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LỜI MỞ ĐẦU 

Dệt may là một trong những ngành xuất khẩu mũi nhọn của Việt Nam. Riêng năm 2018, kim 

ngạch xuất khẩu nhóm các sản phẩm dệt may của Việt Nam đã tăng 13,85% so với năm 2017, 

lên tới 36,2 tỷ USD, đứng vị trí thứ ba trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ.  

Thị trường xuất khẩu chính của dệt may Việt Nam là Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc. 

Một số thị trường khác như ASEAN, Trung Quốc đang có tốc độ tăng trưởng đáng ghi nhận. 

Ngoại trừ Hoa Kỳ, hầu như tất cả các thị trường lớn và tiềm năng của xuất khẩu dệt may Việt 

Nam đều là các thị trường mà Việt Nam đang hoặc sắp có Hiệp định thương mại tự do (FTA). 

Tính tới hết năm 2019, Việt Nam đã có 12 FTA có hiệu lực (mới nhất là Hiệp định Đối tác 

Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương – CPTPP và Hiệp định Thương mại Tự do 

ASEAN – Hồng Kông, Trung Quốc), 01 FTA đã ký kết (Hiệp định Thương mại tự do Việt 

Nam – EU), và đang trong quá trình đàm phán 03 FTA khác với tổng cộng 57 đối tác thương 

mại trên thế giới.  

Với các cam kết chủ đạo là loại bỏ thuế quan đối với phần lớn hàng hóa, trong đó có các sản 

phẩm dệt may, các FTA mang đến cho các doanh nghiệp kinh doanh dệt may Việt Nam cơ 

hội được hưởng thuế suất ưu đãi và giảm bớt rào cản trong xuất khẩu sang các thị trường đối 

tác FTA, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh và tạo dấu ấn cho mặt hàng dệt may Việt Nam 

trên thị trường quốc tế. Ngoài ra, đây cũng là một cơ hội để thu hút vốn đầu tư, chiếm lĩnh thị 

phần nội địa và cải cách doanh nghiệp trong ngành theo xu hướng đáp ứng các tiêu chuẩn 

quốc tế, đảm bảo cho sự phát triển bền vững.  

Nằm trong Chương trình hỗ trợ tư vấn và cung cấp thông tin hội nhập cho doanh nghiệp Việt 

Nam của Trung tâm WTO và Hội nhập – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Cẩm 

nang doanh nghiệp “TỔNG HỢP CAM KẾT TRONG CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ 

DO (FTA) ĐỐI VỚI NGÀNH DỆT MAY” được biên soạn với mục tiêu cung cấp cho các 

doanh nghiệp dệt may Việt Nam các nội dung cam kết cơ bản trong các FTA mà Việt Nam 

đang hoặc sẽ thực thi, qua đó tận dụng tốt nhất có thể cơ hội từ các FTA này. 

Cẩm nang tóm tắt các cam kết cơ bản về thuế quan và quy tắc xuất xứ liên quan đến sản phẩm 

dệt may (với mã HS từ Chương 50 đến Chương 63) trong 14 FTA Việt Nam đã ký kết hoặc 

hoàn tất đàm phán và một số thông tin liên quan trong các FTA đang đàm phán, bao gồm: 

Các cam kết cắt giảm thuế quan, quy tắc xuất xứ hàng hóa, mẫu C/O. Ngoài ra, Cẩm nang 

cũng đề xuất một số lưu ý và kiến nghị với doanh nghiệp dệt may Việt Nam nhằm mục đích 

tận dụng tối đa lợi ích mà các FTA nói trên mang lại.  
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Hy vọng Cẩm nang doanh nghiệp “TỔNG HỢP CÁC CAM KẾT TRONG CÁC HIỆP ĐỊNH 

THƯƠNG MẠI TỰ DO ĐỐI VỚI NGÀNH DỆT MAY” sẽ trở thành ấn phẩm hữu ích cho 

các doanh nghiệp, Hiệp hội trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới./ 

Trung tâm WTO và Hội nhập 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

Cuốn Cẩm nang chỉ cung cấp các thông tin giới thiệu cơ bản cho doanh nghiệp về các cam 

kết. Để có thông tin chính xác và cụ thể về nội dung các cam kết, doanh nghiệp cần tra cứu 

Văn kiện chính thức của Hiệp định thông qua website của Trung tâm WTO và Hội nhập 

(www.trungtamwto.vn) hoặc liên hệ trực tiếp với Trung tâm theo địa chỉ: 

TRUNG TÂM WTO VÀ HỘI NHẬP 

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

Địa chỉ:   Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 

Email:  banthuky@trungtamwto.vn 

Tel:   84-24-35771458, Fax: 84-24-35771459 

Fanpage:  facebook.com/trungtamwtovahoinhap
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TỔNG QUAN CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO CỦA VIỆT NAM 

STT Tên Hiệp định Tình trạng Thành viên 

Các Hiệp định đã có hiệu lực 

1 
ASEAN – Hồng 

Kông (Trung Quốc) 

Ký kết ngày 12/11/2017 

Có hiệu lực tại Hồng Kông (Trung 

Quốc), Lào, Myanmar, Thái Lan, 

Singapore và Việt Nam từ 

11/6/2019. 

Hồng Kông và 10 nước 

ASEAN (trong đó có Việt 

Nam) 

2 

Hiệp định Đối tác 

Toàn diện và Tiến 

bộ Xuyên Thái Bình 

Dương (CPTPP) 

Tiền thân là TPP 

Ký kết vào 8/3/2018 

Có hiệu lực từ 30/12/2018, có hiệu 

lực tại Việt Nam từ 14/1/2019 

Canada, Mexico, Peru, 

Chile, New Zealand, 

Australia, Nhật Bản, 

Singapore, Brunei, 

Malaysia và Việt Nam. 

3 

Việt Nam – Liên 

minh Kinh tế Á – 

Âu (EAEU) 

Ký kết ngày 29/05/2015 

Có hiệu lực từ 05/10/2016 

Nga, Belarus, Amenia, 

Kazakhstan, Kyrgyzstan và 

Việt Nam 

4 
Việt Nam – Hàn 

Quốc (VKFTA) 

Ký kết ngày 05/05/2015 

Có hiệu lực từ 20/12/2015 
Hàn Quốc và Việt Nam 

5 
Việt Nam – Chile 

(VCFTA) 

Ký kết ngày 11/11/2011 

Có hiệu lực từ 01/01/2014 
Chile và Việt Nam 

6 
ASEAN - Ấn Độ 

(AIFTA) 

Ký kết Hiệp định khung về Hợp tác 

kinh tế toàn diện ngày 08/10/2003. 

Ngoài ra còn có các Hiệp định về 

Hàng hóa, Dịch vụ và Đầu tư. 

Có hiệu lực từ năm 2015. 

Ấn Độ và 10 nước ASEAN 

(trong đó có Việt Nam) 

7 

ASEAN – Australia 

và New Zealand 

(AANZFTA) 

Ký kết ngày 27/02/2009 

Có hiệu lực từ 01/01/2010 

Australia, New Zealand và 

10 nước ASEAN (trong đó 

có Việt Nam) 
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STT Tên Hiệp định Tình trạng Thành viên 

8 

Hiệp định Thương 

mại Hàng hóa 

ASEAN (ATIGA) 

Ký kết tháng 02/2009 

Có hiệu lực từ 17/05/2010 

10 nước ASEAN (Brunei, 

Campuchia, Indonesia, 

Lào, Malaysia, Myanmar, 

Philippines, Singapore, 

Thái Lan và Việt Nam) 

9 
Việt Nam – Nhật 

Bản (VJEPA) 

Ký kết ngày 25/12/2008, chính 

thức có hiệu lực 01/10/2009 
Nhật Bản và Việt Nam 

10 
ASEAN – Nhật Bản 

(AJCEP) 

Ký kết tháng 4/2008 

Có hiệu lực từ 01/12/2008 

Nhật Bản và 10 nước 

ASEAN (trong đó có Việt 

Nam) 

11 
ASEAN – Hàn Quốc 

(AKFTA) 

Ký kết Hiệp định khung về Hợp tác 

Kinh tế Toàn diện năm 2005. 

Ngoài ra còn có 04 Hiệp định khác 

về Thương mại Hàng hóa, Dịch vụ 

và Đầu tư. 

Có hiệu lực từ năm 2009 

Hàn Quốc và 10 nước 

ASEAN (trong đó có Việt 

Nam) 

12 
ASEAN – Trung 

Quốc (ACFTA) 
Ký kết và có hiệu lực từ năm 2003 

Trung Quốc và 10 nước 

ASEAN (trong đó có Việt 

Nam) 

13 

Hiệp định về Khu 

vực Mậu dịch Tự do 

ASEAN (AFTA) 

Ký kết và có hiệu lực từ ngày 

30/01/2003 

Từ 2010 thay thế bằng Hiệp định 

Thương mại hàng hóa ASEAN 

(ATIGA) 

10 nước ASEAN (Brunei, 

Campuchia, Indonesia, 

Lào, Malaysia, Myanmar, 

Philippines, Singapore, 

Thái Lan và Việt Nam) 

Các Hiệp định đã ký kết nhưng chưa có hiệu lực 

1 
Việt Nam – EU 

(EVFTA) 
Ký kết vào 30/6/2019 

Liên minh châu Âu (28 

nước thành viên) và Việt 

Nam 
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STT Tên Hiệp định Tình trạng Thành viên 

Các Hiệp định chưa ký kết 

1 

Hiệp định Đối tác 

Kinh tế Toàn diện 

Khu vực (RCEP) 

Khởi động đàm phán vào  tháng 

05/2013, đã hoàn tất văn kiện đàm 

phán 

Trung Quốc, Hàn Quốc, 

Nhật Bản, Ấn Độ, 

Australia, New Zealand và 

10 nước ASEAN (trong đó 

có Việt Nam) 

2 Việt Nam – Israel 

Khởi động đàm phán vào tháng 

12/2015 

Hiện vẫn đang trong quá trình đàm 

phán 

Israel và Việt Nam 

3 
Việt Nam – Khối 

EFTA 

Khởi động đàm phán vào tháng 

5/2012 

Hiện vẫn đang trong quá trình đàm 

phán 

Khối EFTA (Thụy Sỹ, Na 

Uy, Iceland, Liechtenstein) 

và Việt Nam 
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PHẦN I 

CAM KẾT CỤ THỂ ĐỐI VỚI NGÀNH DỆT MAY  

TRONG CÁC FTA ĐÃ CÓ HIỆU LỰC 

Chương 1: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương 

(CPTPP) 

Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) là Hiệp định giữa 12 nước hai bờ Thái Bình 

Dương (bao gồm Canada, Mexico, Peru, Chile, New Zealand, Australia, Nhật Bản, Singapore, 

Brunei, Malaysia, Việt Nam và Hoa Kỳ), đã kết thúc đàm phán tháng 10/2015 và được chính 

thức ký kết tháng 2/2016. Theo kế hoạch thì khoảng thời gian 2016-2017 là để 12 nước thành 

viên TPP hoàn tất thủ tục phê chuẩn trong nội bộ của mỗi nước, và TPP sẽ chính thức có hiệu 

lực khi có 06 nước thành viên, chiếm 85% tổng GDP hoàn tất thủ tục phê chuẩn nội bộ. Dự kiến 

TPP sẽ có hiệu lực khoảng năm 2018. 

Tuy nhiên, tháng 1/2017, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trumps đã ký quyết định rút Hoa Kỳ 

khỏi TPP. Hoa Kỳ chiếm 60% tổng GDP của toàn TPP, do đó TPP không thể đáp ứng điều kiện 

có hiệu lực như dự kiến ban đầu. Tháng 5/2017, bên lề Hội nghị các quan chức cao cấp SOM2 

APEC tại Hà Nội, 11 nước TPP còn lại đã quyết định sẽ thảo luận để tìm phương án tiếp tục 

TPP mà không có Hoa Kỳ. 

Tháng 11/2017, 11 nước thành viên TPP ra Tuyên bố chung thống nhất đổi tên TPP thành Hiệp 

định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). CPTPP đã được chính 

thức ký kết vào tháng 3/2018 bởi 11 nước thành viên còn lại của TPP (ngoại trừ Hoa Kỳ). Tính 

đến 05/2019, Hiệp định CPTPP đã được 7 nước thành viên phê chuẩn, bao gồm Australia, 

Canada, Nhật Bản, Mexico, Singapore, New Zealand, và Việt Nam. Hiệp định chính thức có 

hiệu lực vào ngày 30/12/2018 và có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 14/01/2019.  

Về nội dung, CPTPP tiếp tục toàn bộ các nội dung của TPP trước đây ngoại trừ 20 điểm tạm 

hoãn. Liên quan tới dệt may, tất cả các cam kết về thuế quan, quy tắc xuất xứ đối với hàng hóa 

nói chung và sản phẩm dệt may nói riêng trong TPP vẫn sẽ được tiếp tục thực thi ngay trong 

CPTPP.   

Phần giới thiệu dưới đây về các cam kết liên quan tới sản phẩm dệt may trong CPTPP.  

1.1. Cam kết về thuế quan với mặt hàng dệt may 

Có 07 nước thành viên CPTPP đưa ra Biểu thuế quan áp dụng chung cho tất cả các đối tác 

CPTPP khác, bao gồm: Australia, Brunei, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore, Việt Nam. 

Có 04 nước ký kết CPTPP đưa ra Biểu thuế quan áp dụng riêng cho từng đối tác CPTPP, bao 

gồm: Canada, Chile, Nhật Bản, Mexico (trong đó các Biểu cam kết của từng nước dù Biểu thuế 
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phân chia cột áp dụng riêng cho từng đối tác nhưng nội dung các dòng thuế cho các đối tác phần 

lớn giống nhau, chỉ khác nhau ở một số dòng, ví dụ, Canada 6 dòng, Chile 168 dòng, Mexico 

98 dòng). 

Như vậy, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào mỗi nước CPTPP sẽ được hưởng ưu đãi thuế 

quan riêng cho từng loại hàng hóa và mức ưu đãi có thể khác nhau giữa các thị trường xuất khẩu 

dù là cùng trong CPTPP. 

Còn Việt Nam cam kết ưu đãi thuế quan theo từng dòng thuế, với mức ưu đãi áp dụng chung 

cho hàng hóa nhập khẩu đến từ tất cả các nước CPTPP. 

1.1.1. Cam kết từ phía Việt Nam  

Việt Nam đưa ra Biểu thuế quan có thế áp dụng chung cho tất cả các đối tác CPTPP khác.  

Mặc dù thuế suất cơ sở áp dụng cho các sản phẩm dệt may đang là tương đối cao (đa phần từ 

5%-20%), Việt Nam cam kết xóa bỏ gần như tất cả các dòng thuế ngay khi Hiệp định có hiệu 

lực. Số rất ít các dòng thuế còn lại được cam kết xóa bỏ theo lộ trình từ 4-16 năm. Đây được 

hiểu là một động thái để đánh đổi lấy việc các nước đối tác mở cửa thị trường dệt may mạnh 

hơn cho Việt Nam.  

(Chi tiết tham khảo Bảng 01 Phụ lục 1).  

1.1.2. Cam kết từ phía các nước CPTPPP 

a. Australia 

Australia đưa ra Biểu thuế quan có thế áp dụng chung cho tất cả các đối tác CPTPP khác. 

Australia cam kết xóa bỏ thuế quan với phần lớn dòng thuế áp dụng cho các sản phẩm dệt may 

ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Các dòng thuế còn lại được cam kết xóa bỏ theo lộ trình 3-4 

năm.  

(Chi tiết tham khảo Bảng 02 Phụ lục 1). 

Vì biểu thuế quan áp dụng cho tất cả đối tác CPTPP khác, nên mức cam kết mở cửa với sản 

phẩm dệt may trong CPTPP chậm hơn so với cam kết trong AANZFTA, khi thời gian để mở 

cửa hoàn toàn với sản phẩm này trong CPTPP là đến hết năm 2022, trong khi thời gian này 

trong AANZFTA là đến hết năm 2020.  

b. Brunei 

Brunei đưa ra Biểu thuế quan có thế áp dụng chung cho tất cả các đối tác CPTPP khác. Brunei 

cam kết xóa bỏ thuế quan với phần lớn dòng thuế áp dụng cho các sản phẩm dệt may ngay khi 

Hiệp định có hiệu lực. Các dòng thuế còn lại được cam kết xóa bỏ theo lộ trình 7 năm.  

(Chi tiết tham khảo Bảng 03 Phụ lục 1). 
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Vì biểu thuế quan áp dụng cho tất cả đối tác CPTPP khác, nên mức cam kết mở cửa với sản 

phẩm dệt may trong CPTPP chậm hơn so với cam kết trong ATIGA, khi thời gian để mở cửa 

hoàn toàn với sản phẩm này trong CPTPP là 7 năm từ khi Hiệp định có hiệu lực với Brunei, 

trong khi thời gian này trong ATIGA là ngay khi Hiệp định có hiệu lực vào 2010.  

c. Canada 

Trong CPTPP, đối với các sản phẩm dệt may, Canada có mức cam kết mở cửa rất rộng. Canada 

cam kết xóa bỏ thuế quan với phần lớn dòng thuế áp dụng cho các sản phẩm dệt may từ Việt 

Nam ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Các dòng thuế còn lại được cam kết xóa bỏ theo lộ trình 

4-6 năm. 

(Chi tiết tham khảo Bảng 04 Phụ lục 1). 

d. Chile 

Trong CPTPP, đối với các sản phẩm dệt may, Chile có mức cam kết mở cửa rất rộng. Chile cam 

kết xóa bỏ thuế quan với phần lớn dòng thuế áp dụng cho các sản phẩm dệt may ngay khi Hiệp 

định có hiệu lực. Các dòng thuế còn lại được cam kết xóa bỏ theo lộ trình 4-8 năm. 

(Chi tiết tham khảo Bảng 05 Phụ lục 1). 

Vì biểu thuế quan áp dụng cho tất cả đối tác CPTPP khác, nên mức cam kết mở cửa với sản 

phẩm dệt may trong CPTPP chậm hơn so với cam kết trong VCFTA, khi thời gian để mở cửa 

hoàn toàn với sản phẩm này trong CPTPP là đến hết năm 2026, trong khi thời gian này trong 

VCFTA là đến hết năm 2023.  

e. Nhật Bản 

Trong CPTPP, đối với các sản phẩm dệt may, Nhật Bản có mức cam kết mở cửa rất rộng. Gần 

như tất cả các dòng thuế với sản phẩm dệt may từ Việt Nam được cam kết xóa bỏ ngay khi Hiệp 

định có hiệu lực. Số rất ít các dòng thuế còn lại được cam kết xóa bỏ theo lộ trình 11 năm, và 

chỉ có 5 dòng thuế giữ nguyên mức thuế MFN.  

(Chi tiết tham khảo Bảng 06 Phụ lục 1). 

Việt Nam và Nhật Bản đã có 02 FTA chung hiện đang có hiệu lực là FTA ASEAN – Nhật Bản 

(AJCEP) và Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA). Trong đó VJEPA là FTA song phương, lại được 

đàm phán và có hiệu lực sau, nên có các cam kết về thuế quan cho Việt Nam cao hơn trong 

AJCEP. Vì biểu thuế quan áp dụng cho tất cả đối tác CPTPP khác, nên mức cam kết mở cửa 

với sản phẩm dệt may trong CPTPP ít hơn so với cam kết trong VJEPA, khi thời gian để mở 

cửa hoàn toàn với sản phẩm này trong CPTPP là đến hết năm 2029, trong khi tại VJEPA, Nhật 

Bản cam kết xóa bỏ thuế với phần lớn sản phẩm dệt may từ 2009, chỉ có một vài dòng thuế 

không có cam kết xóa bỏ thuế.  
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f. Malaysia 

Malaysia đưa ra Biểu thuế quan có thế áp dụng chung cho tất cả các đối tác CPTPP khác. 

Malaysia cam kết xóa bỏ thuế quan với phần lớn dòng thuế áp dụng cho các sản phẩm dệt may 

ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Các dòng thuế còn lại được cam kết xóa bỏ theo lộ trình 6 năm.  

(Chi tiết tham khảo Bảng 07 Phụ lục 1). 

Vì biểu thuế quan áp dụng cho tất cả đối tác CPTPP khác, nên mức cam kết mở cửa với sản 

phẩm dệt may trong CPTPP chậm hơn so với cam kết trong ATIGA, khi thời gian để mở cửa 

hoàn toàn với sản phẩm này trong CPTPP là 6 năm từ khi Hiệp định có hiệu lực với Malaysia, 

trong khi thời gian này trong ATIGA là ngay khi Hiệp định có hiệu lực vào 2010.  

g. Mexico 

Trong CPTPP, đối với các sản phẩm dệt may, Mexico có cam kết tương đối chặt, chỉ xóa bỏ 

thuế quan ngay khi CPTPP có hiệu lực với một số ít dòng sản phẩm, phần lớn các dòng sản 

phẩm chỉ xóa bỏ theo lộ trình 5 năm, 10 năm, dài nhất là 16 năm.   

(Chi tiết tham khảo Bảng 08 Phụ lục 1).  

h. New Zealand 

New Zealand đưa ra Biểu thuế quan có thế áp dụng chung cho tất cả các đối tác CPTPP khác. 

New Zealand cam kết xóa bỏ thuế quan với phần lớn dòng thuế (khoảng 80%) áp dụng cho 

các sản phẩm dệt may ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Các dòng thuế còn lại được cam kết 

xóa bỏ theo lộ trình 5-7 năm.  

(Chi tiết tham khảo Bảng 09 Phụ lục 1).  

Vì biểu thuế quan áp dụng cho tất cả đối tác CPTPP khác, nên mức cam kết mở cửa với sản 

phẩm dệt may trong CPTPP chậm hơn so với cam kết trong AANZFTA, khi thời gian để mở 

cửa hoàn toàn với sản phẩm này trong CPTPP là đến hết năm 2022, trong khi thời gian này 

trong AANZFTA là đến hết năm 2020.  

i. Peru 

Trong CPTPP, liên quan tới sản phẩm dệt may, Peru chỉ cam kết xóa bỏ một số ít dòng thuế 

ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Gần 60% số dòng thuế với sản phẩm này chỉ được cắt giảm 

theo lộ trình 16 năm. Số còn lại được cam kết theo lộ trình 6 năm hoặc 11 năm. Có thể nói, Peru 

bảo hộ khá mạnh ngành dệt may của nước mình trong CPTPP.  

