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I. QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA



- WO - Xuất xứ thuần tuý

- PE - Sản xuất chỉ từ nguyên liệu có xuất xứ từ một hay nhiều nước thành viên

- PSR - Quy tắc cụ thể mặt hàng

TIÊU CHÍ XUẤT XỨ HÀNG HOÁ

CÓ XUẤT XỨ

WO KHÔNG THUẦN TÚY

RVC CTC CR

PE



RCEP: Cộng gộp nguyên liệu có xuất xứ trong khối RCEP

=> Tiếp tục đàm phán Cộng gộp toàn phần trong 5 năm sau khi thực thi

CỘNG GỘP



1. Áp dụng đối với tiêu chí RVC, CTC.

2. Gồm 11 công đoạn gia công, chế biến đơn giản

CÔNG ĐOẠN GIA CÔNG

CHẾ BIẾN ĐƠN GIẢN

3. “Đơn giản” được mô tả là hoạt 

động không cần các kỹ năng đặc 

biệt, máy móc hoặc thiết bị được 

sản xuất hoặc lắp đặc biệt để thực 

hiện hoạt động đó.



- các hoạt động bảo quản để đảm bảo hàng hóa vẫn ở trong tình trạng tốt 

cho mục đích vận chuyển hoặc lưu kho;

- đóng gói hoặc trình bày hàng hóa để vận chuyển hoặc bán;

- các quy trình đơn giản, bao gồm sàng, sàng lọc, phân loại, phân loại, mài, 

cắt, rạch, mài, uốn, cuộn hoặc không cuộn;

- dán hoặc in các nhãn hiệu, nhãn mác, biểu tượng, hoặc các dấu hiệu phân 

biệt tương tự trên hàng hóa hoặc bao bì của chúng;

- chỉ pha loãng với nước hoặc chất khác không làm thay đổi các đặc tính 

của hàng hóa;

…

CÔNG ĐOẠN GIA CÔNG, CHẾ BIẾN ĐƠN GIẢN



II. SO SÁNH VỚI MỘT SỐ FTA KHÁC



CỘNG GỘP

So sánh với một số FTA khác:

* Cộng gộp nguyên liệu có xuất xứ:

RCEP, ATIGA, ACFTA, AANZFTA, 

AKFTA, AJCEP, AIFTA, AHKFTA, CPTPP, 

EVFTA, …

* Cộng gộp toàn phần: CPTPP

* Cộng gộp từng phần: ATIGA (Áp dụng 

RVC từ 20% cho đến dưới 40%)

* Cộng gộp chéo: EVFTA



Trong các Chương 29 và 38, chỉ có 76 áp dụng:

RVC40 = CTH = CR (Chemical Reaction)

QUY TẮC PHẢN ỨNG HOÁ HỌC



Sản phẩm thu được từ một phản ứng hóa học, là hàng hóa có xuất xứ nếu phản 

ứng hóa học đó diễn ra tại lãnh thổ của một nước thành viên.

“Phản ứng hóa học” là một quá trình (bao gồm quá trình sinh hóa) dẫn tới việc 

sinh ra một phân tử có cấu trúc mới bằng việc phá vỡ các liên kết nội phân tử và 

tạo nên các liên kết nội phân tử mới, hoặc bằng việc thay đổi mạng không gian 

nguyên tử. Các công đoạn dưới đây không được coi là phản ứng hóa học:

a) hòa tan vào nước hoặc các dung môi khác;

b) khử các dung môi bao gồm cả việc khử nước; hoặc

c) thêm nước vào hoặc loại bỏ nước ra khỏi các chất kết tinh. 

QUY TẮC PHẢN ỨNG HOÁ HỌC



1. Giày dép (Chương 64):

* 64.01 - 64.05 (thành phẩm): RVC40 hoặc CTH
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* 64.06 (bán thành phẩm): RVC40 hoặc CC



GIÀY DÉP

Nhóm

hàng
RCEP ATIGA ACFTA AKFTA AJCEP AANZ

6401 -

6405

RVC40 

hoặc CTH

RVC40 

hoặc CTH

RVC40 

hoặc CTH

RVC40 

hoặc CTH
CC

RVC40 

hoặc CTH

6406
RVC40 

hoặc CC

RVC40 

hoặc CTH

RVC40 

hoặc CTH

RVC40 

hoặc CTH
CC

RVC40 

hoặc CC



2. Dệt may (Chương 50-63):

* Vải: CTH (một số dòng CTH có loại trừ)

* Quần áo: CC (một số dòng ở Chương 63 có thêm tiêu chí RVC40)
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QUẦN ÁO

Nhóm hàng RCEP ATIGA ACFTA AKFTA AJCEP AANZ

Quần áo

(Chương

61-63)
CC

1. RVC40%

2. CC + sản 

phẩm phải được 

cắt và may tại 

lãnh thổ của bất 

kỳ nước thành 

viên nào

3.  Quy tắc dệt 

may

1. RVC40%

2. CTH

3. Quy tắc dệt 

may

1. CC + sản 

phẩm được cắt 

và khâu tại bất 

kì nước thành 

viên nào

2. RVC 40%

3. CC + loại trừ 

một số loại vải

CC + sử dụng 

nguyên liệu 

không có xuất 

xứ của một số 

nhóm + các 

nguyên liệu này 

được dệt thoi 

toàn bộ tại ít 

nhất một trong 

những nước 

thành viên.

1. RVC + cắt 

hoặc kết thành 

hình và ráp tại 

lãnh thổ của 

một hoặc nhiều 

nước thành viên

2. CC +  

nguyên liệu ban 

đầu là vải, vải 

này phải là vải 

thô hoặc vải 

chưa tẩy trắng 

và được hoàn 

thiện toàn bộ tại 

lãnh thổ của 

một hoặc nhiều 

nước thành viên



3. Thuỷ sản (Chương 03):

* Chủ yếu: CC

* Một số dòng ở nhóm 0304, 0305 có thêm tiêu chí RVC40
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4. Thuỷ sản chế biến (Chương 16):

* Chủ yếu: CC

* Một số dòng có thêm tiêu chí RVC40
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5. Máy móc và linh kiện điện tử (Chương 84,85,90):

* Chủ yếu: RVC40 hoặc CTC:

RVC40 hoặc CC – RVC40 hoặc CTH – RVC40 hoặc CTSH
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