của  Việt Nam và Campuchia)    
□ Preferential Treatment Not Given  (please state 
reason(s) -ưu đãi thuế quan không được đưa ra theo 
FTA (nêu lý do) 
………………………………………… 
Signature of Authorized Signatory of the Importing 
Country (chữ ký của người ký ủy quyền của nước 
nhập khẩu) 

5. Item 
number 
(số thứ 

tự ) 

6. Marks 
and 

numbers 
of 

packages 
(ký hiệu và 

số hiệu 
của kiện 

hàng) 

 7. Number and type of 
packages, description of 

goods  (including quantily 
where appropriate and HS 
number of the importing 

country at 8 digit (số lượng 
và  loại kiện hàng, mô tả 

hàng hóa bao gồm số 
lượng thích hợp mã HS 

hàng hóa của nước nhập 

8. Origin 
criterion (see 

Notes 
overleaf) tiêu 
chí xuất xứ 
(xem trang 

sau) 

9. Gross 
weight or  

other quantity 
and value 

(FOB) (trọng 
lượng cả bì 

hoặc số lượng 
khác và trị giá 

FOB 

10. Number 
and  date of 

invoices (số và 
ngày của hóa đơn 

thương mại)  
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khẩu ở cấp độ 8 số) 

            

11. Declaration by the exporter (xác thực của 
nhà xuất khẩu): 
The undersigned, hereby declares that the 
above details and statement are correct; that all 
the goods were produced in (Người ký tên dưới 
đây, tuyên bố rằng các chi tiết và tuyên bố trên 
là chính xác; rằng tất cả hàng hóa được sản 
xuất tại)   

CAMBODIA 
 

and that they comply with the origin 
requirements specified for these goods in the 
Arrangement on Bilateral Trade Enhancement 
of Cambodia and Vietnam for the goods 
exported to (và họ tuân thủ các yêu cầu xuất 
xứ được chỉ định cho các hàng hóa này trong 
Thỏa thuận tăng cường thương mại song 
phương của Campuchia và Việt Nam đối với 
hàng hóa xuất khẩu sang) 

VIETNAM 
Place and date, name, signature and company 
authorized signatory (Địa điểm và ngày, tên, 
chữ ký và ký tên ủy quyền của công ty) 
_____________________________________ 
13. 
□ Third Country Invoicing          □ Exhibition 

(Hóa đơn bên thứ 3)                        (Triển lãm) 

□ Accumulaton                            □ De Minimis 

(Cộng gộp)                                  (Tích lũy)                       

□ Partial Cumulation    

(Cộng gộp từng phần)              

13. Certification (chứng nhận) 
It is hereby certified, on the basis of control 
carried out, that the declaration by the exporter 
is correct (Theo đó, trên cơ sở kiểm soát được 
thực hiện, tuyên bố của nhà xuất khẩu là chính 
xác). 
  
  
  
......................................................................... 
Place and date, signature and stamp of Issuing 
Authority (Địa điểm và ngày, chữ ký và dấu cơ 

quan ban hành) 

 

 
 
 



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