(Chi tiết tham khảo Bảng 10 Phụ lục 1).  

j. Singapore 
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Trong CPTPP, Singapore cam kết áp dụng mức thuế 0% (xóa bỏ hoàn toàn thuế quan) ngay 

khi CPTPP có hiệu lực, tương tự với cam kết của Singapore trong ATIGA đã có hiệu lực từ 

2010. 

 

1.2. Quy tắc xuất xứ  

1.2.1. Quy tắc chung  

Theo CPTPP thì một sản phẩm hàng hóa sẽ được coi là có xuất xứ CPTPP nếu thuộc một trong 

các trường hợp sau đây: 

 Trường hợp 1: Hàng hóa có xuất xứ thuần túy (là hàng hóa được trồng, thu hoạch hoặc 

đánh bắt ở trong khu vực CPTPP, ví dụ cây trồng, động vật sống, khoáng sản và các chất 

sản sinh tự nhiên ở các nước CPTPP). 

 Trường hợp 2: Hàng hóa được sản xuất toàn bộ trong khu vực CPTPP và chỉ từ các 

nguyên liệu có xuất xứ từ CPTPP 

 Trường hợp 3: Hàng hóa được sản xuất tại CPTPP, sử dụng nguyên liệu không có xuất 

xứ CPTPP nhưng đáp ứng được các Quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng quy định trong Phụ 

lục 3-D của Chương 3. Khác với nhiều FTA, đối với trường hợp này, CPTPP quy định 

quy tắc xuất xứ cụ thể đối với từng loại hàng hóa ngay trong Phụ lục về Quy tắc xuất xứ 

cụ thể mặt hàng, còn phần quy tắc chung chỉ nêu các công thức tính toán (như nêu dưới 

đây). 

Quy tắc xuất xứ đối với trường hợp 3 (hàng hóa sử dụng một phần nguyên liệu không có xuất 

xứ CPTPP)  

(i) Quy tắc chuyển đổi dòng thuế (tariff shift) trong CPTPP 

Quy tắc chuyển đổi dòng thuế chỉ áp dụng cho trường hợp hàng hóa có một phần nguyên phụ 

liệu không có xuất xứ CPTPP. Quy tắc này đòi hỏi các nguyên liệu không có xuất xứ phải trải 

qua quá trình sản xuất trong nội khối CPTPP ở mức đủ làm chuyển đổi bản chất của chúng. Quá 

trình này phải đủ để làm thay đổi mã HS của nguyên liệu ban đầu, để tạo ra sản phẩm cuối cùng 

có mã HS khác.  

Quy tắc chuyển đổi dòng thuế hoặc chuyển đổi mã số HS được xác định theo mã số của Hệ 

thống hài hòa phân loại thuế quan (HS - Harmonized System của Tariff Classification).  

 Thay đổi Chương (CC - Change của Chapter) có nghĩa là tất cả các nguyên vật liệu 

không có xuất xứ sử dụng trực tiếp trong việc sản xuất các sản phẩm cuối cùng phải được xếp 

vào một chương khác với sản phẩm cuối cùng. Nếu nguyên liệu được phân loại vào cùng một 

chương được sử dụng, phải được sản xuất tại Việt Nam hoặc các nước khác trong nội khối 

CPTPP;  
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 Thay đổi nhóm (CTH - Change của Heading) có nghĩa là tất cả các nguyên vật liệu 

không có xuất xứ sử dụng trực tiếp trong việc sản xuất các sản phẩm cuối cùng phải được xếp 

vào một nhóm khác với sản phẩm cuối cùng. Nếu nguyên liệu được phân loại vào cùng một 

nhóm được sử dụng, phải được sản xuất tại Việt Nam hoặc các nước khác trong  nội khối 

CPTPP; 

 Thay đổi phân nhóm (CTSH - Change to SubHeading) có nghĩa  là tất cả các nguyên 

vật liệu không có xuất xứ sử dụng trực tiếp trong việc sản xuất các sản phẩm cuối cùng phải 

được xếp vào một phân nhóm khác với sản phẩm cuối cùng. Nếu nguyên liệu phân loại vào 

cùng một phân nhóm được sử dụng, phải được sản xuất tại Việt Nam hoặc các nước khác trong 

nội khối CPTPP. 

Quy tắc chuyển đổi dòng thuế áp dụng cho mặt hàng dệt may được quy định trong Phụ lục 

4A của Hiệp định CPTPP. 

Ví dụ:  

Hàng hóa Quy tắc xuất xứ của CPTPP Giải thích quy tắc 

57.01-57.05 Chuyển đổi cho hàng hóa của 

nhóm 57.01 đến 57.05 từ bất kỳ 

chương nào khác; 

Tất cả các hàng hóa thuộc phân nhóm 57.01-

57.05 muốn được hưởng ưu đãi thuế quan theo 

CPTPP thì tất cả các nguyên liệu không có xuất 

xứ phải có mã HS thuộc các Chương khác 

Chương 57 là chương của hàng hóa đó.  

 

(ii) Hàm lượng giá trị khu vực (RVC) 

RVC là một trong những nguyên tắc được sử dụng trong CPTPP nhằm tính xuất xứ cho hàng 

hóa, trong đó có mặt hàng dệt may. Nguyên tắc này yêu cầu nguyên liệu có xuất xứ của hàng 

hóa phải đáp ứng một tỷ lệ giá trị nhất định để hàng hóa đó được xem là có xuất xứ CPTPP, chi 

tiết quy định trong Điều 3.5 Chương 3 Hiệp định CPTPP.  

CPTPP cho phép lựa chọn 1 trong 4 cách tính RVC sau:  

- Cách tính trị giá tập trung: dựa trên giá trị của các nguyên phụ liệu không có xuất xứ 

được nêu cụ thể:  

RVC =  
𝑇𝑟ị 𝑔𝑖á ℎà𝑛𝑔 ℎó𝑎 − 𝐹𝑉𝑁𝑀

𝑇𝑟ị 𝑔𝑖á ℎà𝑛𝑔 ℎó𝑎
 x100 

- Cách tính gián tiếp (build-down): Dựa trên trị giá nguyên phụ liệu không có xuất xứ 

RVC =  
𝑇𝑟ị 𝑔𝑖á ℎà𝑛𝑔 ℎó𝑎 − 𝑉𝑁𝑀 

𝑇𝑟ị 𝑔𝑖á ℎà𝑛𝑔 ℎó𝑎
 x100 
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- Cách tính trực tiếp (build-up): Dựa trên trị giá nguyên phụ liệu có xuất xứ 

RVC =  
𝑉𝑂𝑀 𝑥 100

𝑇𝑟ị 𝑔𝑖á ℎà𝑛𝑔 ℎó𝑎
 

- Cách tính chi phí tịnh (chỉ áp dụng với ô tô và phụ tùng ô tô): 

RVC =  
𝑁𝐶−𝑉𝑁𝑀 

𝑁𝐶
x100 

Trong đó:  

RVC: hàm lượng giá trị khu vực của hàng hóa, tính bằng phần trăm; 

VNM: trị giá nguyên phụ liệu không có xuất xứ, bao gồm nguyên phụ liệu không xác 

định được xuất xứ, sử dụng trong quá trình sản xuất hàng hóa; 

NC: là chi phí tịnh của hàng hóa 

FVNM: là trị giá nguyên phụ liệu không có xuất xứ, bao gồm cả nguyên phụ liệu không 

xác định được xuất xứ, được quy định trong quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng theo sản 

phẩm tại Phụ lục 3-D và được sử dụng trong quá trình sản xuất ra hàng hóa đó. Để giải 

thích rõ hơn, nguyên liệu không có xuất xứ không được nêu trong Phụ lục 3 - D (Quy 

tắc xuất xứ cụ thể theo mặt hàng) không được dùng để xác định FVNM; và 

VOM: là giá trị của các nguyên liệu có xuất xứ được sử dụng trong quá trình sản xuất ra 

hàng hóa trong lãnh thổ của một hoặc nhiều Bên. 

Chú ý: Khi tính RVC, doanh nghiệp được phép cộng gộp tất cả các nguyên liệu có xuất xứ từ 

bất kỳ nước nào trong số các nước thành viên CPTPP (tất cả các nguyên liệu từ CPTPP đều 

được xem là nguyên liệu có xuất xứ). Đây là một trong những điểm ưu việt của CPTPP bởi số 

lượng thành viên của Hiệp định lớn nên các doanh nghiệp có nhiều quyền lựa chọn trong việc 

nhập khẩu một phần nguyên liệu từ CPTPP ở mức đủ đáp ứng yêu cầu RVC khi sản xuất hàng 

hóa xuất khẩu để được hưởng ưu đãi thuế quan. 

1.2.2. Quy tắc cụ thể mặt hàng 

Trong Phụ lục 4A của Hiệp định CPTPP có quy định rất rõ ràng quy tắc xuất xứ cụ thể từng 

mặt hàng cho dệt may, được phân chia theo mã HS.  

Cụ thể, quy tắc xuất xứ đối với các dòng hàng dệt may được quy định như sau:  
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Bảng 1: Quy tắc xuất xứ của các mặt hàng dệt may trong Hiệp định CPTPP 

Mã hàng Quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng 

CHƯƠNG 50 

Lụa 

50.01 - 50.02 Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 50.01 đến 50.02 từ bất kỳ chương nào khác. 

50.03 - 50.05 Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 50.03 đến 50.05 từ bất kỳ nhóm nào khác. 

50.06 
Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 50.06 từ bất kỳ nhóm nào khác, ngoại trừ từ 

nhóm 50.04 đến 50.05. 

50.07 Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 50.07 từ bất kỳ nhóm nào khác. 

CHƯƠNG 51 

Lông cừu, lông động vật loại mịn hoặc loại thô; sợi từ lông đuôi hoặc bờm ngựa và vải dệt 

thoi từ các nguyên liệu trên 

51.01 – 51.02 Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 51.01 đến 51.02 từ bất kỳ chương nào khác. 

51.03 Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 51.03 từ bất kỳ nhóm nào khác. 

51.04 – 51.05 Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 51.04 đến 51.05 từ bất kỳ chương nào khác. 

51.06 
Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 51.06 từ bất kỳ nhóm nào khác, ngoại trừ từ 

nhóm 51.07 đến 51.10. 

51.07 
Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 51.07 từ bất kỳ nhóm nào khác, ngoại trừ từ 

nhóm 51.06, hoặc 51.08 đến 51.10. 

51.08 
Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 51.08 từ bất kỳ nhóm nào khác, ngoại trừ từ 

nhóm 51.06 đến 51.07, hoặc 51.09 đến 51.10. 

51.09 
Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 51.09 từ bất kỳ nhóm nào khác, ngoại trừ từ 

nhóm 51.06 đến 51.08, hoặc nhóm 51.10. 

51.10 
Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 51.10 từ bất kỳ nhóm nào khác, ngoại trừ từ 

nhóm 51.06 đến 51.09. 

51.11 

Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 51.11 từ bất kỳ nhóm nào khác, ngoại trừ từ 

nhóm 51.06 đến 51.10, 51.12  đến  51.13, 52.05 đến   52.06,  hoặc   54.01   đến   

54.02,   phân   nhóm  5403.33 đến 5403.39 hoặc 5403.42 đến 5403.49, hoặc nhóm 

54.04 hoặc 55.09 đến 55.10. 

51.12 

Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 51.12 từ bất kỳ nhóm nào khác, ngoại trừ từ 

nhóm 51.06 đến 51.11, 51.13, 52.05 đến  52.06, hoặc  54.01  đến  54.02,  phân  

nhóm  5403.33  đến  5403.39 hoặc 5403.42 đến 5403.49, hoặc nhóm 54.04 hoặc 

55.09 đến 55.10. 

51.13 

Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 51.13 từ bất kỳ nhóm nào khác, ngoại trừ từ 

nhóm 51.06  đến 51.12, 52.05 đến  52.06,  hoặc 54.01 đến 54.02, phân nhóm 

5403.33 đến 5403.39 hoặc 5403.42 đến 5403.49, hoặc nhóm 54.04 hoặc 55.09 đến 

55.10. 

CHƯƠNG 52 

Bông 

52.01 - 52.03 
Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 52.01 đến 52.03 từ bất kỳ 

chương nào khác. 

52.04 – 52.07 

Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 52.04 đến 52.07 từ bất kỳ chương nào khác, 

ngoại trừ từ nhóm 54.01 đến 54.02, phân nhóm 5403.33 đến 5403.39 hoặc 

5403.42 đến 5405.00, hoặc nhóm 55.01 đến 55.07. 
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Mã hàng Quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng 

52.08 

Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 52.08 từ bất kỳ nhóm nào khác, ngoại trừ từ 

nhóm 51.06 đến 51.13, 52.05  đến  52.07, 52.09 đến  52.12,  hoặc  54.01  đến  

54.02,  phân  nhóm  5403.33  đến 5403.39, 5403.42  đến 5407.94, hoặc  nhóm 

54.08 hoặc 55.09 đến 55.16. 

52.09 

Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 52.09 từ bất kỳ nhóm nào khác, ngoại trừ từ 

nhóm 51.06 đến 51.13, 52.05  đến  52.08, 52.10 đến 52.12,  hoặc   54.01   đến   

54.02,   phân   nhóm  5403.33 đến 5403.39, 5403.42  đến 5407.94, hoặc  nhóm 

54.08 hoặc 55.09 đến 55.16 

52.10 

Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 52.10 từ bất kỳ nhóm nào khác, ngoại trừ từ 

nhóm 51.06 đến 51.13, 52.05  đến  52.09, 52.11 đến   52.12,  hoặc   54.01   đến   

54.02,   phân   nhóm  5403.33 đến 5403.39, 5403.42  đến 5407.94, hoặc  nhóm 

54.08 hoặc 55.09 đến 55.16 

52.11 

Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 52.11 từ bất kỳ nhóm nào khác, ngoại trừ từ 

nhóm 51.06 đến 51.13, 52.05 đến  52.10, 52.12, hoặc 54.01 đến 54.02, phân 

nhóm 5403.33 đến 5403.39, 5403.42 đến 5407.94, hoặc nhóm 54.08 hoặc 55.09 

đến 55.16 

52.12 

Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 52.12 từ bất kỳ nhóm nào khác, ngoại trừ từ 

nhóm 51.06  đến 51.13, 52.05 đến  52.11,  hoặc 54.01 đến 54.02, phân nhóm 

5403.33 đến 5403.39, 5403.42 đến 5407.94, hoặc nhóm 54.08 hoặc 55.09 đến 

55.16 

CHƯƠNG 53 

Xơ dệt gốc thực vật khác; sợi giấy và vải dệt thoi từ sợi giấy 

5301.10 - 

5301.29 

Chuyển đổi cho hàng hóa của phân nhóm 5301.10 đến 5301.29 từ bất kỳ chương 

nào khác. 

5301.30 Chuyển đổi cho hàng hóa của phân nhóm 5301.30 từ bất kỳ nhóm nào khác. 

53.02 - 53.05 Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 53.02 đến 53.05 từ bất kỳ chương nào khác. 

53.06 - 53.11 Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 53.06 đến 53.11 từ bất kỳ nhóm nào khác. 

CHƯƠNG 54 

Sợi filament nhân tạo; sợi dạng dải và các dạng tương tự từ nguyên liệu dệt nhân tạo 

54.01 - 54.06 
Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 54.01 đến 54.06 từ bất kỳ chương nào khác, 

ngoại trừ từ nhóm 52.01 đến 52.03, 55.01 đến 55.07, hoặc 55.09 đến 55.11. 

54.07 

Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 54.07 từ bất kỳ nhóm nào khác, ngoại trừ từ 

nhóm 51.06 đến  51.13,  52.05 đến 52.12, nhóm 54.01 đến 54.02, phân nhóm 

5403.33 đến 5403.39, 5403.42 đến 5407.94, hoặc nhóm 54.08 hoặc 55.09 đến 

55.16. 

54.08 

Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 54.08 từ bất kỳ nhóm nào khác, ngoại trừ từ 

nhóm 51.06 đến  51.13,  52.05 đến 52.12, nhóm 54.01 đến 54.02, phân nhóm 

5403.33 đến 5403.39, 5403.42 đến 5407.94, hoặc nhóm 55.09 đến 55.16. 

CHƯƠNG 55 

Xơ sợi staple nhân tạo 

55.01 - 55.02 Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 55.01 đến 55.02 từ bất kỳ chương nào khác. 

55.03 

Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 55.03 từ bất kỳ chương nào khác, ngoại trừ từ 

nhóm 52.01 đến 52.03, 54.01 đến 54.02, phân nhóm 5403.33 đến 5403.39, hoặc 

5403.42 đến 5405.00. 

55.04 - 55.05 
Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 55.04 đến 55.05 từ bất kỳ chương nào khác, 

ngoại trừ từ nhóm 54.01 đến 54.06. 

55.06 - 55.11 
Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 55.06 đến 55.11 từ bất kỳ chương nào khác, 

ngoại trừ từ nhóm 52.01 đến 52.03, 54.01 đến 54.02, phân nhóm 5403.33 đến 
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5403.39, hoặc 5403.42 đến 5405.00. 

5512.11 - 

5512.21 

Chuyển đổi cho hàng hóa của phân nhóm 5512.11 đến 5112.21 từ bất kỳ nhóm nào 

khác, ngoại trừ từ nhóm 51.06 đến 51.13, 52.05 đến   52.12,  hoặc   54.01   đến   

54.02,   phân   nhóm  5403.33 đến 5403.39, hoặc  5403.42 đến 5407.94, nhóm 

54.08 hoặc 55.09  đến 55.11,  phân  nhóm  5512.29  đến  5512.99,  hoặc  nhóm 

55.13 đến 55.16. 

5512.29 

Chuyển đổi cho hàng hóa của phân nhóm 5512.29 từ bất kỳ nhóm nào khác, ngoại 

trừ từ nhóm 51.06 đến 51.10, 52.05 đến 52.06, 54.01 đến 54.02, phân nhóm 

5403.33 đến 5403.39, hoặc 5403.42 đến 5407.94, nhóm 54.08 hoặc 55.09 đến 

55.11, phân nhóm 5512.11 đến 5512.21 hoặc 5512.91 đến 5512.99, hoặc nhóm 

55.13 đến 55.16. 

5512.91 - 

5516.99 

Chuyển đổi cho hàng hóa của phân nhóm 5512.91 đến 5512.99 từ bất kỳ nhóm nào 

khác, ngoại trừ từ nhóm 51.06 đến 51.13, 52.05 đến   52.12,  hoặc   54.01   đến   

54.02,   phân   nhóm  5403.33 đến 5403.39  hoặc 5403.42 đến  5407.94, nhóm 

54.08 hoặc 55.09  đến 55.11,  phân  nhóm  5512.11  đến  5512.29,  hoặc  nhóm 

55.13 đến 55.16. 

55.13 

Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 55.13 từ bất kỳ nhóm nào khác, ngoại trừ từ 

nhóm 51.06  đến 51.13, 52.05 đến  52.12,  hoặc  54.01 đến 54.02, phân nhóm 

5403.33 đến 5403.39 hoặc 5403.42 đến 5407.94, hoặc  nhóm 54.08, 55.09  đến  

55.12, hoặc 55.14 đến 55.16. 

55.14 

Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 55.14 từ bất kỳ nhóm nào khác, ngoại trừ từ 

nhóm 51.06  đến 51.13, 52.05 đến  52.12,  hoặc 54.01 đến 54.02, phân nhóm 

5403.33 đến 5403.39 hoặc 5403.42 đến 5407.94, hoặc  nhóm 54.08, 55.09  đến  

55.13, hoặc 55.15 đến 55.16. 

55.15 

Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 55.15 từ bất kỳ nhóm nào khác, ngoại trừ từ 

nhóm 51.06  đến 51.13, 52.05 đến  52.12,  hoặc 54.01 đến 54.02, phân nhóm 

5403.33 đến 5403.39 hoặc 5403.42 đến 5407.94, hoặc nhóm 54.08, 55.09 đến 

55.14, hoặc 55.16. 

55.16 

Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 55.16 từ bất kỳ nhóm nào khác, ngoại trừ từ 

nhóm 51.06  đến 51.13, 52.05 đến  52.12,  hoặc 54.01 đến 54.02, phân nhóm 

5403.33 đến 5403.39 hoặc 5403.42 đến 5407.94, hoặc nhóm 54.08, hoặc 55.09 

đến 55.15 

CHƯƠNG 56 

Mền xơ, phớt và các sản phẩm không dệt; các loại sợi đặc biệt; sợi xe, sợi coóc (cordage), 

sợi xoắn thừng và sợi cáp và các sản phẩm của chúng 

56.01 - 56.04 

Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 56.01 đến 56.04 từ bất kỳ chương nào khác, 

ngoại trừ từ nhóm 51.06  đến  51.13,  52.04 đến 52.12, hoặc 54.01 đến 54.02, 

phân nhóm 5403.33 đến 5403.39 hoặc 5403.42 đến 5407.94, nhóm 54.08, hoặc 

chương 55. 

56.05 

Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 56.05 từ bất kỳ chương nào khác, ngoại trừ từ 

nhóm 51.06  đến 51.10, 52.04 đến  52.07,  hoặc 54.01 đến 54.02, phân nhóm 

5403.33 đến 5403.39 hoặc 5403.42 đến 5407.94, hoặc nhóm 54.08 hoặc 55.01 đến 

55.11. 

56.06 

Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 56.06 từ bất kỳ chương nào khác, ngoại trừ từ   

nhóm 51.06 đến 51.13, 52.04 đến  52.12, hoặc 54.01 đến 54.02, phân nhóm 
5403.33 đến 5403.39 hoặc 5403.42 đến 5407.94, nhóm 54.08, hoặc chương 55. 

5607.21 - 

5607.29 

Chuyển đổi cho hàng hóa của phân nhóm 5607.21 đến 5607.29 từ 

bất kỳ chương nào khác. 

5607.41 - Chuyển đổi cho hàng hóa của phân nhóm 5607.41 đến 5607.90 từ bất  kỳ  chương  
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5607.90 nào  khác,  ngoại  trừ  từ  nhóm 51.06  đến 51.13, 52.04 đến 52.12, hoặc 54.01 đến 
54.02, phân nhóm 5403.33 đến 5403.39 hoặc 5403.42 đến 5407.94, nhóm 54.08, 

hoặc chương 55. 

56.08 

Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 56.08 từ bất kỳ chương nào khác, ngoại trừ từ 

nhóm 51.06 đến 51.13, 52.05  đến  52.12, 53.06 đến   53.08,  hoặc   53.10   đến   

53.11,   phân   nhóm  5402.31 đến 5402.69,  nhóm 54.04  hoặc 54.06 đến 54.08,  

phân nhóm 5501.20 đến 5501.90 hoặc 5503.20 đến 5503.40, nhóm 55.05, phân 

nhóm 5506.20 đến 5506.90, hoặc nhóm 55.09 đến 55.16. 

56.09 

Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 56.09 từ bất kỳ chương nào khác, ngoại trừ từ 

nhóm 51.06  đến 51.10, 52.04 đến  52.07,  hoặc 54.01 đến 54.02,   phân nhóm 
5403.33 đến  5403.39 hoặc 5403.42 đến 5406.00, hoặc nhóm 55.01 đến 55.11. 

CHƯƠNG 57 

Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác 

57.01 – 57.05 Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 57.01 đến 57.05 từ bất kỳ chương nào khác. 

CHƯƠNG 58 

Các loại vải dệt thoi đặc biệt; các loại vải dệt chần sợi vòng; hàng ren; thảm trang trí; hàng 

trang trí; hàng thêu 

58.01 – 58.03 

Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 58.01 đến 58.03 từ bất kỳ chương nào khác, 

ngoại trừ từ nhóm 51.11 đến 51.13, 52.04 đến 52.12, hoặc 54.01 đến 54.02, phân 

nhóm 5403.33 đến 5403.39 hoặc 5403.42 đến 5407.94, nhóm 54.08, hoặc chương 

55. 

5804.10 

Chuyển đổi cho hàng hóa của phân nhóm 5804.10 từ bất kỳ chương nào khác, 

ngoại trừ từ nhóm 51.11 đến 51.13, 52.04 đến 52.12, hoặc 54.01 đến 54.02, phân 

nhóm 5403.33 đến 5403.39 hoặc 5403.42 đến 5407.94, nhóm 54.08, hoặc chương 

55. 

5804.21 - 

5804.30 

Chuyển đổi cho hàng hóa của phân nhóm 5804.21 đến 5804.30 từ bất kỳ chương 

nào khác. 

58.05 - 58.11 

Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 58.05 đến 58.11 từ bất kỳ chương nào khác, 

ngoại trừ từ nhóm 51.11 đến 51.13, 52.04 đến 52.12, hoặc 54.01 đến 54.02, phân 

nhóm 5403.33 đến 5403.39 hoặc 5403.42 đến 5407.94, nhóm 54.08, hoặc chương 

55. 

CHƯƠNG 59 

Các loại vải dệt đã được ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp; các mặt hàng dệt thích hợp 

dùng trong công nghiệp 

59.01 
Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 59.01 từ bất kỳ chương nào khác, ngoại trừ 

từ nhóm 52.08 đến 52.12, 54.07 đến 54.08, hoặc 55.12 đến 55.16. 

59.02 

Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 59.02 từ bất kỳ nhóm nào khác, ngoại trừ từ   

nhóm 52.04 đến 52.12, 54.01 đến  54.02, phần nhóm  5403.33  đến  5403.39  hoặc  

5403.42  đến  5407.94,  nhóm 54.08, hoặc chương 55. 

59.03 - 59.08 
Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 59.03 đến 59.08 từ bất kỳ chương nào khác, 
ngoại trừ từ nhóm 52.08 đến 52.12, 54.07 đến 54.08, hoặc 55.12 đến 55.16. 

59.09 

Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 59.09 từ bất kỳ chương nào khác,  ngoại trừ từ 

nhóm 52.08 đến 52.12  hoặc 54.01  đến  54.02, phân nhóm 5403.33 đến 5403.39 

hoặc 5403.42 đến 5407.94, hoặc nhóm 54.08 hoặc 55.12 đến 55.16. 

59.10 

Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 59.10 từ bất kỳ nhóm nào khác,  ngoại trừ từ 
nhóm 52.04 đến 52.12  hoặc 54.01  đến  54.02, phân  nhóm  5403.33  đến   5403.39  

hoặc  5403.42  đến  5407.94, nhóm 54.08, hoặc chương 55. 

59.11 
Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 59.11 từ bất kỳ chương nào khác, ngoại trừ từ 

nhóm 51.11 đến 51.13, 52.08 đến 52.12, 54.07 đến 54.08, hoặc 55.12 đến 55.16. 
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CHƯƠNG 60 

Các loại hàng dệt kim hoặc móc 

6001.10 

Chuyển đổi cho hàng hóa của phân nhóm 6001.10 từ bất kỳ chương nào khác, 

ngoại trừ từ nhóm 51.06 đến 51.13, chương 52, nhóm 54.01 đến 54.02, phân nhóm 

5403.33 đến 5403.39 hoặc 5403.42 đến 5407.94, nhóm 54.08, hoặc chương 55. 

6001.21 - 

6001.99 

Chuyển đổi cho hàng hóa của phân nhóm 6001.21 đến 6001.99 từ bất kỳ chương 

nào khác, ngoại trừ từ nhóm 51.06 đến 51.13, chương  52,  nhóm  54.01  đến  

54.02,  phân  nhóm  5403.33  đến 

5403.39  hoặc  5403.42  đến  5407.94,  nhóm  54.08,  Chương 55, 

hoặc nhóm 56.06. 

60.02 - 60.06 

Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 60.02 đến 60.06 từ bất kỳ chương nào khác, 

ngoại trừ từ nhóm 51.06 đến 51.13, chương 52, nhóm 54.01 đến 54.02, phân nhóm 

5403.33 đến 5403.39, hoặc 

5403.42 đến 5407.94, nhóm 54.08 hoặc 56.06, hoặc chương 55. 

CHƯƠNG 61 

Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, dệt kim hoặc móc 

Ghi chú số 1 của Chương: Với mục đích xác định xuất xứ cho hàng hóa, quy tắc áp dụng cho 

hàng hóa chỉ áp dụng cho bộ phận quyết định mã số hàng hóa của hàng hóa đó và các bộ phần 

này phải đáp ứng quy tắc chuyển đổi mã số hàng hóa được quy định trong quy tắc cho hàng hóa 

đó. 

 

Ghi chú số 2 của Chương: Không xét đến quy định tại Ghi chú số 1 của Chương, hàng hóa của 

chương này có sử dụng vải của nhóm 60.02 hoặc phân nhóm 5806.20 là hàng hóa có xuất xứ nếu 

các vải này được hình thành và hoàn tất từ sợi được hình thành và hoàn tất toàn bộ tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều Bên. 

 

Ghi chú số 3 của Chương: Không xét đến quy định tại Ghi chú số 1 của Chương, hàng hóa của 

chương này có sử dụng chỉ khâu của nhóm 52.04, 54.01, hoặc 55.08, 

hoặc sợi của nhóm 54.02 được sử dụng như chỉ khâu là hàng hóa có xuất xứ nếu các chỉ khâu 

này được hình thành và hoàn tất tại lãnh thổ của một hoặc nhiều Bên. 

61.01 - 61.09 

Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 61.01 đến 61.09 từ bất kỳ chương nào khác, 

ngoại trừ từ nhóm 51.06 đến 51.13, 52.04 đến 52.12, hoặc 54.01 đến 54.02, 

phân nhóm 5403.33 đến 5403.39 

hoặc 5403.42  đến  5407.94, nhóm 54.08, 55.08 đến 55.16,  56.06, 

hoặc 60.01 đến 60.06, với điều  kiện hàng hóa được cắt hoặc khâu 

thành hình, hoặc cả hai công đoạn, và được may tại lãnh thổ của một hoặc nhiều 

Bên. 

6110.11 

Chuyển đổi cho hàng hóa của phân nhóm 6110.11 từ bất kỳ chương nào khác, 

ngoại trừ từ nhóm 51.06 đến 51.13, 52.04 đến 52.12, hoặc 54.01 đến 54.02, 

phân nhóm 5403.33 đến 5403.39 

hoặc 5403.42 đến 5407.94, nhóm 54.08, 55.08 đến 55.16, hoặc 

60.01 đến 60.06, với điều kiện hàng hóa được cắt hoặc khâu thành hình, hoặc cả 

hai công đoạn, và được may tại lãnh thổ của một hoặc nhiều Bên. 

6110.12 - 

6110.19 

Chuyển đổi cho hàng hóa của phân nhóm 6110.12 đến 6110.19  từ 

bất  kỳ  chương  nào  khác,  ngoại  trừ  từ  nhóm 51.06  đến 51.13, 

52.04 đến 52.12, hoặc 54.01 đến 54.02, phân nhóm 5403.33 đến 5403.39 hoặc 

5403.42 đến 5407.94, hoặc nhóm 54.08, 55.08 đến 55.16, 56.06, hoặc 60.01 đến 

60.06, với điều kiện hàng hóa được cắt hoặc khâu thành hình, hoặc cả hai công 

đoạn, và được may tại 
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lãnh thổ của một hoặc nhiều Bên. 

6110.20 

Chuyển đổi cho hàng hóa của phân nhóm 6110.20 từ bất kỳ chương nào khác, 

ngoại trừ từ nhóm 51.06 đến 51.13, 52.04 đến 52.12, hoặc 54.01 đến 54.02, 

phân nhóm 5403.33 đến 5403.39 hoặc 5403.42 đến 5407.94, hoặc nhóm 54.08, 

55.08 đến 55.16, hoặc 60.01 đến 60.06, với điều kiện hàng hóa được cắt hoặc khâu 

thành hình, hoặc cả hai công đoạn,  và  được  may tại lãnh thổ của một hoặc nhiều 

Bên. 

6110.30 

Chuyển đổi cho hàng hóa của phân nhóm 6110.30 từ bất kỳ chương nào khác, 

ngoại trừ từ nhóm 51.06 đến 51.13, 52.04 đến 52.12, hoặc 54.01 đến 54.02, 

phân nhóm 5403.33 đến 5403.39 hoặc 5403.42  đến  5407.94, nhóm 54.08  hoặc 

55.03,  phân nhóm 5506.30, hoặc nhóm 55.08 đến 55.16 hoặc 60.01 đến 60.06, 

với điều kiện hàng hóa được cắt hoặc khâu thành hình, hoặc cả hai công đoạn, 

và được may tại lãnh thổ của một hoặc nhiều Bên. 

6110.90 

Chuyển  đổi  cho  hàng  hóa  của  phân  nhóm  6110.90  từ  bất kỳ chương nào 

khác, ngoại trừ từ nhóm 51.06 đến 51.13, 52.04 đến 52.12, hoặc 54.01 đến 54.02, 

phân nhóm 5403.33 đến 5403.39 hoặc 5403.42 đến 5407.94, hoặc nhóm 54.08, 

55.08 đến 55.16, 56.06, hoặc 60.01 đến 60.06, với điều kiện hàng hóa được cắt  

hoặc khâu thành hình, hoặc cả hai công đoạn, và được may tại lãnh thổ của một 

hoặc nhiều Bên. 

6111.20 

Chuyển đổi cho hàng hóa của phân nhóm 6111.20 từ bất kỳ chương nào khác, 

ngoại trừ từ nhóm 51.06 đến 51.13, 52.04 đến 52.12, hoặc 54.01 đến 54.02, 

phân nhóm 5403.33 đến 5403.39 hoặc 5403.42 đến 5407.94, hoặc nhóm 54.08, 

55.08 đến 55.16, hoặc 60.01 đến 60.06, với điều  kiện hàng hóa được cắt hoặc 

khâu thành hình, hoặc cả hai công đoạn, và được may tại lãnh thổ của một hoặc 

nhiều Bên. 

6111.30 

Chuyển  đổi  cho  hàng  hóa  của  phân  nhóm  6111.30  từ  bất kỳ chương nào 

khác, với điều kiện hàng hóa được cắt hoặc khâu thành hình, hoặc cả hai công 

đoạn,  và  được  may tại lãnh thổ của một hoặc nhiều Bên. 

6111.90 

Chuyển đổi cho hàng hóa của phân nhóm 6111.90 từ bất kỳ chương nào khác, 

ngoại trừ từ nhóm 51.06 đến 51.13, 52.04 đến 52.12, hoặc 54.01 đến 54.02, 

phân nhóm 5403.33 đến 5403.39 hoặc 5403.42 đến 5407.94, hoặc nhóm 54.08, 

55.08 đến 55.16, 56.06,  hoặc  60.01  đến  60.06,  với  điều  kiện  hàng hóa được 

cắt hoặc khâu thành hình, hoặc cả hai công đoạn, và được may tại lãnh thổ của một 

hoặc nhiều Bên. 

61.12 - 61.14 

Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 61.12 đến 61.14 từ bất kỳ chương nào khác, 

ngoại trừ từ nhóm 51.06 đến 51.13, 52.04 đến 52.12, hoặc 54.01 đến 54.02, 

phân nhóm 5403.33 đến 5403.39 hoặc 5403.42 đến 5407.94, hoặc nhóm 54.08, 

55.08 đến 55.16, 56.06, hoặc 60.01 đến 60.06, với điều kiện hàng hóa được cắt  

hoặc khâu  thành  hình,  hoặc cả hai  công đoạn,  và  được  may tại lãnh thổ của 

một hoặc nhiều Bên. 

61.15 

Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 61.15 từ bất kỳ chương nào khác, ngoại trừ từ 

nhóm 51.06  đến 51.13, 52.04 đến  52.12, hoặc 54.01 đến 54.02, phân nhóm 

5403.33 đến 5403.39 hoặc 5403.42 đến 5407.94, hoặc nhóm 54.08, 55.08 đến 

55.16, hoặc 60.01 đến 60.06, với điều kiện hàng hóa được cắt hoặc khâu thành 

hình, hoặc cả hai công đoạn, và được may tại lãnh thổ của một hoặc nhiều 

Bên. 

61.16 - 61.17 

Chuyển  đổi cho hàng hóa của nhóm 61.16  đến  61.17  từ  bất  kỳ chương nào 

khác, ngoại trừ từ nhóm 51.06  đến  51.13,  52.04 đến 52.12, hoặc 54.01 đến 

54.02, phân nhóm 5403.33 đến 5403.39 hoặc 5403.42 đến 5407.94, hoặc nhóm 
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54.08, 55.08 đến 55.16, 56.06, hoặc 60.01 đến 60.06, với điều kiện hàng hóa được 

cắt  hoặc khâu  thành  hình,  hoặc cả hai  công đoạn,  và  được  may tại lãnh thổ của 

một hoặc nhiều Bên. 

CHƯƠNG 62 

Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, không dệt kim hoặc móc 

Ghi chú số 1 của Chương: Với mục đích xác định xuất xứ cho hàng hóa, quy tắc áp dụng cho 

hàng hóa chỉ áp dụng cho bộ phận quyết định mã số hàng hóa của hàng hóa đó và các bộ phần 

này phải đáp ứng quy tắc chuyển đổi mã số hàng hóa được quy định trong quy tắc cho hàng hóa 

đó. 

 

Ghi chú số 2 của Chương: Không xét đến quy định tại Ghi chú số 1 của Chương, hàng hóa của 

chương này có sử dụng vải của nhóm 60.02 hoặc phân nhóm 5806.20 là hàng hóa có xuất xứ nếu 

các vải này được hình thành và hoàn tất từ sợi được hình thành và hoàn tất toàn bộ tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều Bên. 

 

Ghi chú số 3 của Chương: Không xét đến quy định tại Ghi chú số 1 của Chương, hàng hóa của 

chương này có sử dụng chỉ khâu của nhóm 52.04, 54.01, hoặc 55.08, hoặc sợi của nhóm 54.02 

được sử dụng như chỉ khâu là hàng hóa có xuất xứ nếu các chỉ khâu này được hình thành và 

hoàn tất tại lãnh thổ của một hoặc nhiều Bên. 

 

Ghi chú số 4 của Chương: Không xét đến quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng được quy định tại Phụ 

lục này, quần áo truyền thống của Nhật Bản, Ki-mô-nô, hoặc phụ kiện quần áo, Obi, đáp ứng các 

quy tắc sau sẽ thành hàng hóa có xuất xứ, với điều kiện hàng hóa được làm từ vải được sản xuất 

tại lãnh thổ của một hoặc nhiều Bên, và được cắt và may hoặc lắp ráp khác tại lãnh thổ của một 

hoặc nhiều Bên. 

Ki-mô-nô cho phụ nữ hoặc trẻ em gái: 

Với mục đích của chương này, ki-mô-nô cho phụ nữ hoặc trẻ em gái là quần áo được mặc bằng 

cách quấn quanh người, thường được bó chặt bằng dải khăn gọi là obi, và được: 

 

(a) phân loại phân nhóm 6211.49 đối với quần áo mặc ngoài, hoặc 6208.99 quần áo mặc 
trong; 

(b) được làm bằng việc cắt vải dệt thoi 100% lụa thành nhiều hơn 5 mảnh và lắp ghép, may 

chúng lại; 

(c) độ rộng giữa cổ tay và xương sống từ 60 cm đến 75cm; và 

 (d) với các cổ tay không được đính kèm hoàn toàn với thân và không được may đính vào thân. 

Ki-mô-nô cho nam giới hoặc trẻ em trai: 

Với mục đích của chương này, ki-mô-nô cho nam giới hoặc trẻ em trai là quần áo được mặc 

bằng cách quấn quanh người, thường được bó chặt bằng dải khăn gọi là obi, và được: 

(a) phân loại ở phân nhóm 6211.39 cho quần áo mặc ngoài, hoặc 6207.99 cho quần áo mặc 

trong; 

(b) được làm bằng việc cắt vải dệt thoi 100% lụa thành nhiều hơn 5 mảnh và lắp ghép, may 
chúng lại; 

(c) độ rộng giữa cổ tay và xương sống từ 60 cm đến 75cm; và 

(d) với các cổ tay không được đính kèm hoàn toàn với thân và không được may đính vào thân. 

 

Obi (nhóm 62.17): 

Với mục đích của chương này, obi là phụ kiện quần áo được sử dụng như dải khăn được quấn và 
buộc lên ki-mô-nô, và: 

(e) được phân loại ở phân nhóm 6217.10 hoặc 6217.90 ; 
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(f) dài từ 3 đến 5 mét và rộng từ 15 đến 70 centimét; 

(g) được làm từ việc lắp ráp và may hai loại vải lụa dệt thoi khác nhau thành hình cái túi hoặc 

gập đôi và may một loại vải lụa dệt thoi thành hình cái túi; 

(h) là hình chữ nhật; và 

(i) chỉ được sử dụng cho ki-mô-nô. 

62.01 - 62.08 

Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 62.01 đến 62.08 từ bất kỳ chương nào khác, 

ngoại trừ từ nhóm 51.06 đến 51.13, 52.04 đến 52.12, hoặc 54.01 đến 54.02, 

phân nhóm 5403.33 đến 5403.39 hoặc 5403.42 đến 5407.94, hoặc nhóm 

54.08, 55.08 đến 55.16, 58.01  đến  58.02, hoặc  60.01 đến 60.06,  với  điều  kiện 

hàng hóa được cắt hoặc khâu thành hình, hoặc cả hai công đoạn, và được may tại 

lãnh thổ của một hoặc nhiều Bên. 

6209.20 

Chuyển đổi cho hàng hóa của phân nhóm 6209.20 từ bất kỳ chương nào khác, 

ngoại trừ từ nhóm 51.06 đến 51.13, 52.04 đến 52.12, hoặc 54.01 đến 54.02, 

phân nhóm 5403.33 đến 5403.39 hoặc 5403.42 đến 5407.94, hoặc nhóm 

54.08, 55.08 đến 55.16, 58.01 đến 58.02, hoặc 60.01 đến 60.06, với điều kiện 

hàng hóa được cắt  hoặc khâu  thành  hình, hoặc cả hai  công đoạn,  và được 

6209.30 

Chuyển đổi cho hàng hóa của phân nhóm 6209.30 từ bất kỳ chương nào khác, với 

điều kiện hàng hóa được cắt hoặc khâu thành hình, hoặc cả hai công đoạn, và được 

may tại lãnh thổ của một hoặc nhiều Bên. 

6209.90 

Chuyển đổi cho hàng hóa của phân nhóm 6209.90 từ bất kỳ chương nào khác, 

ngoại trừ từ nhóm 51.06 đến 51.13, 52.04 đến 52.12, hoặc 54.01 đến 54.02, 

phân nhóm 5403.33 đến 5403.39 hoặc 5403.42 đến 5407.94, hoặc nhóm 

54.08, 55.08 đến 55.16, 58.01 đến 58.02, hoặc 60.01 đến 60.06, với điều kiện 

hàng hóa được cắt  hoặc khâu  thành  hình, hoặc cả hai  công đoạn,  và được may 

tại lãnh thổ của một hoặc nhiều Bên. 

62.10 - 62.11 

Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 62.10 đến 62.11 từ bất kỳ chương nào khác, 

ngoại trừ từ nhóm 51.06 đến 51.13, 52.04 đến 52.12, hoặc 54.01 đến 54.02, 

phân nhóm 5403.33 đến 5403.39 hoặc 5403.42 đến 5407.94, hoặc nhóm 

54.08, 55.08 đến 55.16, 58.01  đến  58.02, hoặc  60.01 đến 60.06,  với  điều  kiện 

hàng hóa được cắt hoặc khâu thành hình, hoặc cả hai công đoạn, và được may tại 

lãnh thổ của một hoặc nhiều Bên. 

6212.10 

Chuyển đổi cho hàng hóa của phân nhóm 6212.10 từ bất kỳ chương nào khác, với 

điều kiện hàng hóa được cắt hoặc khâu thành hình, hoặc cả hai công đoạn, và được 

may tại lãnh thổ của một hoặc nhiều Bên. 

6212.20 - 

6212.90 

Chuyển đổi cho hàng hóa của phân nhóm 6212.20 đến 6212.90 từ bất kỳ chương 

nào khác, ngoại trừ từ nhóm 51.06 đến 51.13, 52.04   đến  52.12,  54.01   đến   

54.02,   phân  nhóm  5403.33 đến 5403.39, hoặc 5403.42 đến 5407.94, 54.08, 

hoặc nhóm 55.08 đến 55.16, 56.06, 58.01 đến 58.02, hoặc 60.01 đến 60.06, với 

điều kiện hàng hóa được cắt hoặc khâu thành hình, hoặc cả hai công đoạn, và 

được may tại lãnh thổ của một hoặc nhiều Bên. 

62.13 - 62.17 

Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 62.13 đến 62.17 từ bất kỳ chương nào khác, 

ngoại trừ từ nhóm 51.06 đến 51.13, 52.04 đến 52.12, 54.01  đến  54.02,  phân  

nhóm 5403.33  đến  5403.39, hoặc 5403.42 đến 5407.94, nhóm 54.08, 55.08 đến 

55.16, 56.06, 58.01 đến 58.02, hoặc 60.01 đến 60.06, với điều kiện hàng hóa được 

cắt hoặc khâu  thành  hình,  hoặc cả hai  công đoạn,  và  được  may tại lãnh thổ của 

một hoặc nhiều Bên. 

CHƯƠNG 63 

Các mặt hàng dệt đã hoàn thiện khác; bộ vải; quần áo dệt cũ và các loại hàng dệt cũ khác; 

vải vụn 
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Ghi chú số 1 của Chương: Với mục đích xác định xuất xứ cho hàng hóa, quy tắc áp dụng cho 

hàng hóa chỉ áp dụng cho bộ phận quyết định mã số hàng hóa của hàng hóa đó và các bộ phần 

này phải đáp ứng quy tắc chuyển đổi mã số hàng hóa được quy định trong quy tắc cho hàng hóa 

đó. 

 

Ghi chú số 2 của Chương: Không xét đến quy định tại Ghi chú số 1 của Chương, hàng hóa của 

chương này có sử dụng chỉ khâu của nhóm 52.04, 54.01, hoặc 55.08, hoặc sợi của nhóm 54.02 

được sử dụng như chỉ khâu là hàng hóa có xuất xứ nếu các chỉ khâu này được hình thành và 

hoàn tất tại lãnh thổ của một hoặc nhiều Bên. 

63.01 - 63.04 

Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 63.01 đến 63.04 từ bất kỳ chương nào khác, 

ngoại trừ từ nhóm 51.06 đến 51.13, 52.04 đến 52.12, 54.01  đến  54.02,  phân  

nhóm 5403.33  đến  5403.39, hoặc 5403.42  đến  5407.94,  nhóm 54.08,  55.03,  

phân  nhóm 5506.30, hoặc nhóm 55.08 đến 55.16, 58.01 đến 58.02, 59.03, hoặc 

60.01 đến 60.06, với điều kiện hàng hóa được cắt hoặc khâu thành  hình, hoặc cả 

hai công đoạn, và được may tại lãnh thổ của một hoặc nhiều Bên. 

63.05 

Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 63.05 từ bất kỳ chương nào khác, ngoại trừ từ 

nhóm 51.06 đến 51.13, 52.04  đến  52.12, 54.01 đến 54.02,  phân nhóm 5403.33  

đến  5403.39,  hoặc 5403.42  đến 5407.94, nhóm 54.08,  55.08  đến  55.16,  58.01  

đến  58.02,  hoặc 60.01 đến 60.06, với điều kiện hàng hóa được cắt hoặc khâu thành 

hình, hoặc cả hai công đoạn, và được may tại lãnh thổ của một hoặc nhiều Bên. 

63.06 - 63.10 

Chuyển đổi cho hàng hóa của nhóm 63.06 đến 63.10 từ bất kỳ chương nào khác, 

ngoại trừ từ nhóm 51.06 đến 51.13, 52.04 đến 52.12, 54.01  đến  54.02,  phân  

nhóm 5403.33  đến  5403.39, hoặc 5403.42  đến 5407.94,  nhóm 54.08,  55.08  đến  

55.16,  58.01 đến 58.02, 59.03, hoặc 60.01 đến 60.06, với điều kiện hàng hóa được 

cắt hoặc khâu thành hình, hoặc cả hai công đoạn, và được may  tại lãnh thổ của 

một hoặc nhiều Bên. 

 

 

1.2.3. Các vấn đề khác 

- Quy tắc chủ đạo:  

Nhóm hàng dệt may trong CPTPP tuân thủ quy tắc “Từ sợi trở đi”. Theo đó, tất cả các công 

đoạn sản xuất hàng dệt may từ sợi trở đi, bao gồm (i) kéo sợi, dệt và nhuộm vải; (ii) cắt và (iii) 

may quần áo đều phải được thực hiện trong khu vực CPTPP và sử dụng nguyên liệu có xuất xứ 

CPTPP thì thành phẩm sẽ được coi là “có xuất xứ” từ CPTPP. 

CPTPP chỉ chấp nhận 3 mặt hàng được áp dụng quy tắc “cắt và may” là vali, túi xách; áo ngực 

phụ nữ; và quần áo trẻ em bằng sợi tổng hợp. 

 Quy tắc Tỷ lệ tối thiểu (De minimis)  

CPTPP có quy định riêng về Tỷ lệ tối thiểu đối với hàng hóa dệt may, được ghi trong Điều 2 

Chương 4 của Hiệp định như sau:  

(i) Các sản phẩm dệt may ngoài các Chương từ 61 đến 63 không đáp ứng được các quy tắc 

xuất xứ về chuyển đổi mã HS quy định trong Phụ lục A-Chương 4 của Hiệp định, sẽ vẫn 
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được coi là có xuất xứ CPTPP nếu tổng trọng lượng của các nguyên liệu không đáp ứng 

được quy tắc chuyển đổi mã HS không vượt quá 10% tổng trọng lượng của hàng hóa đó. 

(ii) Các sản phẩm dệt may từ các Chương 61 đến 63 không đáp ứng được các quy tắc xuất 

xứ về chuyển đổi mã HS quy định trong Phụ lục A-Chương 4 của Hiệp định, sẽ vẫn được 

coi là có xuất xứ CPTPP nếu tổng trọng lượng của các nguyên liệu sợi không đáp ứng 

quy tắc chuyển đổi mã số HS được dùng trong sản xuất ra thành phần quyết định mã HS 

của sản phẩm dệt may đó không vượt quá 10% tổng trọng lượng của thành phần đó. 

(iii) Không xét đến khoản (i) và (ii), một hàng hóa của khoản (i) có chứa sợi đàn hồi 

(elastomeric yarn) hoặc một hàng hóa ở khoản (ii) có chứa sợi đàn hồi (elastomeric yarn) 

trong bộ phận quyết định phân loại mã số hàng hóa của hàng hóa đó sẽ được coi là có 

xuất xứ CPTPP chỉ khi sợi đàn hồi đó được sản xuất toàn bộ trong khu vực CPTPP. 

 Quy tắc cộng gộp 

CPTPP quy định 2 trường hợp áp dụng quy tắc cộng gộp như sau: 

(i) Cộng gộp thông thường: Khi nguyên liệu nhập khẩu đáp ứng tiêu chí xuất xứ (đạt 

hàm lượng RVC tối thiểu 35% hoặc 40% hoặc 45% tùy từng dòng thuế), khi đó 100% 

giá trị của nguyên liệu nhập khẩu đó sẽ được dùng để tính hàm lượng RVC có trong 

sản phẩm sử dụng nguyên liệu để sản xuất lại nơi xuất khẩu. 

(ii) Cộng gộp đầy đủ: Khi nguyên liệu nhập khẩu không đạt xuất xứ CPTPP nhưng có 

giá trị gia tăng trong TPP (dù chỉ 1%), khi đó, số phần trăm giá trị gia tăng thực tế 

của nguyên liệu đó (phần đạt xuất xứ) sẽ được cộng gộp để tính hàm lượng CPTPP 

trong sản phẩm sử dụng nguyên liệu để sản xuất lại nơi xuất khẩu. 

Ví dụ một nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc (nước không phải thành viên 

CPTPP) với giá 90 USD và được gia công chế biến thêm tại Việt Nam và phần giá 

trị gia tăng đó là 10 USD. Giả sử theo quy tắc xuất xứ của CPTPP thì nguyên liệu 

này không được coi là nguyên liệu có xuất xứ của CPTPP và do đó không được 

cộng gộp 100 USD vào tính RVC của thành phẩm. Tuy nhiên do nguyên liệu có 10 

USD giá trị chế biến tại Việt Nam nên 10 USD này được phép cộng gộp để tính 

hàm lượng RVC trong thành phẩm. 

 Danh mục nguồn cung thiếu hụt 

Danh mục này được quy định trong Phụ lục 1 của Phụ lục 4-A Chương 4 Hiệp định CPTPP. 

Đây là danh mục gồm 187 loại sợi và vải được cho phép nhập khẩu từ các nước bên ngoài 

CPTPP để sản xuất hàng dệt may mà vẫn được hưởng ưu đãi thuế quan theo CPTPP. 

Danh mục này gồm 2 loại: 

(i) Danh mục nguồn cung thiếu hụt tạm thời: Danh mục này bao gồm 08 loại nguyên liệu 

được phép nhập khẩu từ nước ngoài CPTPP mà vẫn được coi là đáp ứng quy tắc xuất xứ 
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để hưởng ưu đãi thuế quan, nhưng chỉ được trong vòng 5 năm kể từ khi Hiệp định có 

hiệu lực. 

(ii) Danh mục nguồn cung thiếu hụt vĩnh viễn: bao gồm 179 loại nguyên liệu được phép 

nhập khẩu từ các nước ngoài CPTPP mà vẫn được coi là đáp ứng quy tắc xuất xứ CPTPP 

để hưởng ưu đãi thuế quan trong CPTPP, không hạn chế về thời gian.  

Tuy nhiên, các nguyên liệu trong danh mục nguồn cung thiếu hụt có mô tả khá phức tạp, không 

chỉ đơn thuần bao gồm mã HS của nguyên liệu mà cả các chi tiết kỹ thuật đi kèm và các nguyên 

liệu này chỉ được sử dụng cho các sản phẩm đầu ra cụ thể theo quy định trong danh mục. Ví dụ: 

Mặt 

hàng 

Mô tả mặt hàng nguồn cung 

thiếu hụt 

Yêu cầu đầu ra Giải thích 

92 Vải liên kết, được phân loại tại 

nhóm 6001, bề mặt trên dệt thoi 

phẳng chứa 82-88% ni lông, 12-

18% sợi đàn hồi, và mặt dưới là 

vải lông đã chải có tỷ trọng 

polyeste 100%, trọng lượng 254-

326g/m2, có tính năng chống 

nước, cụ thể, nếu kiểm tra theo 

phương pháp AATCC (Hiệp hội 

hoá học và dệt nhuộm Hoa Kỳ) số 

35, sau 2 phút ngâm nước dưới áp 

suất 600mm, lượng nước thấm ít 

hơn 1.0 gram. 

Quần áo nam và nữ 

chịu nước phân loại 

tại chương 61.  

Quần áo nam và nữ chịu 

nước tại Chương 61 có thể 

sử dụng các loại vải nhập 

khẩu từ các nước ngoài 

CPTPP mà vẫn được hưởng 

ưu đãi thuế quan theo 

CPTPP với điều kiện các 

loại vải này là vải liên kết 

thuộc nhóm HS 6001 và đáp 

ứng các tiêu chí kỹ thuật 

như mô tả trong cột “Mô tả 

mặt hàng nguồn cung thiếu 

hụt” 

 

1.3. Thủ tục chứng nhận xuất xứ 

- Giấy chứng nhận xuất xứ: 

Khác với một số FTA khác của Việt Nam, CPTPP không bắt buộc các chứng nhận xuất xứ phải 

theo một mẫu cố định nào. Tuy nhiên, CPTPP yêu cầu nội dung của chứng nhận xuất xứ phải 

bao gồm các thông tin tối thiểu như quy định trong Phụ lục B, Chương 3 của Hiệp định. Giấy 

chứng nhận xuất xứ có thể được làm dưới dạng văn bản hoặc điện tử. 

Mẫu C/O CPTPP cấp cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam bao gồm các thông tin tối thiểu 

theo quy định tại Hiệp định CPTPP đã được ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BCT 

của Bộ Công Thương ngày 22/1/2019. 

- Thủ tục chứng nhận xuất xứ: 

Về thủ tục chứng nhận xuất xứ, CPTPP yêu cầu áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ, trong 

đó đối tượng được tự chứng nhận xuất xứ bao gồm cả người nhập khẩu, người xuất khẩu và 
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người sản xuất, được đánh giá là một cơ chế linh hoạt và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh 

nghiệp trong quá trình xuất khẩu 

Tuy nhiên, với bảo lưu trong CPTPP, Việt Nam không bắt buộc phải áp dụng cơ chế tự chứng 

nhận xuất xứ ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực, cụ thể: 

+ Đối với hàng nhập khẩu, Việt Nam (và Brunei, Malaysia, Mexico, Peru) được phép 

bảo lưu chưa phải áp dụng hình thức nhà nhập khẩu tự chứng nhận xuất xứ trong vòng 5 

năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực. 

+ Đối với hàng xuất khẩu, các nước (trong đó có Việt Nam) có thể áp dụng song song 2 

hình thức cấp giấy chứng nhận xuất xứ trong vòng 5 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực 

(và có thể gia hạn thêm 5 năm nữa): (i) cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) theo kiểu 

truyền thống và;  (ii) người xuất khẩu đủ điều kiện tự chứng nhận xuất xứ. Sau thời gian 

10 năm này, sẽ áp dụng tự chứng nhận xuất xứ hoàn toàn như các nước. 

- Miễn chứng nhận xuất xứ:  

CPTPP quy định đối với các hàng hóa xuất khẩu từ các nước CPTPP có giá trị hải quan không 

vượt quá 1.000USD thì sẽ không cần giấy chứng nhận xuất xứ mà vẫn được hưởng ưu đãi thuế 

quan của Hiệp định. 

Đây là mức “miễn chứng nhận xuất xứ” tương đối cao so với các FTA khác của Việt Nam. Cụ 

thể, hầu hết các FTA đã ký của Việt Nam cũng có quy định này, nhưng thường đối với hàng 

hóa có giá trị hải quan thấp hơn, ví dụ như VKFTA là 600 USD, và các FTA còn lại là 200 

USD. 

- Nhiều lô hàng chung một giấy chứng nhận xuất xứ:  

Trường hợp này được chấp nhận nếu xuất khẩu nhiều lần (nhiều lô hàng) cùng một hàng hóa 

và trong giấy chứng nhận xuất xứ có nêu cụ thể về khoảng thời gian xuất khẩu nhiều lần đó – 

khoảng thời gian này không được vượt quá 12 tháng. 

 

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BCT về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong 

CPTPP ngày 22/1/2019. 
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C/O MẪU CPTPP CỦA VIỆT NAM 

1. Goods consigned from (Exporter’s name, address, country) Reference No. 

 THE COMPREHENSIVE AND PROGRESSIVE 

AGREEMENT FOR TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP 

 CERTIFICATE OF ORIGIN 
 (Combined declaration and certificate) 

2. Goods consigned to (Consignee’s name, address, country) 

FORM CPTPP 
 Issued in Viet Nam 

4. For official use 

 Non-Party Invoicing 

 Certified True Copy 
3. Means of transport and route (as far as known) 

 5. Producer (name, address, country) 

6. Item 

No. 

7. Marks, numbers and kind of packages; description of 
goods (including HS number of Importing Country) 

8. Origin 

criterion 

9. Quantity 

of goods 

10. Number and 

date of invoices 

11. Declaration by the exporter 12. Certification 

It is hereby certified, on the basis of control carried out, that 

the declaration by the exporter is correct. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

…………………………………………………………………..……. 

(Place and date, signature and stamp of certifying authority) 

The undersigned hereby declares that the above details and 

statements are correct; that all the goods were produced in 

…………………………….…….. 

(Country of Origin) 

and that they comply with the origin requirements specified 

for these goods in the Comprehensive and Progressive 

Agreement for Trans-Pacific Partnership for the goods 

exported to 
…………………………….…….. 

(Importing Country) 

 
…………………………………………………………..…. 

(Place and date, signature of authorised signatory) 
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Chương 2: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á – Âu 

(EAEU) 

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á Âu (viết tắt là EAEU - bao gồm 

05 nước là Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan) được ký kết ngày 29/5/2015, và 

có hiệu lực từ ngày 05/10/2016.  

Đây cũng là FTA đầu tiên của EAEU với một đối tác ngoài khối này. Do đó, với FTA này, các 

doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp dệt may, được cho là sẽ có nhiều lợi thế hơn 

hẳn so với các đối thủ cạnh tranh ở các nước khác khi xuất khẩu vào khu vực thị trường này. 

2.1. Cam kết về thuế quan với mặt hàng dệt may 

2.1.1. Cam kết từ phía Việt Nam 

Việt Nam cam kết xóa bỏ phần lớn thuế nhập khẩu (khoảng 80% số dòng thuế) đối với các sản 

phẩm dệt may cho các nước EAEU ngay khi Hiệp định có hiệu lực (năm 2016). Thuế nhập khẩu 

với các sản phẩm còn lại phần lớn được cam kết xóa bỏ theo lộ trình 5 năm, trừ sản phẩm thuộc 

mã 5811 được cam kết theo lộ trình 10 năm và 10 dòng thuế khác chưa có cam kết. 

Thực hiện các cam kết cắt giảm thuế quan theo Hiệp định thương mại Việt Nam – EAEU giai 

đoạn 2018 – 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 150/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 về 

việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định Thương 

mại Tự do Việt Nam – Liên minh kinh tế Á – Âu giai đoạn 2018 – 2022.  

(Chi tiết tham khảo Bảng 01 Phụ lục 2) 

2.1.2. Cam kết từ phía Liên minh Kinh tế Á - Âu 

Trong Hiệp định thương mại Việt Nam – EAEU, phía EAEU cam kết xóa bỏ tới 82% dòng thuế 

sản phẩm dệt may của Việt Nam, trong đó 36% dòng thuế sẽ được xóa bỏ ngay sau khi Hiệp 

định có hiệu lực (năm 2016). Bên cạnh đó, sau 10 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực, 42% 

dòng thuế tiếp theo sẽ được xóa bỏ hoàn toàn, cùng với áp dụng cơ chế phòng vệ ngưỡng.  

(Chi tiết tham khảo Bảng 02 Phụ lục 2) 

2.2. Quy tắc xuất xứ  

2.2.1. Quy tắc chung 

Để được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định này, hàng hóa phải đáp ứng được các quy tắc 

xuất xứ của Hiệp định. Cụ thể, hàng hóa sẽ được coi là có xuất xứ tại một Bên (Việt Nam hoặc 

Liên minh EAEU) nếu: 

- Trường hợp 1: Có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại một Bên; hoặc 
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- Trường hợp 2: Được sản xuất toàn bộ tại một hay hai Bên, từ những nguyên vật liệu có 

xuất xứ từ một hay hai Bên; hoặc 

- Trường hợp 3: Được sản xuất tại một Bên, sử dụng nguyên vật liệu không có xuất xứ 

nhưng đáp ứng được các yêu cầu về Quy tắc cụ thể mặt hàng được quy định tại Phụ lục 

3 trong Hiệp định. 

Đối với trường hợp 3, Quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng trong Hiệp định dựa trên các tiêu chí: 

- Hàm lượng giá trị gia tăng VAC (Value Added Content), hoặc 

- Chuyển đổi mã số hàng hóa CTC (Change in Tariff Classification) 

Nói chung, Quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng trong Hiệp định khá đơn giản, thông thường hàng 

hóa chỉ cần có hàm lượng giá trị gia tăng VAC ≥ 40% (một số trường hợp cụ thể có yêu cầu 

VAC ≥ 50 - 60%) hoặc có sự chuyển đổi mã HS (CTC) ở cấp độ 2, 4, 6 số là được hưởng ưu 

đãi thuế quan.  

VAC được tính theo công thức:  

VAC =  
(𝑇𝑟ị 𝑔𝑖á 𝐹𝑂𝐵− 𝑇𝑟ị 𝑔𝑖á 𝑛𝑔𝑢𝑦ê𝑛 𝑣ậ𝑡 𝑙𝑖ệ𝑢 𝑘ℎô𝑛𝑔 𝑐ó 𝑥𝑢ấ𝑡 𝑥ứ)

𝑇𝑟ị 𝑔𝑖á 𝐹𝑂𝐵
 x 100% 

Trong đó, trị giá của nguyên vật liệu không có xuất xứ sẽ là: 

a) Trị giá CIF tại thời điểm nhập khẩu nguyên vật liệu tại một Bên; hoặc 

b) Giá mua hoặc có thể trả đầu tiên của nguyên vật liệu không có xuất xứ tại lãnh thổ của một 

bên nơi diễn ra việc sản xuất hoặc chế biến. 

2.2.2. Quy tắc cụ thể mặt hàng 

Quy tắc xuất xứ cụ thể theo mặt hàng trong FTA Việt Nam – EAEU được tích hợp tại một Danh 

mục theo biểu thuế ở cấp độ HS 6 số (Phụ lục 2 của Hiệp định).   

Bảng 2: Quy tắc cụ thể mặt hàng áp dụng với mặt hàng dệt may trong FTA Việt Nam – EAEU   

Mã hàng Mô tả hàng hoá Tiêu chí xuất xứ 

CHƯƠNG 50 Tơ tằm  

5001.00 Kén tằm phù hợp dùng làm tơ. CC 

5002.00 Tơ tằm thô (chưa xe). CC 

5003.00 
Tơ tằm phế phẩm (kể cả kén không thích hợp để quay tơ, xơ 

sợi phế liệu và xơ sợi tái chế). 
WO 

5004.00 
Sợi tơ tằm (trừ sợi tách từ phế liệu tơ tằm) chưa đóng gói để 

bán lẻ. 
CTH 

5005.00 Sợi kéo từ phế liệu tơ tằm, chưa đóng gói để bán lẻ. CTH 

5006.00 
Sợi tơ tằm và sợi tách từ phế liệu tơ tằm, đã đóng gói để bán 

lẻ; ruột con tằm. 
CC 

50.07 Vải dệt thoi dệt từ tơ tằm hoặc từ phế liệu tơ tằm.  
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Mã hàng Mô tả hàng hoá Tiêu chí xuất xứ 

5007.10 - Vải dệt thoi từ tơ vụn: CTH 

5007.20 
-  Các loại vải khác, có chứa 85% trở lên tính theo trọng lượng 

của tơ hoặc phế liệu tơ tằm tơ vụn khác: 
CTH 

5007.90 -  Các loại vải khác: CTH 

CHƯƠNG 51 
Lông cừu, lông động vật loại mịn hoặc loại thô; sợi từ long 

đuôi hoặc bờm ngựa và vải dệt thoi từ các nguyên liệu trên 
 

51.01 Lông cừu, chưa chải thô hoặc chải kỹ.  

 -  Nhờn, bao gồm len lông cừu đã rửa sạch:  

5101.11 - - Lông cừu đã xén CC 

5101.19 - - Loại khác CC 

 -  Đã tẩy nhờn, chưa được carbon hóa:  

5101.21 - - Lông cừu đã xén CC 

5101.29 - - Loại khác CC 

5101.30 -  Đã được carbon hóa CC 

51.02 Lông động vật loại thô hoặc mịn, chưa chải thô hoặc chải kỹ.  

 - Lông động vật loại mịn:  

5102.11 - - Của dê Ca-sơ-mia (len casơmia) CC 

5102.19 - - Loại khác CC 

5102.20 - Lông động vật loại thô CC 

51.03 
Phế liệu lông cừu hoặc lông động vật loại mịn hoặc loại thô, 

kể cả phế liệu sợi nhưng trừ lông tái chế. 
 

5103.10 -  Xơ vụn từ lông cừu hoặc từ lông động vật loại mịn WO 

5103.20 - Phế liệu khác từ lông cừu hoặc từ lông động vật loại mịn WO 

5103.30 - Phế liệu từ lông động vật loại thô WO 

5104.00 Lông cừu hoặc lông động vật loại mịn hoặc thô tái chế. СС 

51.05 
Lông cừu và lông động vật loại mịn hoặc loại thô, đã chải thô 

hoặc chải kỹ (kể cả lông cừu chải kỹ dạng từng đoạn). 
 

5105.10 - Lông cừu chải thô СС 

 - Cúi (top) lông cừu và lông cừu chải kỹ khác:  

5105.21 - - Lông cừu chải kỹ dạng từng đoạn СС 

5105.29 - - Loại khác СС 

 - Lông động vật loại mịn, đã chải thô hoặc chải kỹ:  

5105.31 - - Của dê Ca-sơ-mia (len casơmia) СС 

5105.39 - - Loại khác СС 

5105.40 - Lông động vật loại thô, đã chải thô hoặc chải kỹ СС 

51.06 Sợi len lông cừu chải thô, chưa đóng gói để bán lẻ.  

5106.10 - Có tỷ trọng lông cừu từ 85% trở lên CTH 

5106.20 - Có tỷ trọng lông cừu dưới 85% CTH 

51.07 Sợi len lông cừu chải kỹ, chưa đóng gói để bán lẻ.  

5107.10 - Có tỷ trọng lông cừu từ 85% trở lên CTH 

5107.20 - Có tỷ trọng lông cừu dưới 85% CTH 
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51.08 
Sợi lông động vật loại mịn (chải thô hoặc chải kỹ), chưa đóng 

gói để bán lẻ. 
 

5108.10 - Chải thô CTH 

5108.20 - Chải kỹ CTH 

51.09 
Sợi len lông cừu hoặc lông động vật loại mịn, đã đóng gói để 

bán lẻ. 
 

5109.10 
- Có tỷ trọng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn từ 85% trở 

lên 

CTH, ngoại trừ 

từ 5106 – 5108 

5109.90 - Loại khác 
CTH, ngoại trừ 

từ 5106 – 5108 

5110.00 

Sợi làm từ lông động vật loại thô hoặc từ lông đuôi hoặc bờm 

ngựa  (kể  cả  sợi  quấn  bọc  từ  lông  đuôi  hoặc  bờm  ngựa),  

đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ. 

CTH 

51.11 
Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải thô hoặc từ sợi lông động 

vật loại mịn chải thô. 
 

 
- Có tỷ trọng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn từ 85% trở 

lên: 
 

5111.11 - - Trọng lượng không quá 300 g/m2: CTH 

5111.19 - - Loại khác: CTH 

5111.20 
- Loại khác, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament 

nhân tạo 
CTH 

5111.30 
- Loại khác, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ staple nhân 

tạo 
CTH 

5111.90 - Loại khác CTH 

51.12 
Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải kỹ hoặc sợi từ lông động 

vật loại mịn chải kỹ. 
 

 
- Có tỷ trọng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn từ 85% trở 

lên: 
 

5112.11 - - Trọng lượng không quá 200 g/m2: CTH 

5112.19 - - Loại khác: CTH 

5112.20 
- Loại khác, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament 

nhân tạo 
CTH 

5112.30 
- Loại khác, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ staple nhân 

tạo 
CTH 

5112.90 - Loại khác CTH 

5113.00 
Vải dệt thoi từ sợi lông động vật loại  thô hoặc sợi lông đuôi 

hoặc bờm ngựa. 
CTH 

CHƯƠNG 52 Bông  

5201.00 Xơ bông, chưa chải thô hoặc chưa chải kỹ. CC 

52.02 Phế liệu bông (kể cả phế liệu sợi và bông tái chế).  

5202.10 - Phế liệu sợi (kể cả phế liệu chỉ) WO 

 - Loại khác:  

5202.91 - - Bông tái chế WO 

5202.99 - - Loại khác WO 

5203.00 Xơ bông, chải thô hoặc chải kỹ. CC 

52.04 Chỉ khâu làm từ bông, đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ.  
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 - Chưa đóng gói để bán lẻ:  

5204.11 - - Có tỷ trọng bông từ 85% trở lên CTH 

5204.19 - - Loại khác CTH 

5204.20 - Đã đóng gói để bán lẻ CTH 

52.05 
Sợi bông (trừ chỉ khâu), có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, chưa 

đóng gói để bán lẻ. 
 

 - Sợi đơn, làm từ xơ không chải kỹ:  

5205.11 
- - Sợi có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chi số mét không 

quá 14) 
CTH 

5205.12 
- - Sợi có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 decitex 

(chi số mét từ trên 14 đến 43) 
CTH 

5205.13 
- - Sợi có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex 

(chi số mét trên 43 đến 52) 
CTH 

5205.14 
- - Sợi có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 decitex 

(chi số mét trên 52 đến 80) 
CTH 

5205.15 - - Sợi có độ mảnh dưới 125 decitex (chi số mét trên 80) CTH 

 - Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ:  

5205.21 
- - Sợi có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chi số mét không 

quá 14) 
CTH 

5205.22 
- - Sợi có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 decitex 

(chi số mét trên 14 đến 43) 
CTH 

5205.23 
- - Sợi có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex 

(chi số mét trên 43 đến 52) 
CTH 

5205.24 
- - Sợi có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 decitex 

(chi số mét trên 52 đến 80) 
CTH 

5205.26 
- - Sợi có độ mảnh từ 106,38 decitex đến dưới 125 dexitex 

(chi số mét trên 80 đến 94) 
CTH 

5205.27 
- - Sợi có độ mảnh từ 83,33 decitex đến dưới 106,38 dexitex 

(chi số mét trên 94 đến 120) 
CTH 

5205.28 - - Sợi có độ mảnh dưới 83,33 decitex (chi số mét trên 120) CTH 

 - Sợi xe hoặc sợi cáp, làm từ xơ không chải kỹ:  

5205.31 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 714.29 decitex trở lên (chi 

số mét sợi đơn không quá 14) 
CTH 

5205.32 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 

714,29 decitex (chi số mét sợi đơn trên 14 đến 43) 
CTH 

5205.33 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 

232,56 decitex (chi số mét sợi đơn trên 43 đến 52) 
CTH 

5205.34 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 125 decitex  đến dưới 

192,31 decitex (chi số mét sợi đơn trên 52 đến 80) 
CTH 

5205.35 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh dưới 125 decitex (chi số mét 

sợi đơn trên 80) 
CTH 

 - Sợi xe hoặc sợi cáp, từ xơ chải kỹ:  

5205.41 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chi 

số mét sợi đơn không quá 14) 
CTH 

5205.42 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 

714,29 decitex (chi số mét sợi đơn trên 14 đến 43) 
CTH 
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5205.43 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 

232,56 decitex (chi số mét sợi đơn trên 43 đến 52) 
CTH 

5205.44 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 125 decitex  đến dưới 

192,31 decitex (chi số mét sợi đơn trên 52 đến 80) 
CTH 

5205.46 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 106,38 decitex  đến dưới 

125 decitex (chi số mét sợi đơn trên 80 đến 94) 
CTH 

5205.47 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 83,33 decitex đến dưới 

106,38 dexitex (chi số mét sợi đơn trên 94 đến 120) 
CTH 

5205.48 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh dưới 83,33 decitex (chi số mét 

sợi đơn trên 120) 
CTH 

52.06 
Sợi  bông  (trừ  chỉ  khâu),  có  tỷ  trọng  bông  dưới  85%,  

chưa đóng gói để bán lẻ. 
 

 - Sợi đơn, làm từ xơ không chải kỹ:  

5206.11 
- - Sợi có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chi số mét không 

quá 14) 
CTH 

5206.12 
- - Sợi có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 decitex 

(chi số mét trên 14 đến 43) 
CTH 

5206.13 
- - Sợi có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex 

(chi số mét trên 43 đến 52) 
CTH 

5206.14 
- - Sợi có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 decitex 

(chi số mét trên 52 đến 80) 
CTH 

5206.15 - - Sợi có độ mảnh dưới 125 decitex (chi số mét trên 80) CTH 

 - Sợi đơn, làm từ xơ đã chải kỹ:  

5206.21 
- - Sợi có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chi số mét không 

quá 14) 
CTH 

5206.22 
- - Sợi có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 decitex 

(chi số mét trên 14 đến 43) 
CTH 

5206.23 
- - Sợi có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex 

(chi số mét trên 43 đến 52) 
CTH 

5206.24 
- - Sợi có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 decitex 

(chi số mét trên 52 đến 80) 
CTH 

5206.25 - - Sợi có độ mảnh dưới 125 decitex (chi số mét trên 80) CTH 

 - Sợi xe hoặc sợi cáp, làm từ xơ không chải kỹ:  

5206.31 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chi 

số mét sợi đơn không quá 14) 
CTH 

5206.32 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 

714,29 decitex (chi số mét sợi đơn trên 14 đến 43) 
CTH 

5206.33 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 

232,56 decitex (chi số mét sợi đơn trên 43 đến 52) 
CTH 

5206.34 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 125 decitex  đến dưới 

192,31decitex (chi số mét sợi đơn trên 52 đến 80) 
CTH 

5206.35 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh dưới 125 decitex (chi số mét 

sợi đơn trên 80) 
CTH 

 - Sợi xe hoặc sợi cáp, từ xơ chải kỹ:  

5206.41 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chi 

số mét sợi đơn không quá 14) 
CTH 

5206.42 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 

714,29 decitex (chi số mét sợi đơn trên 14 đến 43) 
CTH 
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5206.43 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 

232,56 decitex (chi số mét sợi đơn trên 43 đến 52) 
CTH 

5206.44 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 125 decitex  đến dưới 

192,31 decitex (chi số mét sợi đơn trên 52 đến 80) 
CTH 

5206.45 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh dưới 125 decitex (chi số mét 

sợi đơn trên 80) 
CTH 

52.07 Sợi bông (trừ chỉ khâu) đã đóng gói để bán lẻ.  

5207.10 - Có tỷ trọng bông từ 85% trở lên 
CTH, ngoại trừ 

từ 5106 – 5108 

5207.90 - Loại khác 
CTH, ngoại trừ 

từ 5106 – 5108 

52.08 
Vải  dệt  thoi  từ  sợi  bông,  có  tỷ  trọng  bông  từ  85%  trở  

lên, trọng lượng không quá 200 g/m2. 
 

 - Chưa tẩy trắng:  

5208.11 - - Vải vân điểm, trọng lượng không quá 100 g/m2 CTH 

5208.12 - - Vải vân điểm, trọng lượng trên 100 g/m2 CTH 

5208.13 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo 

dấu nhân 
CTH 

5208.19 - - Vải dệt khác CTH 

 - Đã tẩy trắng:  

5208.21 - - Vải vân điểm, trọng lượng không quá 100 g/m2 CTH 

5208.22 - - Vải vân điểm, trọng lượng trên 100 g/m2 CTH 

5208.23 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo 

dấu nhân 
CTH 

5208.29 - - Vải dệt khác CTH 

 - Đã nhuộm:  

5208.31 - - Vải vân điểm, trọng lượng không quá 100 g/m2 CTH 

5208.32 - - Vải vân điểm, trọng lượng trên 100 g/m2 CTH 

5208.33 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo 

dấu nhân 
CTH 

5208.39 - - Vải dệt khác CTH 

 - Từ các sợi có các màu khác nhau:  

5208.41 - - Vải vân điểm, trọng lượng không quá 100 g/m2 CTH 

5208.42 - - Vải vân điểm, trọng lượng trên 100 g/m2 CTH 

5208.43 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo 

dấu nhân 
CTH 

5208.49 - - Vải dệt khác CTH 

 - Đã in:  

5208.51 - - Vải vân điểm, trọng lượng không quá 100 g/m2: CTH 

5208.52 - - Vải vân điểm, trọng lượng trên 100 g/m2: CTH 

5208.59 - - Vải dệt khác: CTH 

52.09 
Vải  dệt  thoi  từ  sợi  bông,  có  tỷ  trọng  bông  từ  85%  trở  

lên, trọng lượng trên 200 g/m2. 
 

 - Chưa tẩy trắng:  
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5209.11 - - Vải vân điểm CTH 

5209.12 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo 

dấu nhân 
CTH 

5209.19 - - Vải dệt khác CTH 

 - Đã tẩy trắng:  

5209.21 - - Vải vân điểm CTH 

5209.22 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo 

dấu nhân 
CTH 

5209.29 - - Vải dệt khác CTH 

 - Đã nhuộm:  

5209.31 - - Vải vân điểm CTH 

5209.32 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo 

dấu nhân 
CTH 

5209.39 - - Vải dệt khác CTH 

 - Từ các sợi có các màu khác nhau:  

5209.41 - - Vải vân điểm CTH 

5209.42 - - Vải denim CTH 

5209.43 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo 

dấu nhân 
CTH 

5209.49 - - Vải dệt khác CTH 

 - Đã in:  

5209.51 - - Vải vân điểm: CTH 

5209.52 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo 

dấu nhân: 
CTH 

5209.59 - - Vải dệt khác: CTH 

52.10 

Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông dưới 85%, pha chủ 

yếu  hoặc  pha  duy  nhất  với  xơ  sợi  nhân  tạo,  có  trọng  

lượng không quá 200 g/m2. 

 

 - Chưa tẩy trắng:  

5210.11 - - Vải vân điểm CTH 

5210.19 - - Vải dệt khác CTH 

 - Đã tẩy trắng:  

5210.21 - - Vải vân điểm CTH 

5210.29 - - Vải dệt khác CTH 

 - Đã nhuộm:  

5210.31 - - Vải vân điểm CTH 

5210.32 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo 

dấu nhân 
CTH 

5210.39 - - Vải dệt khác CTH 

 - Từ các sợi có màu khác nhau:  

5210.41 - - Vải vân điểm CTH 

5210.49 - - Vải dệt khác CTH 

 - Đã in:  
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5210.51 - - Vải vân điểm: CTH 

5210.59 - - Vải dệt khác: CTH 

52.11 

Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông dưới 85%, pha chủ 

yếu  hoặc  pha  duy  nhất  với  xơ  sợi  nhân  tạo,  có  trọng  

lượng trên 200 g/m2. 

 

 - Chưa tẩy trắng:  

5211.11 - - Vải vân điểm CTH 

5211.12 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo 

dấu nhân 
CTH 

5211.19 - - Vải dệt khác CTH 

5211.20 - Đã tẩy trắng CTH 

 - Đã nhuộm:  

5211.31 - - Vải vân điểm CTH 

5211.32 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo 

dấu nhân 
CTH 

5211.39 - - Vải dệt khác CTH 

 - Từ các sợi có các màu khác nhau:  

5211.41 - - Vải vân điểm CTH 

5211.42 - - Vải denim CTH 

5211.43 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo 

dấu nhân 
CTH 

5211.49 - - Vải dệt khác CTH 

 - Đã in:  

5211.51 - - Vải vân điểm: CTH 

5211.52 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo 

dấu nhân: 
CTH 

5211.59 - - Vải dệt khác: CTH 

52.12 Vải dệt thoi khác từ bông.  

 - Trọng lượng không quá 200 g/m2:  

5212.11 - - Chưa tẩy trắng CTH 

5212.12 - - Đã tẩy trắng CTH 

5212.13 - - Đã nhuộm CTH 

5212.14 - - Từ các sợi có các màu khác nhau CTH 

5212.15 - - Đã in: CTH 

 - Trọng lượng trên 200 g/m2:  

5212.21 - - Chưa tẩy trắng CTH 

5212.22 - - Đã tẩy trắng CTH 

5212.23 - - Đã nhuộm CTH 

5212.24 - - Từ các sợi có màu khác nhau CTH 

5212.25 - - Đã in: CTH 

CHƯƠNG 53 
Xơ dệt gốc thực vật khác; sợi giấy và vải dệt thoi từ sợi 

giấy 
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53.01 

Lanh, dạng nguyên liệu thô hoặc đã chế biến nhưng chưa kéo 

thành sợi; xơ lanh dạng ngắn và phế liệu lanh (kể cả phế liệu 

sợi và sợi tái chế). 

 

5301.10 - Lanh, dạng nguyên liệu thô hoặc đã ngâm CC 

 
- Lanh, đã tách lõi, đã đập, đã chải hoặc gia công bằng cách 

khác, nhưng chưa kéo thành sợi: 
 

5301.21 - - Đã tách lõi hoặc đã đập CC 

5301.29 - - Loại khác CC 

5301.30 - Xơ lanh dạng ngắn hoặc phế liệu lanh WO 

53.02 

Gai  dầu  (Cannabis  sativa  L. ),  dạng nguyên  liệu  thô  hoặc  

đã chế biến nhưng chưa kéo thành sợi; xơ gai dầu dạng ngắn 

và phế liệu gai (kể cả phế liệu sợi và sợi tái chế). 

 

5302.10 - Gai dầu, dạng nguyên liệu thô hoặc đã  ngâm CC 

5302.90 - Loại khác CC 

53.03 

Đay  và  các  loại  xơ  libe  dệt  khác  (trừ lanh,  gai  dầu  và  

gai ramie),  dạng  nguyên  liệu  thô  hoặc  đã  chế  biến  nhưng  

chưa kéo hành sợi; xơ dạng ngắn và phế liệu của các loại xơ 

này (kể cả phế liệu sợi và sợi tái chế). 

 

5303.10 
- Đay và các loại xơ libe dệt khác, dạng nguyên liệu thô hoặc 

đã ngâm 
CC 

5303.90 - Loại khác CC 

53.05 

Xơ dừa, xơ chuối (loại xơ gai Manila hoặc Musa textilis Nee ), 

xơ gai ramie và xơ dệt gốc thực vật khác, chưa được ghi hay 

chi  tiết  ở nơi  khác  hoặc  kể  cả,  thô  hoặc  đã  chế biến  

nhưng chưa kéo thành sợi; xơ dạng ngắn, xơ vụn và phế liệu 

của các loại xơ này (kể cả phế liệu sợi và sợi tái chế). 

 

5305.00 
- Sợi xidan và xơ dệt khác của cây thùa; sợi ngắn và phế liệu 

của các loại xơ này (kể cả phế liệu sợi và sợi tái chế) 
CC 

53.06 Sợi lanh.  

5306.10 - Sợi đơn CTH 

5306.20 - Sợi xe hoặc sợi cáp CTH 

53.07 
Sợi đay hoặc sợi từ các loại xơ libe dệt khác thuộc nhóm 

53.03. 
 

5307.10 - Sợi đơn CTH 

5307.20 - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp CTH 

53.08 Sợi từ các loại xơ dệt gốc thực vật khác; sợi giấy.  

5308.10 - Sợi dừa CTH 

5308.20 - Sợi gai dầu CTH 

5308.90 - Loại khác: CTH 

53.09 Vải dệt thoi từ sợi lanh.  

 - Có tỷ trọng lanh từ 85% trở lên:  

5309.11 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng: CTH 

5309.19 - - Loại khác: CTH 

 - Có tỷ trọng lanh dưới 85%:  

5309.21 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng: CTH 
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5309.29 - - Loại khác: CTH 

53.10 
Vải dệt thoi từ sợi đay hoặc từ các loại xơ libe dệt khác thuộc 

nhóm 53.03. 
 

5310.10 - Chưa tẩy trắng CTH 

5310.90 - Loại khác: CTH 

53.11 
Vải dệt thoi từ các loại sợi dệt gốc thực vật khác; vải dệt thôi 

từ sợi giấy. 
CTH 

CHƯƠNG 54 
Sợi filament nhân tạo; sợi dạng dải và các dạng tương tự 

từ nguyên liệu dệt nhân tạo 
 

54.01 
Chỉ khâu làm từ sợi filament nhân tạo, đã hoặc chưa đóng gói 

để bán lẻ. 
 

5401.10 - Từ sợi filament tổng hợp: CC 

5401.20 - Từ sợi filament tái tạo: CC 

54.02 
Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, 

kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex. 
 

 - Sợi có độ bền cao làm từ ni lông hoặc các polyamit khác:  

5402.11 - - Từ các aramit CC 

5402.19 - - Loại khác CC 

5402.20 - Sợi có độ bền cao từ polyeste CC 

 - Sợi dún:  

5402.31 
-  -  Từ  ni  lông  hoặc  các  polyamit  khác,  độ  mảnh  mỗi  

sợi  đơn không quá 50 tex 
CC 

5402.32 
- - Từ ni lông hoặc các polyamit khác, độ mảnh mỗi sợi đơn 

trên 50 tex 
CC 

5402.33 - - Từ các polyeste CC 

5402.34 - - Từ polypropylen CC 

5402.39 - - Loại khác CC 

 
- Sợi khác, đơn, không xoắn hoặc xoắn không quá 50 vòng 

xoắn trên mét: 
 

5402.44 - - Từ nhựa đàn hồi CC 

5402.45 - - Loại khác, từ ni lông hoặc từ các polyamit khác CC 

5402.46 - - Loại khác, từ các polyeste, được định hướng một phần CC 

5402.47 - - Loại khác, từ các polyeste CC 

5402.48 - - Loại khác, từ polypropylen CC 

5402.49 - - Loại khác CC 

 - Sợi khác, đơn, xoắn trên 50 vòng xoắn trên mét:  

5402.51 - - Từ ni lông hoặc các polyamit khác CC 

5402.52 - - Từ polyeste CC 

5402.59 - - Loại khác: CC 

 - Sợi khác, nhiều ( đã được gấp) hoặc sợi cáp:  

5402.61 - - Từ ni lông hoặc các polyamit khác CC 

5402.62 - - Từ polyeste CC 

5402.69 - - Loại khác: CC 
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54.03 
Sợi filament tái tạo (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể 

cả sợi monofilament tái tạo có độ mảnh dưới 67 decitex. 
 

5403.10 - Sợi có độ bền cao từ tơ tái tạo vit-cô (viscose) CC 

 - Sợi khác, đơn:  

5403.31 
-  -  Từ   tơ  tái  tạo  vit-cô  (viscose),  không xoắn  hoặc xoắn  

không quá 120 vòng xoắn trên mét: 
CC 

5403.32 
- - Từ  tơ tái tạo vit-cô (viscose), xoắn trên 120 vòng xoắn trên 

mét: 
CC 

5403.33 - - Từ xenlulo axetat: CC 

5403.39 - - Loại khác: CC 

 - Sợi khác, sợi xe (folded) hoặc sợi cáp:  

5403.41 - - Từ  tơ tái tạo vit-cô (viscose): CC 

5403.42 - - Từ xenlulo axetat: CC 

5403.49 - - Loại khác: CC 

54.04 

Sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh từ 67 decitex trở lên 

và kích thước mặt cắt ngang không quá 1 mm; sợi dạng dải và 

dạng tương tự (ví dụ, sợi giả rơm) từ nguyên liệu dệt tổng hợp 

có chiều rộng bề mặt không quá 5 mm. 

 

 - Sợi monofilament:  

5404.11 - - Từ nhựa đàn hồi CC 

5404.12 - - Loại khác, từ polypropylen CC 

5404.19 - - Loại khác CC 

5404.90 - Loại khác CC 

5405.00 

Sợi monofilament tái tạo có độ mảnh từ 67 decitex trở lên và 

kích thước mặt cắt ngang không quá 1 mm; sợi dạng dải và 

dạng  tương  tự  (ví  dụ,  sợi  giả  rơm)  từ  vật  liệu  dệt  tái  

tạo  có chiều rộng bề mặt không quá 5 mm. 

CC 

5406.00 Sợi filament nhân tạo (trừ chỉ khâu), đã đóng gói để bán lẻ. CC 

54.07 
Vải dệt thoi bằng sợi filament tổng hợp, kể cả vải dệt thoi thu 

được từ các nguyên liệu thuộc nhóm 54.04. 
 

5407.10 
- Vải dệt thoi từ sợi có độ bền cao bằng ni lông hoặc các 

polyamit hoặc các polyeste khác: 
CTH 

5407.20 - Vải dệt thoi từ sợi dạng dải hoặc dạng tương tự CTH 

5407.30 - Vải dệt thoi đã được nêu ở Chú giải 9 Phần XI CTH 

 
- Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament bằng ni lông họăc 

các polyamit khác từ 85% trở lên: 
 

5407.41 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng: CTH 

5407.42 - - Đã nhuộm CTH 

5407.43 - - Từ các sợi có các màu khác nhau CTH 

5407.44 - - Đã in CTH 

 
- Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament polyeste dún từ 

85% trở lên: 
 

5407.51 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng CTH 

5407.52 - - Đã nhuộm CTH 
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5407.53 - - Từ các sợi có các màu khác nhau CTH 

5407.54 - - Đã in CTH 

 

- Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament polyeste từ 85% 

trở 

lên: 

 

5407.61 - - Có tỷ trọng sợi filament polyeste không dún từ 85% trở lên CTH 

5407.69 - - Loại khác CTH 

 

- Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament tổng hợp từ 85% 

trở 

lên: 

 

5407.71 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng CTH 

5407.72 - - Đã nhuộm CTH 

5407.73 - - Từ các sợi có các màu khác nhau CTH 

5407.74 - - Đã in CTH 

 
- Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament tổng hợp dưới 

85%, được pha chủ yếu hay pha duy nhất với bông: 
 

5407.81 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng CTH 

5407.82 - - Đã nhuộm CTH 

5407.83 - - Từ các sợi có các màu khác nhau CTH 

5407.84 - - Đã in CTH 

 - Vải dệt thoi khác:  

5407.91 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng CTH 

5407.92 - - Đã nhuộm CTH 

5407.93 - - Từ các sợi có các màu khác nhau CTH 

5407.94 - - Đã in CTH 

54.08 
Vải dệt thoi bằng sợi filament tái tạo, kể cả vải dệt thoi  thu 

được từ các nguyên liệu thuộc nhóm 54.05. 
 

5408.10 
- Vải dệt thoi bằng sợi có độ bền cao từ  tơ tái tạo vit-cô 

(viscose) 
CTH 

 
- Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament tái tạo hoặc sợi 

dạng dải hoặc dạng tương tự từ 85% trở lên: 
 

5408.21 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng CTH 

5408.22 - - Đã nhuộm CTH 

5408.23 - - Từ các sợi có các màu khác nhau CTH 

5408.24 - - Đã in CTH 

 - Vải dệt thoi khác:  

5408.31 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng CTH 

5408.32 - - Đã nhuộm CTH 

5408.33 - - Từ các sợi có các màu khác nhau CTH 

5408.34 - - Đã in CTH 

CHƯƠNG 55 Xơ sợi staple nhân tạo  

55.01 Tô (tow) filament tổng hợp.  

5501.10 - Từ ni lông hoặc từ polyamit khác CC 
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5501.20 - Từ các polyeste CC 

5501.30 - Từ acrylic hoặc modacrylic CC 

5501.40 - Từ polypropylen CC 

5501.90 - Loại khác CC 

5502.00 Tô (tow) filament tái tạo. CC 

55.03 
Xơ staple tổng hợp, chưa chải thô, chưa chải kỹ hoặc chưa gia 

công cách khác để kéo sợi. 
 

 - Từ ni lông hoặc từ các polyamit khác:  

5503.11 - - Từ các aramit CC 

5503.19 - - Loại khác CC 

5503.20 - Từ các polyeste CC 

5503.30 - Từ acrylic hoặc modacrylic CC 

5503.40 - Từ polypropylen CC 

5503.90 - Loại khác CC 

55.04 
Xơ staple tái tạo, chưa chải thô, chưa chải kỹ hoặc chưa gia 

công cách khác để kéo sợi. 
 

5504.10 - Từ tơ tái tạo vit-cô (viscose) CC 

5504.90 - Loại khác CC 

55.05 
Phế liệu (kể cả phế liệu xơ, phế liệu sợi và nguyên liệu tái 

chế) từ xơ nhân tạo. 
 

5505.10 - Từ các xơ tổng hợp WO 

5505.20 

 

- Từ các xơ tái tạo 

 
WO 

55.06 
Xơ staple tổng hợp, đã chải thô, chải kỹ hoặc gia công  cách 

khác để kéo sợi. 
WO 

5506.10 - Từ ni lông hay từ các polyamit khác CC 

5506.20 - Từ các polyeste CC 

5506.30 - Từ acrylic hoặc modacrylic CC 

5506.90 - Loại khác CC 

5507.00 
Xơ staple tái tạo, đã chải thô, chải kỹ hoặc gia công cách khác 

để kéo sợi. 
CC 

55.08 
Chỉ khâu làm từ xơ staple nhân tạo, đã hoặc chưa đóng gói để 

bán lẻ. 
 

5508.10 - Từ xơ staple tổng hợp: CTH 

5508.20 - Từ xơ staple tái tạo: CTH 

55.09 
Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple tổng hợp, chưa đóng gói để bán 

lẻ. 
 

 
- Có tỷ trọng  xơ staple bằng ni lông hoặc các polyamit khác 

từ 85% trở lên: 
 

5509.11 - - Sợi đơn CTH 

5509.12 - - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp CTH 

 - Có tỷ trọng xơ staple polyeste từ 85% trở lên:  

5509.21 - - Sợi đơn CTH 
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5509.22 - - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp CTH 

 
- Có tỷ trọng xơ staple bằng acrylic hoặc modacrylic từ 85% 

trở lên: 
 

5509.31 - - Sợi đơn CTH 

5509.32 - - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp CTH 

 - Sợi khác, có tỷ trọng xơ staple tổng hợp từ 85% trở lên:  

5509.41 - - Sợi đơn CTH 

5509.42 - - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp CTH 

 - Sợi khác, từ xơ staple polyeste:  

5509.51 - - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ staple tái tạo CTH 

5509.52 
- - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông cừu hay long 

động vật loại mịn: 
CTH 

5509.53 - - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông CTH 

5509.59 - - Loại khác CTH 

 - Sợi khác, từ xơ staple bằng acrylic hoặc modacrylic:  

5509.61 
- - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông cừu hay long 

động vật loại mịn 
CTH 

5509.62 - - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông CTH 

5509.69 - - Loại khác CTH 

 - Sợi khác:  

5509.91 
- - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông cừu hay long 

động vật loại mịn 
CTH 

5509.92 - - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông CTH 

5509.99 - - Loại khác CTH 

55.10 Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple tái tạo, chưa đóng gói để bán lẻ.  

 - Có tỷ trọng xơ staple tái tạo từ 85% trở lên:  

5510.11 - - Sợi đơn CTH 

5510.12 - - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp CTH 

5510.20 
- Sợi khác, được pha chủ yếu hoặc duy nhất với lông cừu hay 

long động vật loại mịn 
CTH 

5510.30 - Sợi khác, được pha chủ yếu hoặc duy nhất với bông CTH 

5510.90 - Sợi khác CTH 

55.11 Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple nhân tạo, đã đóng gói để bán lẻ.  

5511.10 
- Từ xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này từ 85% trở 

lên: 

CTH, ngoại trừ 

từ 5106 – 5108 

5511.20 - Từ xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này dưới 85%: 
CTH, ngoại trừ 

từ 5106 – 5108 

5511.30 - Từ xơ staple tái tạo 
CTH, ngoại trừ 

từ 5106 – 5108 

55.12 
Các loại vải dệt thoi từ xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng  loại xơ 

này từ 85% trở lên. 
 

 - Có tỷ trọng  xơ staple polyeste từ 85% trở lên:  

5512.11 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng CTH 
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5512.19 - - Loại khác CTH 

 
- Có tỷ trọng xơ staple bằng acrylic hoặc modacrylic từ 85% 

trở lên: 
 

5512.21 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng CTH 

5512.29 - - Loại khác CTH 

 - Loại khác:  

5512.91 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng CTH 

5512.99 - - Loại khác CTH 

55.13 

Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này 

dưới  85%,  pha  chủ  yếu  hoặc  pha  duy  nhất  với  bông,  

trọng lượng không quá 170 g/m2. 

 

 - Chưa hoặc đã tẩy trắng:  

5513.11 - - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm CTH 

5513.12 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo 

chữ nhân, từ xơ staple polyeste 
CTH 

5513.13 - - Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyeste CTH 

5513.19 - - Vải dệt thoi khác CTH 

 - Đã nhuộm:  

5513.21 - - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm CTH 

5513.23 - - Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyeste CTH 

5513.29 - - Vải dệt thoi khác CTH 

 - Từ các sợi có các màu khác nhau:  

5513.31 - - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm CTH 

5513.39 - - Vải dệt thoi khác CTH 

 - Đã in:  

5513.41 - - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm CTH 

5513.49 - - Vải dệt thoi khác CTH 

55.14 

Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này 

dưới  85%,  pha  chủ  yếu  hoặc  pha  duy  nhất  với  bông,  

trọng lượng trên 170 g/m2. 

 

 - Chưa hoặc đã tẩy trắng:  

5514.11 - - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm CTH 

5514.12 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo 

chữ nhân, từ xơ staple polyeste 
CTH 

5514.19 - - Vải dệt thoi khác CTH 

 - Đã nhuộm:  

5514.21 - - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm CTH 

5514.22 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo 

chữ nhân, từ xơ staple polyeste 
CTH 

5514.23 - - Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyeste CTH 

5514.29 - - Vải dệt thoi khác CTH 

5514.30 - Từ các sợi có các màu khác nhau CTH 

 - Đã in:  
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5514.41 

 

- - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm 

 
CTH 

5514.42 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo 

chữ nhân, từ xơ staple polyeste 
CTH 

5514.43 - - Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyeste CTH 

5514.49 - - Vải dệt thoi khác CTH 

55.15 Các loại vải dệt thoi khác từ xơ staple tổng hợp.  

 - Từ xơ staple polyeste:  

5515.11 
- - Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ staple tơ tái tạo vit-

cô (viscose) 
CTH 

5515.12 - - Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament nhân tạo CTH 

5515.13 
- - Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông cừu hoặc lông 

động vật loại mịn 
CTH 

5515.19 - - Loại khác CTH 

 - Từ xơ staple bằng acrylic hoặc modacrylic:  

5515.21 - - Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament nhân tạo CTH 

5515.22 
- - Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông cừu hoặc lông 

động vật loại mịn 
CTH 

5515.29 - - Loại khác CTH 

 - Vải dệt thoi khác:  

5515.91 - - Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament nhân tạo CTH 

5515.99 - - Loại khác: CTH 

55.16 Vải dệt thoi từ xơ staple tái tạo.  

 - Có tỷ trọng xơ staple tái tạo từ 85% trở lên:  

5516.11 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng CTH 

5516.12 - - Đã nhuộm CTH 

5516.13 - - Từ các sợi có các màu khác nhau CTH 

5516.14 - - Đã in CTH 

 
- Có tỷ trọng xơ staple tái tạo dưới 85%, được pha chủ yếu 

hoặc pha duy nhất với sợi filament tái tạo: 
 

5516.21 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng CTH 

5516.22 - - Đã nhuộm CTH 

5516.23 - - Từ các sợi có các màu khác nhau CTH 

5516.24 - - Đã in CTH 

 
- Có tỷ trọng xơ staple tái tạo dưới 85%, được pha chủ yếu 

hoặc pha duy nhất với lông cừu hoặc lông động vật loại mịn: 
 

5516.31 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng CTH 

5516.32 - - Đã nhuộm CTH 

5516.33 - - Từ các sợi có các màu khác nhau CTH 

5516.34 - - Đã in CTH 

 
- Có tỷ trọng xơ staple tái tạo dưới 85%, được pha chủ yếu 

hoặc pha duy nhất với bông: 
 

5516.41 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng CTH 
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5516.42 - - Đã nhuộm CTH 

5516.43 - - Từ các sợi có các màu khác nhau CTH 

5516.44 - - Đã in CTH 

 - Loại khác:  

5516.91 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng CTH 

5516.92 - - Đã nhuộm CTH 

5516.93 - - Từ các sợi có các màu khác nhau CTH 

5516.94 - - Đã in CTH 

CHƯƠNG 56 

Mền xơ, phớt và các sản phẩm không dệt; các loại sợi đặc 

biệt; sợi xe, chão bện (cordage), thừng và cáp và các sản 

phẩm của chúng 

 

56.01 

Mền xơ bằng vật liệu dệt và các sản phẩm của nó; các loại xơ 

dệt,  chiều  dài  không  quá  5  mm  (xơ  vụn),  bụi  xơ  và  kết  

xơ (neps) từ công nghiệp dệt. 

 

 - Mền xơ; các sản phẩm khác làm từ mền xơ:  

5601.21 - - Từ bông CC 

5601.22 - - Từ xơ nhân tạo CC 

5601.29 - - Loại khác CC 

5601.30 - Xơ vụn và bụi xơ và kết xơ từ công nghiệp dệt: CC 

56.02 Phớt, nỉ đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp.  

5602.10 - Phớt, nỉ xuyên kim và vải khâu đính CTH 

 - Phớt, nỉ khác, chưa ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép:  

5602.21 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn CTH 

5602.29 - - Từ vật liệu dệt khác CTH 

5602.90 - Loại khác CTH 

56.03 
Các sản phẩm không dệt, đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng phủ 

hoặc ép lớp. 
 

 - Từ sợi filament nhân tạo:  

5603.11 - - Trọng lượng không quá 25 g/m2 CTH 

5603.12 - - Trọng lượng trên 25 g/m2 nhưng không quá 70 g/m2 CTH 

5603.13 - - Trọng lượng trên 70 g/m2 nhưng không quá 150 g/m2 CTH 

5603.14 - - Trọng lượng trên 150 g/m2 CTH 

 - Loại khác:  

5603.91 - - Trọng lượng không quá 25 g/m2 CTH 

5603.92 - - Trọng lượng trên 25 g/m2 nhưng không quá 70 g/m2 CTH 

5603.93 - - Trọng lượng trên 70 g/m2 nhưng không quá 150 g/m2 CTH 

5603.94 - - Trọng lượng trên 150 g/m2 CTH 

56.04 

Chỉ cao su và sợi (cord) cao su, được bọc bằng vật liệu dệt; 

sợi dệt, và dải và dạng tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05, 

đã ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc bao ngoài bằng cao su hoặc 

plastic. 

 

5604.10 - Chỉ cao su và sợi (cord) cao su, được bọc bằng vật liệu dệt CC 
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5604.90 - Loại khác: CC 

5605.00 

Sợi trộn kim loại, có hoặc không quấn bọc, là loại sợi dệt hoặc 

dải  hoặc  dạng  tương  tự  thuộc  nhóm  54.04  hoặc  54.05,  

được kết hợp với kim loại ở dạng dây, dải hoặc bột hoặc phủ 

bằng kim loại. 

CC 

5606.00 

Sợi  cuốn  bọc,  và  sợi  dạng  dải  và  các  dạng  tương  tự  

thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05, đã quấn bọc (trừ các loại thuộc 

nhóm 56.05 và sợi quấn bọc lông bờm ngựa); sợi sơnin 

(chenille) (kể cả sợi sơnin xù); sợi sùi vòng. 

CC 

56.07 

Dây  xe,  chão  bện  (cordage),  thừng  và  cáp,  đã  hoặc  chưa  

tết hoặc  bện  và  đã  hoặc  chưa  ngâm  tẩm,  tráng,  phủ  hoặc  

bao ngoài bằng cao su hoặc plastic. 

 

 
- Từ xizan (sisal) hoặc từ xơ dệt khác của các cây thuộc chi 

cây thùa: 
 

5607.21 - - Dây xe để buộc hoặc đóng kiện CTH 

5607.29 - - Loại khác CTH 

 - Từ polyetylen hoặc polypropylen:  

5607.41 - - Dây xe để buộc hoặc đóng kiện CTH 

5607.49 - - Loại khác CTH 

5607.50 - Từ xơ tổng hợp khác: CTH 

5607.90 - Loại khác: CTH 

56.08 

Tấm lưới được thắt gút bằng sợi xe, chão bện (cordage) hoặc 

thừng; lưới đánh cá và các loại lưới khác đã hoàn thiện, từ vật 

liệu dệt. 

 

 - Từ vật liệu dệt nhân tạo:  

5608.11 - - Lưới đánh cá thành phẩm CTH 

5608.19 - - Loại khác: CTH 

5608.90 - Loại khác: CTH 

5609.00 

Các  sản  phẩm  làm  từ  sợi,  sợi  dạng  dải  hoặc  dạng  tương  

tự thuộc  nhóm  54.04  hoặc  54.05,  dây  xe,  chão  bện  

(cordage), thừng hoặc cáp, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi 

khác. 

CC 

CHƯƠNG 57 Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác  

57.01 
Thảm  và  các  loại  hàng  dệt  trải  sàn  khác,  thắt  gút,  đã  

hoặc chưa hoàn thiện. 
 

5701.10 - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn: CC 

5701.90 - Từ các vật liệu dệt khác: CC 

57.02 

Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, dệt thoi, không chần 

sợi  vòng  hoặc  phủ  xơ  vụn,  đã  hoặc  chưa  hoàn  thiện,  kể  

cả thảm “Kelem”, “Schumacks”, “Karamanie” và các loại 

thảm dệt thủ công tương tự. 

 

5702.10 
- Thảm “Kelem”, “Schumacks”, “Karamanie” và các loại 

thảm dệt thủ công tương tự 
CC 

5702.20 - Hàng dệt trải sàn từ xơ dừa CC 

 - Loại khác, có cấu tạo vòng lông, chưa hoàn thiện:  

5702.31 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn CC 
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5702.32 - - Từ các vật liệu dệt nhân tạo CC 

5702.39 - - Từ các loại vật liệu dệt khác: CC 

 - Loại khác, có cấu tạo vòng lông, đã hoàn thiện:  

5702.41 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn: CC 

5702.42 - - Từ các vật liệu dệt nhân tạo: CC 

5702.49 - - Từ các vật liệu dệt khác: CC 

5702.50 - Loại khác, không có cấu tạo vòng lông, chưa hoàn thiện: CC 

 - Loại khác, không có cấu tạo vòng lông, đã hoàn thiện:  

5702.91 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn: CC 

5702.92 - - Từ các vật liệu dệt nhân tạo: CC 

5702.99 - - Từ các loại vật liệu dệt khác: CC 

57.03 
Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, được chần, đã hoặc 

chưa hoàn thiện. 
 

5703.10 - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn: CC 

5703.20 - Từ ni lông hoặc các polyamit khác: CC 

5703.30 - Từ các vật liệu dệt nhân tạo khác: CC 

5703.90 - Từ các vật liệu dệt khác: CC 

57.04 
Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, từ phớt, không chần 

hoặc phủ xơ vụn, đã hoặc chưa hoàn thiện. 
 

5704.10 - Các tấm nhỏ, có diện tích bề mặt tối đa là 0,3 m2 CC 

5704.90 - Loại khác CC 

57.05 
Các loại thảm khác và các loại hàng dệt trải sàn khác, đã hoặc 

chưa hoàn thiện. 
CC 

CHƯƠNG 58 
Các loại vải dệt thoi đặc biệt; các loại vải dệt chần sợi 

vòng; hàng ren; thảm trang trí; hàng trang trí; hàng thêu 
 

58.01 
Các loại vải dệt nổi vòng và các loại vải sơnin (chenille), trừ 

các loại vải thuộc nhóm 58.02 hoặc 58.06. 
 

5801.10 - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn: CC 

 - Từ bông:  

5801.21 - - Vải có sợi ngang nổi vòng không cắt: CC 

5801.22 - - Nhung kẻ đã cắt: CC 

5801.23 - - Vải có sợi ngang nổi vòng khác: CC 

5801.26 - - Các loại vải sơnin: CC 

5801.27 - - Vải có sợi dọc nổi vòng: CC 

 -  Xơ nhân tạo:  

5801.31 - - Vải có sợi ngang nổi vòng chưa cắt: CC 

5801.32 - - Nhung kẻ đã cắt: CC 

5801.33 - - Vải có sợi ngang nổi vòng khác: CC 

5801.36 - - Các loại vải sơnin: CC 

5801.37 - - Vải có sợi dọc nổi vòng: CC 

5801.90 - Từ các vật liệu dệt khác: CC 
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58.02 

Vải khăn lông và các loại vải dệt thoi tạo vòng lông tương tự, 

trừ  các  loại  vải  khổ  hẹp  thuộc  nhóm  58.06;  các  loại  vải  

dệt chần sợi nổi vòng, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 57.03. 

 

 
- Vải khăn lông và các loại vải dệt thoi tạo vòng lông tương 

tự, từ bông: 
 

5802.11 - - Chưa tẩy trắng CC 

5802.19 - - Loại khác CC 

5802.20 
- Vải khăn lông và các loại vải dệt thoi tạo vòng lông tương 

tự, từ các vật liệu dệt khác 
CC 

5802.30 - Các loại vải dệt có chần sợi nổi vòng: CC 

58.03 Vải dệt quấn, trừ các loại vải khổ hẹp thuộc nhóm 58.06. CC 

58.04 

Các loại vải tuyn và các loại vải dệt lưới khác, không bao gồm 

vải dệt thoi, dệt kim hoặc móc; hàng ren dạng mảnh, dạng dải 

hoặc dạng mẫu  hoa văn, trừ các loại  vải thuộc  các nhóm từ 

60.02 đến 60.06. 

 

5804.10 - Vải tuyn và vải dệt lưới khác: CC 

 -  Ren dệt bằng máy:  

5804.21 - - Xơ nhân tạo: CC 

5804.29 - - Từ vật liệu dệt khác: CC 

5804.30 -  Ren làm băng tay CC 

58.05 

Thảm  trang  trí  dệt  thủ  công  theo  kiểu Gobelins,  Flanders, 

Aubusson,  Beauvais  và  các  kiểu  tương  tự,  và  các  loại  

thảm trang  trí  thêu  tay  (ví  dụ,  thêu  mũi  nhỏ,  thêu  chữ  

thập),  đã hoặc chưa hoàn thiện. 

CC 

58.06 

Vải dệt thoi khổ hẹp, trừ các loại hàng thuộc nhóm 58.07; vải 

khổ  hẹp  gồm  toàn  sợi  dọc  không  có  sợi  ngang  liên  kết  

với nhau bằng chất keo dính (bolducs). 

 

5806.10 
- Vải dệt thoi có tạo vòng lông (kể cả vải khăn lông và vải dệt 

tạo vòng lông tương tự) và vải dệt từ sợi sơnin: 
CC 

5806.20 
- Vải dệt thoi khác, có chứa sợi đàn hồi (elastomeric) hoặc sợi 

cao su từ 5% trở lên tính theo trọng lượng: 
CC 

 - Vải dệt thoi khác:  

5806.31 - - Từ bông: CC 

5806.32 - - Từ xơ nhân tạo: CC 

5806.39 - - Từ vật liệu dệt khác: CC 

5806.40 
- Các loại vải dệt chỉ có sợi dọc không có sợi ngang liên kết 

với nhau bằng chất kết dính (bolducs) 
CC 

58.07 

Các loại nhãn, phù hiệu và các mặt hàng tương tự từ vật liệu 

dệt, dạng chiếc, dạng dải hoặc đã cắt theo hình hoặc kích cỡ, 

không thêu. 

 

5807.10 - Dệt thoi CC 

5807.90 - Loại khác CC 

58.08 

Các dải bện dạng chiếc; dải, mảnh trang trí dạng chiếc, không 

thêu,  trừ  loại  dệt  kim  hoặc  móc;  tua,  ngù  và  các  mặt  

hang tương tự. 

 

5808.10 - Các dải bện dạng chiếc: CC 
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5808.90 - Loại khác: CC 

5809.00 

Vải dệt thoi từ sợi kim loại và vải dệt thoi từ sợi trộn kim loại 

thuộc nhóm 56.05, sử dụng để trang trí, như các loại vải trang 

trí nội thất hoặc cho các mục đích tương tự, chưa được chi tiết 

hay ghi ở nơi khác. 

CC 

58.10 Hàng thêu dạng chiếc, dạng dải hoặc dạng theo mẫu hoa văn.  

5810.10 - Hàng thêu không lộ nền CTH 

 - Hàng thêu khác:  

5810.91 - - Từ bông CTH 

5810.92 - - Từ xơ nhân tạo CTH 

5810.99 - - Từ vật liệu dệt khác CTH 

58.11 

Các sản phẩm dệt đã chần dạng chiếc, bao gồm một hay nhiều 

lớp vật liệu dệt kết hợp với lớp đệm bằng cách khâu hoặc cách 

khác, trừ hàng thêu thuộc nhóm 58.10. 

CC 

CHƯƠNG 59 
Các loại vải dệt đã được ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép 

lớp; các mặt hàng dệt thích hợp dùng trong công nghiệp 
 

59.01 

Vải dệt được tráng keo hoặc hồ tinh bột, dùng để bọc ngoài 

bìa sách hoặc loại tương tự; vải can; vải bạt đã xử lý để vẽ; vải 

hồ cứng và các loại vải dệt đã được làm cứng tương tự để làm 

cốt mũ. 

 

5901.10 
- Vải dệt được tráng keo hoặc hồ tinh bột, dùng để bọc ngoài 

bìa sách hoặc các loại tương tự 
CC 

5901.90 - Loại khác: CC 

59.02 
Vải mành dùng làm lốp từ sợi có độ bền cao từ ni lông hoặc 

các polyamit khác, các polyeste hoặc tơ nhân tạo vitcô. 
 

5902.10 - Từ ni lông hoặc các polyamit khác: CC 

5902.20 - Từ polyeste: CC 

5902.90 -  Loại khác: CC 

59.03 
Vải dệt đã được ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép với plastic, trừ 

các loại thuộc nhóm 59.02. 
 

5903.10 - Với poly (vinyl chlorit) CC 

5903.20 - Với polyurethan CC 

5903.90 - Loại khác CC 

59.04 

Vải sơn, đã hoặc chưa cắt theo hình; các loại trải sàn có một 

lớp tráng hoặc phủ gắn trên lớp bồi là vật liệu dệt, đã hoặc 

chưa cắt thành hình. 

 

5904.10 - Vải sơn CC 

5904.90 - Loại khác CC 

59.05 Các loại vải dệt phủ tường. CC 

59.06 Vải dệt cao su hoá, trừ các loại thuộc nhóm 59.02.  

5906.10 - Băng dính có chiều rộng không quá 20 cm CC 

 - Loại khác:  

5906.91 - - Vải dệt kim hoặc vải móc CC 

5906.99 - - Loại khác: CC 
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59.07 

Các loại  vải  dệt  được  ngâm tẩm,  tráng  hoặc  phủ  bằng  

cách khác; bạt đã vẽ làm phông màn cho sân khấu, phông 

trường quay hoặc loại tương tự. 

CC 

59.08 

Các loại bấc dệt thoi, kết, tết hoặc dệt kim, dùng cho đèn, bếp 

dầu, bật lửa, nến hoặc loại tương tự; mạng đèn măng xông và 

các loại vải dệt kim hình ống dùng làm mạng đèn măng xông, 

đã hoặc chưa ngâm tẩm. 

CC 

59.09 

Các loại ống dẫn dệt mềm và các loại ống dệt tương tự có lót 

hoặc không lót, bọc vỏ cứng hoặc có các phụ kiện từ vật liệu 

khác. 

CC 

5910.00 

Băng tải hoặc băng truyền hoặc băng đai, bằng vật liệu dệt, đã 

hoặc  chưa  ngâm tẩm,  tráng,  phủ  hoặc ép  bằng plastic,  

hoặc gia cố bằng kim loại hoặc vật liệu khác. 

CC 

59.11 
Các  sản  phẩm  và  mặt  hàng  dệt,  phục  vụ  cho  mục  đích  

kỹ thuật, đã nêu tại Chú giải 7 của Chương này. 
 

5911.10 

- Vải dệt, phớt và vải dệt thoi lót phớt đã được tráng, phủ, 

hoặc ép bằng cao su, da thuộc hoặc vật liệu khác, loại sử dụng 

cho băng kim  máy chải,  và  vải  tương  tự  phục  vụ  cho  

mục  đích  kỹ  thuật khác, kể cả vải khổ hẹp làm từ nhung 

được ngâm tẩm cao su, để bọc các lõi, trục dệt 

CC 

5911.20 - Vải dùng để sàng, đã hoặc chưa hoàn thiện CC 

 

-  Vải  dệt  và  phớt,  được  dệt  liền  hoặc  kèm  theo  cơ  cấu  

nối  ráp, dùng cho máy sản xuất giấy hoặc các máy tương tự 

(ví dụ, để chế biến bột giấy hoặc xi măng amiăng): 

 

5911.31 - - Trọng lượng dưới 650 g/m2 CC 

5911.32 - - Trọng lượng từ 650 g/m2 trở lên CC 

5911.40 
- Vải lọc dùng trong ép dầu hoặc loại tương tự, kể cả loại làm 

từ tóc người 
CC 

5911.90 - Loại khác: CC 

CHƯƠNG 60 Các loại hàng dệt kim hoặc móc  

60.01 
Vải có tạo vòng lông, kể cả các loại vải "vòng lông dài" và vải 

khăn lông, dệt kim hoặc móc. 
 

6001.10 - Vải "vòng lông dài": CC 

 - Vải tạo vòng lông bằng dệt kim:  

6001.21 - - Từ bông CC 

6001.22 - - Từ xơ nhân tạo CC 

6001.29 - - Từ các loại vật liệu dệt khác CC 

 - Loại khác:  

6001.91 - - Từ bông CC 

6001.92 - - Từ xơ nhân tạo: CC 

6001.99 - - Từ vật liệu dệt khác: CC 

60.02 

Vải  dệt  kim  hoặc  móc  có  khổ  rộng  không  quá  30  cm,  

có  tỷ trọng sợi đàn hồi hoặc sợi cao su từ 5% trở lên, trừ loại 

thuộc nhóm 60.01. 

 

6002.40 
- Có tỷ trọng sợi đàn hồi từ 5% trở lên nhưng không có sợi 

cao su 
CC 
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6002.90 - Loại khác CC 

60.03 
Vải dệt kim hoặc móc có khổ rộng không quá 30 cm, trừ loại 

thuộc nhóm 60.01 hoặc 60.02. 
 

6003.10 - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn CC 

6003.20 - Từ bông CC 

6003.30 - Từ xơ tổng hợp CC 

6003.40 - Từ xơ nhân tạo CC 

6003.90 - Loại khác CC 

60.04 

Vải dệt kim hoặc móc có khổ rộng hơn 30 cm, có tỷ trọng sợi 

đàn hồi hoặc sợi cao su từ 5% trở lên, trừ các loại thuộc nhóm 

60.01. 

 

6004.10 
- Có tỷ trọng sợi đàn hồi từ 5% trở lên nhưng không có sợi 

cao su: 
CC 

6004.90 - Loại khác CC 

60.05 
Vải dệt kim sợi dọc (kể cả các loại làm trên máy dệt kim dệt 

dải trang trí), trừ loại thuộc các nhóm 60.01 đến 60.04. 
 

 - Từ bông:  

6005.21 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng CC 

6005.22 - - Đã nhuộm CC 

6005.23 - - Từ các sợi có màu khác nhau CC 

6005.24 - - Đã in CC 

 - Từ xơ tổng hợp:  

6005.31 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng: CC 

6005.32 - - Đã nhuộm: CC 

6005.33 - - Từ các sợi có màu khác nhau: CC 

6005.34 - - Đã in: CC 

 - Từ xơ tái tạo:  

6005.41 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng CC 

6005.42 - - Đã nhuộm CC 

6005.43 - - Từ các sợi có màu khác nhau CC 

6005.44 - - Đã in CC 

6005.90 - Loại khác: CC 

60.06 Vải dệt kim hoặc móc khác.  

6006.10 - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn CC 

 - Từ bông:  

6006.21 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng CC 

6006.22 - - Đã nhuộm CC 

6006.23 - - Từ các sợi có màu khác nhau CC 

6006.24 - - Đã in CC 

 - Từ xơ sợi tổng hợp:  

6006.31 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng: CC 

6006.32 - - Đã nhuộm: CC 
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6006.33 - - Từ các sợi có màu khác nhau: CC 

6006.34 - - Đã in: CC 

 - Từ xơ tái tạo:  

6006.41 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng: CC 

6006.42 - - Đã nhuộm: CC 

6006.43 - - Từ các sợi có màu khác nhau: CC 

6006.44 - - Đã in: CC 

6006.90 -  Loại khác CC 

CHƯƠNG 61 Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, dệt kim hoặc móc  

61.01 

Áo  khoác  dài,  áo  khoác  mặc  khi  đi  xe  (car-coat),  áo  

khoác không  tay,  áo  choàng  không  tay,  áo  khoác  có  mũ  

(kể  cả  áo jacket  trượt  tuyết),  áo  gió,  áo  jacket  chống  gió  

và  các  loại tương tự, dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt 

kim hoặc móc, trừ các loại thuộc nhóm 61.03. 

 

6101.20 - Từ bông CC 

6101.30 - Từ sợi nhân tạo CC 

6101.90 - Từ các vật liệu dệt khác CC 

61.02 

Áo  khoác  dài,  áo  khoác  mặc  khi  đi  xe  (car-coat),  áo  

khoác không tay, áo choàng không tay, áo khoác có mũ trùm 

(kể cả áo jacket trượt tuyết), áo gió, áo jacket chống gió và các 

loại tương tự, dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc 

móc, trừ các loại thuộc nhóm 61.04. 

 

6102.10 - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn CC 

6102.20 - Từ bông CC 

6102.30 - Từ sợi nhân tạo CC 

6102.90 - Từ các vật liệu dệt khác CC 

61.03 

Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, 

quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc 

(trừ quần áo bơi), dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim 

hoặc móc. 

 

6103.10 - Bộ com-lê CC 

 - Bộ quần áo đồng bộ:  

6103.22 - - Từ bông CC 

6103.23 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6103.29 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

 - Áo jacket và áo khoác thể thao:  

6103.31 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn CC 

6103.32 - - Từ bông CC 

6103.33 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6103.39 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

 
- Quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần 

soóc: 
 

6103.41 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn CC 
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6103.42 - - Từ bông CC 

6103.43 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6103.49 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

61.04 

Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, 

áo  váy  dài,  váy,  chân  váy,  quần  dài,  quần  yếm  có  dây  

đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho 

phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc . 

 

 - Bộ com-lê:  

6104.13 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6104.19 - - Từ các vật liệu dệt khác: CC 

 - Bộ quần áo đồng bộ:  

6104.22 - - Từ bông CC 

6104.23 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6104.29 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

 - Áo jacket và áo khoác thể thao:  

6104.31 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn CC 

6104.32 - - Từ bông CC 

6104.33 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6104.39 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

 - Áo váy dài:  

6104.41 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn CC 

6104.42 - - Từ bông CC 

6104.43 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6104.44 - - Từ sợi tái tạo CC 

6104.49 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

 - Các loại váy và quần váy:  

6104.51 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn CC 

6104.52 - - Từ bông CC 

6104.53 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6104.59 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

 
- Các loại quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và 

quần soóc: 
 

6104.61 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn CC 

6104.62 - - Từ bông CC 

6104.63 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6104.69 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

61.05 Áo sơ mi nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc.  

6105.10 - Từ bông CC 

6105.20 - Từ sợi nhân tạo CC 

6105.90 - Từ các vật liệu dệt khác CC 

61.06 
Áo khoác ngắn (blouses), áo sơ mi và áo sơ mi phỏng kiểu 

nam dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc. 
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6106.10 - Từ bông CC 

6106.20 - Từ sợi nhân tạo CC 

6106.90 - Từ các vật liệu dệt khác CC 

61.07 

Quần  lót,  quần  sịp,  áo  ngủ,  bộ  pyjama,  áo  choàng  tắm,  

áo khoác  ngoài  mặc  trong  nhà  và  các  loại  tương  tự,  

dùng  cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc. 

 

 - Quần lót và quần sịp:  

6107.11 - - Từ bông CC 

6107.12 - - Từ sợi nhân tạo CC 

6107.19 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

 - Các loại áo ngủ và bộ pyjama:  

6107.21 - - Từ bông CC 

6107.22 - - Từ sợi nhân tạo CC 

6107.29 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

 - Loại khác:  

6107.91 - - Từ bông CC 

6107.99 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

61.08 

Váy lót có dây đeo, váy lót trong, quần xi líp, quần đùi bó, 

váy ngủ, bộ pyjama, áo mỏng mặc trong nhà, áo choàng tắm, 

áo khoác ngoài mặc trong nhà và các loại tương tự dùng cho 

phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc. 

 

 - Váy lót có dây đeo và váy lót trong:  

6108.11 - - Từ sợi nhân tạo CC 

6108.19 - - Từ các vật liệu dệt khác: CC 

 - Quần xi líp và quần đùi bó:  

6108.21 - - Từ bông CC 

6108.22 - - Từ sợi nhân tạo CC 

6108.29 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

 - Váy ngủ và bộ pyjama:  

6108.31 - - Từ bông CC 

6108.32 - - Từ sợi nhân tạo CC 

6108.39 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

 - Loại khác:  

6108.91 - - Từ bông CC 

6108.92 - - Từ sợi nhân tạo CC 

6108.99 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

61.09 
Áo phông, áo may ô và các loại áo lót khác, dệt kim hoặc 

móc. 
 

6109.10 - Từ bông: CC 

6109.90 - Từ các vật liệu dệt khác: CC 

61.10 
Áo bó, áo chui đầu, áo cài khuy (cardigans),   gi-lê và các mặt 

hàng tương tự, dệt kim hoặc móc. 
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 - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn:  

6110.11 - - Từ lông cừu CC 

6110.12 - - Từ lông dê Ca-sơ-mia CC 

6110.19 - - Loại khác CC 

6110.20 - Từ bông CC 

6110.30 - Từ sợi nhân tạo CC 

6110.90 - Từ các vật liệu dệt khác CC 

61.11 
Quần áo và hàng may mặc phụ trợ dùng cho trẻ em, dệt kim 

hoặc móc. 
 

6111.20 - Từ bông CC 

6111.30 - Từ sợi tổng hợp CC 

6111.90 - Từ các vật liệu dệt khác CC 

61.12 
Bộ quần  áo thể thao,  bộ quần  áo trượt  tuyết và  bộ quần  áo 

bơi, dệt kim hoặc móc. 
 

 - Bộ quần áo thể thao:  

6112.11 - - Từ bông CC 

6112.12 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6112.19 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

6112.20 - Bộ quần áo trượt tuyết CC 

 - Quần áo bơi cho nam giới hoặc trẻ em trai:  

6112.31 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6112.39 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

 - Quần áo bơi cho phụ nữ hoặc trẻ em gái:  

6112.41 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6112.49 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

61.13 
Quần  áo  được  may  từ  các  loại  vải  dệt  kim  hoặc  móc  

thuộc nhóm 59.03, 59.06 hoặc 59.07. 
CC 

61.14 Các loại quần áo khác, dệt kim hoặc móc.  

6114.20 - Từ bông CC 

6114.30 - Từ sợi nhân tạo: CC 

6114.90 - Từ các vật liệu dệt khác CC 

61.15 

Quần tất, quần áo nịt, bít tất dài (trên đầu gối), bít tất ngắn và 

các loại hàng bít tất dệt kim khác, kể cả nịt chân (ví dụ, dùng 

cho người giãn tĩnh mạch) và giày dép không đế, dệt kim hoặc 

móc. 

 

6115.10 - Nịt chân (ví dụ, dùng cho người giãn tĩnh mạch): CC 

 - Quần chật ống, áo nịt khác:  

6115.21 - - Từ sợi tổng hợp, có độ mảnh sợi đơn dưới 67 dexitex CC 

6115.22 - - Từ sợi tổng hợp, có độ mảnh sợi đơn từ 67 dexitex trở lên CC 

6115.29 - - Từ các vật liệu dệt khác: CC 

6115.30 
- Tất dài đến đầu gối hoặc trên đầu gối dùng cho phụ nữ, có 

độ mảnh mỗi sợi đơn dưới 67 dexitex: 
CC 
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 - Loại khác:  

6115.94 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn CC 

6115.95 - - Từ bông CC 

6115.96 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6115.99 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

61.16 
Găng  tay,  găng  tay  hở  ngón  và  găng  tay  bao,  dệt  kim  

hoặc móc. 
 

6116.10 - Được ngâm tẩm, tráng hoặc phủ với plastic hoặc cao su: CC 

 - Loại khác:  

6116.91 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn CC 

6116.92 - - Từ bông CC 

6116.93 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6116.99 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

61.17 

Hàng  may  mặc  phụ  trợ  đã  hoàn  chỉnh,  dệt  kim  hoặc  

móc khác;  các  chi  tiết  dệt  kim  hoặc  móc  của  quần  áo  

hoặc  của hàng may mặc phụ trợ. 

 

6117.10 
- Khăn choàng, khăn quàng cổ, khăn choàng rộng đội đầu, 

khan choàng vai, mạng che mặt và các loại tương tự: 
CC 

6117.80 - Các đồ phụ trợ khác: CC 

6117.90 - Các chi tiết CC 

CHƯƠNG 62 
Quần áo và các hàng may mặc phụ trợ, không dệt kim 

hoặc móc 
 

62.01 

Áo khoác ngoài, áo choàng mặc khi đi xe (car-coats), áo 

khoác không tay, áo choàng không tay, áo khoác có mũ trùm 

(kể cả áo jacket trượt tuyết), áo gió, áo jacket chống gió và các 

loại tương  tự,  dùng  cho  nam  giới  hoặc  trẻ  em  trai,  trừ  

các  loại 

thuộc nhóm 62.03. 

 

 
-  Áo  khoác  ngoài,  áo  mưa,  áo  choàng  mặc  khi  đi  xe,  áo  

khoác không tay, áo choàng không tay và các loại tương tự: 
 

6201.11 - - Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn CC 

6201.12 - - Từ bông CC 

6201.13 - - Từ sợi nhân tạo CC 

6201.19 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

 - Loại khác:  

6201.91 - - Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn CC 

6201.92 - - Từ bông CC 

6201.93 - - Từ sợi nhân tạo CC 

6201.99 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

62.02 

Áo khoác ngoài, áo choàng mặc khi đi xe (car-coats), áo 

khoác không  tay,  áo  choàng  không  tay,  áo  khoác  có  mũ  

(kể  cả  áo jacket  trượt  tuyết),  áo  gió,  áo  jacket  chống  gió  

và  các  loại tương  tự,  dùng  cho  phụ  nữ  hoặc  trẻ  em  gái,  

trừ  loại  thuộc 

nhóm 62.04. 
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-  Áo  khoác  ngoài,  áo  mưa,  áo  choàng  mặc  khi  đi  xe,  áo  

khoác không tay, áo choàng không tay và các loại tương tự: 
 

6202.11 - - Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn CC 

6202.12 - - Từ bông CC 

6202.13 - - Từ sợi nhân tạo CC 

6202.19 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

 - Loại khác:  

6202.91 - - Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn CC 

6202.92 - - Từ bông CC 

6202.93 - - Từ sợi nhân tạo CC 

6202.99 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

62.03 

Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, 

quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc 

(trừ quần áo bơi) dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai. 

 

 - Bộ com-lê:  

6203.11 - - Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn CC 

6203.12 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6203.19 - - Từ các vật liệu dệt khác: CC 

 - Bộ quần áo đồng bộ:  

6203.22 - - Từ bông CC 

6203.23 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6203.29 - - Từ các vật liệu dệt khác: CC 

 - Áo jacket và áo khoác thể thao:  

6203.31 - - Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn CC 

6203.32 - - Từ bông CC 

6203.33 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6203.39 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

 
- Quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần 

soóc: 
 

6203.41 - - Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn CC 

6203.42 - - Từ bông: CC 

6203.43 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6203.49 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

62.04 

Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, 

váy dài, váy, chân váy, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần 

ống  chẽn,  và  quần  soóc  (trừ  quần  áo  bơi)  dùng  cho  phụ  

nữ hoặc trẻ em gái. 

 

 - Bộ com-lê:  

6204.11 - - Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn CC 

6204.12 - - Từ bông CC 

6204.13 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6204.19 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 
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 - Bộ quần áo đồng bộ:  

6204.21 - - Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn CC 

6204.22 - - Từ bông CC 

6204.23 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6204.29 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

 - Áo jacket và áo khoác thể thao:  

6204.31 - - Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn CC 

6204.32 - - Từ bông CC 

6204.33 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6204.39 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

 - Áo váy dài:  

6204.41 - - Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn CC 

6204.42 - - Từ bông CC 

6204.43 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6204.44 - - Từ sợi tái tạo CC 

6204.49 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

 - Váy và chân váy:  

6204.51 - - Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn CC 

6204.52 - - Từ bông CC 

6204.53 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6204.59 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

 
- Quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần 

soóc: 
 

6204.61 - - Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn CC 

6204.62 - - Từ bông CC 

6204.63 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6204.69 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

62.05 Áo sơ mi nam giới hoặc trẻ em trai.  

6205.20 - Từ bông CC 

6205.30 - Từ sợi nhân tạo CC 

6205.90 - Từ các vật liệu dệt khác: CC 

62.06 
Áo choàng, áo sơ mi và áo choàng sơ mi phỏng kiểu nam 

dung cho phụ nữ hoặc trẻ em gái. 
 

6206.10 - Từ tơ tằm hoặc phế liệu tơ tằm CC 

6206.20 - Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn CC 

6206.30 - Từ bông CC 

6206.40 - Từ sợi nhân tạo CC 

6206.90 - Từ các vật liệu dệt khác CC 

62.07 

Áo may ô và các loại áo lót khác, quần lót, quần đùi, quần sịp, 

áo ngủ, bộ pyjama, áo choàng tắm, áo khoác ngoài mặc trong 

nhà và các loại tương tự dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai. 
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 - Quần lót, quần đùi và quần sịp:  

6207.11 - - Từ  bông CC 

6207.19 - - Từ vật liệu dệt khác CC 

 - Áo ngủ và bộ pyjama:  

6207.21 - - Từ bông CC 

6207.22 - - Từ sợi nhân tạo CC 

6207.29 - - Từ vật liệu dệt khác CC 

 - Loại khác:  

6207.91 - - Từ bông CC 

6207.99 - - Từ vật liệu dệt khác: CC 

62.08 

Áo may ô và các loại áo lót khác, váy lót, váy lót trong, quần 

xi líp, quần đùi bó, váy ngủ, bộ pyjama, áo mỏng mặc trong 

nhà, áo  choàng  tắm,  áo  khoác  ngoài  mặc  trong  nhà  và  

các  loại tương tự dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái. 

 

 - Váy lót và váy lót trong:  

6208.11 - - Từ sợi nhân tạo CC 

6208.19 - - Từ vật liệu dệt khác CC 

 - Váy ngủ và bộ pyjama:  

6208.21 - - Từ bông CC 

6208.22 - - Từ sợi nhân tạo CC 

6208.29 - - Từ vật liệu dệt khác CC 

 - Loại khác:  

6208.91 - - Từ bông CC 

6208.92 - - Từ sợi nhân tạo CC 

6208.99 - - Từ vật liệu dệt khác: CC 

62.09 Quần áo may sẵn và phụ kiện may mặc cho trẻ em.  

6209.20 - Từ bông: CC 

6209.30 - Từ sợi tổng hợp: CC 

6209.90 - Từ vật liệu dệt khác CC 

62.10 
Quần áo may từ các loại vải thuộc nhóm 56.02, 56.03, 59.03, 

59.06 hoặc 59.07. 
 

6210.10 - Từ các loại vải thuộc nhóm 56.02 hoặc 56.03: CC 

6210.20 
-  Quần  áo  khác,  loại  được  mô  tả  từ  phân  nhóm  6201.11  

đến 6201.19: 
CC 

6210.30 
-  Quần  áo  khác,  loại  được  mô  tả  từ  phân  nhóm  6202.11  

đến 6202.19: 
CC 

6210.40 - Quần áo khác dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai: CC 

6210.50 - Quần áo khác dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái: CC 

62.11 
Bộ quần áo thể thao, bộ quần áo trượt tuyết và quần áo bơi; 

quần áo khác. 
 

 - Quần áo bơi:  

6211.11 - - Dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai CC 



 

58 

 

Mã hàng Mô tả hàng hoá Tiêu chí xuất xứ 

6211.12 - - Dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái CC 

6211.20 - Bộ quần áo trượt tuyết CC 

 - Quần áo khác, dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai:  

6211.32 - - Từ bông: CC 

6211.33 - - Từ sợi nhân tạo: CC 

6211.39 - - Từ vật liệu dệt khác: CC 

 - Quần áo khác dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái:  

6211.42 - - Từ bông: CC 

6211.43 - - Từ sợi nhân tạo: CC 

6211.49 - - Từ vật liệu dệt khác: CC 

62.12 

Xu chiêng, gen, áo nịt ngực, dây đeo quần, dây móc bít tất, nịt 

tất, các sản phẩm tương tự và các chi tiết của chúng, được làm 

hoặc không được làm từ dệt kim hoặc móc. 

 

6212.10 - Xu chiêng: CC 

6212.20 - Gen và quần gen: CC 

6212.30 - Áo nịt toàn thân: CC 

6212.90 - Loại khác: CC 

62.13 Khăn tay và khăn vuông nhỏ quàng cổ.  

6213.20 - Từ bông: 

CC, ngoại trừ 

từ 

5208 – 5212 

6213.90 - Từ các loại vật liệu dệt khác: 

CC, ngoại trừ 

từ 5007, 5111 

– 

5113, 5208 – 

5212, 5308 – 

5311, 5407 – 

5408, 5512 -

5516 

62.14 
Khăn san, khăn choàng vai, khăn quàng cổ, khăn choàng rộng 

đội đầu và choàng vai, mạng che mặt và các loại tương tự. 
 

6214.10 - Từ tơ tằm hoặc phế liệu tơ tằm: 

CC, ngoại trừ 

từ 

5007 

6214.20 - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn 

CC, ngoại trừ 

từ chương 60 

và 

5111 – 5113 

6214.30 - Từ sợi tổng hợp: 

CC, ngoại trừ 

từ 

5407 

6214.40 - Từ sợi tái tạo: 

CC, ngoại trừ 

từ 

5408 
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6214.90 - Từ vật liệu dệt khác: 

CC, ngoại trừ 

từ 5007, 5111 

– 

5113, 5208 – 

5212, 5308 – 

5311 

62.15 Nơ thường, nơ con bướm và cà vạt.  

6215.10 - Từ tơ tằm hoặc phế liệu tơ tằm: CC 

6215.20 - Từ sợi nhân tạo: CC 

6215.90 - Từ vật liệu dệt khác: CC 

62.16 Găng tay, găng tay hở ngón và găng tay bao. CC 

62.17 

Hàng may mặc phụ trợ đã hoàn chỉnh khác; các chi tiết của 

quần áo hoặc của hàng may mặc phụ trợ, trừ các loại thuộc 

nhóm 62.12. 

 

6217.10 - Hàng phụ trợ: CC 

6217.90 - Các chi tiết của quần áo CC 

CHƯƠNG 63 
Các mặt hàng dệt đã hoàn thiện khác; bộ vải; quần áo dệt 

và các loại hàng dệt đã qua sử dụng khác; vải vụn 
 

63.01 Chăn và chăn du lịch.  

6301.10 - Chăn điện CC 

6301.20 
- Chăn (trừ chăn điện) và chăn du lịch, từ lông cừu hoặc lông 

động vật loại mịn 
CC 

6301.30 - Chăn (trừ chăn điện) và chăn du lịch, từ sợi bông CC 

6301.40 - Chăn (trừ chăn điện) và chăn du lịch, từ xơ sợi tổng hợp CC 

6301.90 - Chăn và chăn du lịch khác CC 

63.02 
Khăn trải giường, khăn trải bàn, khăn trong phòng vệ sinh và 

khăn nhà bếp. 
 

6302.10 - Khăn trải giường, dệt kim hoặc móc 

CC, ngoại trừ 

từ 5007,  5111 

– 

5113, 5208 – 

5212, 5308 – 

5311, 5407 – 

5408 

 - Khăn trải giường khác, đã in:  

6302.21 - - Từ sợi bông 

CC, ngoại trừ 

từ 

5208 – 5212 

6302.22 - - Từ sợi nhân tạo: 

CC, ngoại trừ 

từ 

5407-5408 

6302.29 - - Từ vật liệu dệt khác 

CC, ngoại trừ 

từ 5007, 5111 

– 

5113, 5308 – 

5311 

 - Khăn trải giường khác:  
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6302.31 - - Từ sợi bông 

CC, ngoại trừ 

từ 

5208 – 5212 

6302.32 - - Từ sợi nhân tạo: 

CC, ngoại trừ 

từ 

5407-5408 

6302.39 - - Từ vật liệu dệt khác 

CC, ngoại trừ 

từ 5007, 5111 

– 

5113, 5308 – 

5311 

6302.40 - Khăn trải bàn, dệt kim hoặc móc CC 

 - Khăn trải bàn khác:  

6302.51 - - Từ sợi bông 

CC, ngoại trừ 

từ 

5208 – 5212 

6302.53 - - Từ sợi nhân tạo 

CC, ngoại trừ 

từ 

5407-5408 

6302.59 - - Từ vật liệu dệt khác 

CC, ngoại trừ 

từ 5007, 5111 

– 

5113, 5308 – 

5311 

6302.60 
- Khăn trong phòng vệ sinh và khăn nhà bếp, từ vải dệt vòng 

long hoặc các loại vải dệt vòng lông tương tự, từ sợi bông 

CC, ngoại trừ 

từ 

5802 

 - Loại khác:  

6302.91 - - Từ sợi bông 

CC, ngoại trừ 

từ 

5208 – 5212 

6302.93 - - Từ sợi nhân tạo 

CC, ngoại trừ 

từ 

5407-5408 

6302.99 - - Từ vật liệu dệt khác 

CC, ngoại trừ 

từ 5007, 5111 

– 

5113, 5308 – 

5311 

63.03 
Màn che (kể cả rèm trang trí) và rèm mờ che phía trong; diềm 

màn che hoặc diềm giường. 
 

 - Dệt kim hoặc móc:  

6303.12 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6303.19 - - Từ vật liệu dệt khác: CC 

 - Loại khác:  

6303.91 - - Từ sợi bông CC 

6303.92 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6303.99 - - Từ vật liệu dệt khác CC 
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63.04 
Các sản phẩm trang trí nội thất khác, trừ các loại thuộc nhóm 

94.04. 
 

 - Các bộ khăn phủ giường:  

6304.11 - - Dệt kim hoặc móc CC 

6304.19 - - Loại khác: CC 

 - Loại khác:  

6304.91 - - Dệt kim hoặc móc: CC 

6304.92 - - Không dệt kim hoặc móc, từ sợi bông CC 

6304.93 - - Không dệt kim hoặc móc, từ sợi tổng hợp CC 

6304.99 - - Không dệt kim hoặc móc, từ vật liệu dệt khác CC 

63.05 Bao và túi, loại dùng để đóng, gói hàng.  

6305.10 
-  Từ  đay hoặc  các  nguyên  liệu  dệt  từ  sợi  libe  khác  

thuộc  nhóm 53.03: 
CC 

6305.20 - Từ sợi bông CC 

 - Từ vật liệu dệt nhân tạo:  

6305.32 - - Túi, bao đựng hàng loại lớn có thể gấp, mở linh hoạt: CC 

6305.33 
-  -  Loại  khác,  từ  polyetylen  hoặc  dải  polypropylen  hoặc  

dạng tương tự: 
CC 

6305.39 - - Loại khác: CC 

6305.90 - Từ vật liệu dệt khác: CC 

63.06 

Tấm vải chống thấm nước, tấm hiên và tấm che nắng; tăng; 

buồm  cho  tàu  thuyền,  ván  lướt  hoặc  ván  lướt  cát;  các  

sản phẩm dùng cho cắm trại. 

 

 - Tấm vải chống thấm nước, tấm hiên và tấm che nắng:  

6306.12 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6306.19 - - Từ vật liệu dệt khác: CC 

 - Tăng:  

6306.22 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6306.29 - - Từ vật liệu dệt khác: CC 

6306.30 - Buồm cho tàu thuyền CC 

6306.40 - Đệm hơi: CC 

6306.90 -  Loại khác CC 

63.07 Các mặt hàng đã hoàn thiện khác, kể cả mẫu cắt may.  

6307.10 
- Khăn lau sàn, khăn lau bát đĩa, khăn lau bụi và các loại khăn 

lau tương tự: 
CC 

6307.20 - Áo cứu sinh và đai cứu sinh CC 

6307.90 - Loại khác: CC 

6308.00 

Bộ vải bao gồm vải và chỉ, có hoặc không có phụ kiện dùng 

để làm chăn, thảm trang trí, khăn trải bàn hoặc khăn ăn đã 

thêu, hoặc các sản phẩm dệt tương tự, đóng gói sẵn để bán lẻ. 

CC 

6309.00 Quần áo và các sản phẩm dệt may đã qua sử dụng khác. CC 
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Mã hàng Mô tả hàng hoá Tiêu chí xuất xứ 

63.10 

Vải vụn, mẩu dây xe, chão bện (cordage), thừng và cáp đã qua 

sử dụng hoặc mới và các phế liệu từ vải vụn, dây xe, chão bện 

(cordage), thừng hoặc cáp, từ vật liệu dệt. 

 

6310.10 - Đã được phân loại: CC 

6310.90 - Loại khác: CC 

 

2.2.3. Các vấn đề khác 

- Quy tắc chủ đạo:  

Nhóm hàng dệt may trong Việt Nam – EAEU FTA tuân thủ quy tắc “Cắt, May và Hoàn thiện 

sản phẩm” hay còn gọi là “Từ cắt may trở đi”. Theo đó, chỉ cần hoạt động Cắt, May và Hoàn 

thiện sản phẩm được thực hiện trong khu vực FTA thì thành phẩm sẽ được coi là “có xuất xứ” 

theo FTA đó. 

- Quy tắc Tỷ lệ tối thiểu (De Minimis):  

Hiệp định có quy định về Tỷ lệ tối thiểu (De Minimis) 10%, theo đó cho phép lô hàng không 

đáp ứng được yêu cầu về chuyển đổi mã HS vẫn được hưởng ưu đãi thuế quan nếu có tổng giá 

trị nguyên liệu không có xuất xứ sử dụng trong sản xuất và không đáp ứng được yêu cầu chuyển 

đổi mã HS không vượt quá 10% trị giá FOB của lô hàng đó. 

- Quy tắc cộng gộp 

Hiệp định có quy định về cộng gộp xuất xứ, theo đó hàng hóa hoặc nguyên vật liệu có xuất xứ 

tại một Bên, được sử dụng như nguyên vật liệu để sản xuất ra sản phẩm tại một Bên khác, sẽ 

được coi là có xuất xứ tại một Bên nơi diễn ra công đoạn sản xuất cuối cùng. Để được cộng 

gộp, nguyên liệu bắt buộc phải đáp ứng tối thiểu VAC 40% hoặc 50% tùy từng mặt hàng. 

- Điều khoản Tạm ngừng ưu đãi 

Theo Hiệp định Việt Nam - EAEU FTA, khi có tình trạng gian lận xuất xứ có tính hệ thống, 

hoặc Bên xuất khẩu từ chối một cách có hệ thống và không chính đáng yêu cầu xác minh (bằng 

văn bản hoặc thực tế) của Bên nhập khẩu về tình trạng gian lận, thì Bên nhập khẩu có thể tạm 

ngừng ưu đãi thuế quan đối với hàng hóa và nhà xuất khẩu có liên quan.  

Nếu tình trạng gian lận có hệ thống trên không chấm dứt, nước nhập khẩu có thể tạm ngừng ưu 

đãi đối với hàng hóa giống hệt được phân loại theo dòng thuế tương tự ở cấp 8-10 số (giống 

nhau về mọi mặt bao gồm tính chất vật lý, chất lượng và danh tiếng-reputation). 

Trước khi áp dụng điều khoản tạm ngừng ưu đãi này, hai Bên phải thực hiện quy trình tham 

vấn chặt chẽ để khắc phục vấn đề. Tạm ngừng ưu đãi có thể được áp dụng đến khi Bên xuất 

khẩu cung cấp các bằng chứng thuyết phục, nhưng tối đa không quá 4 tháng (có thể gia hạn 

thêm không quá 3 tháng nữa). 
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Doanh nghiệp cần phân biệt Điều khoản Tạm ngừng ưu đãi (Điều 25) nêu trên và Điều khoản 

Từ chối cho hưởng ưu đãi (Điều 24). Điều khoản Từ chối cho hưởng ưu đãi chỉ áp dụng đối với 

một lô hàng cụ thể có nghi ngờ gian lận xuất xứ tại thời điểm nhập khẩu mà không liên quan 

tới các lô hàng khác, doanh nghiệp khác. Lô hàng bị từ chối hưởng ưu đãi thuế quan có thể sẽ 

được hưởng thuế quan ưu đãi sau khi có kết quả xác minh đạt xuất xứ theo Hiệp định FTA –

Việt Nam - EAEU. 

- Điều khoản Mua bán trực tiếp  

Hiệp định cho phép trường hợp hàng hóa được xuất hóa đơn bởi một bên thứ 3 (pháp nhân có 

đăng ký tại một nước thứ 3 không phải thành viên của Hiệp định), nếu đáp ứng đầy đủ các yêu 

cầu về quy tắc xuất xứ thì vẫn được hưởng ưu đãi thuế quan, loại trừ một số quốc đảo mà Liên 

minh Kinh tế Á – Âu cho rằng có nguy cơ gian lận thương mại.  

Các cơ quan có thẩm quyền của hai bên đã đàm phán, xây dựng danh mục 30 quốc đảo không 

được áp dụng hóa đơn nước thứ ba khi hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Liên minh 

Kinh tế Á – Âu.  

- Quy định về công đoạn gia công đơn giản 

Nhằm ngăn chặn gian lận thương mại, tránh tình trạng hàng hóa từ nước thứ ba chuyển tải qua 

một Bên tham gia Hiệp định rồi tiếp tục xuất khẩu sang Bên kia để được hưởng lợi thông qua 

Hiệp định FTA –Việt Nam - EAEU, Điều 4.6 Chương 4 của Hiệp định này có quy định cụ thể 

về công đoạn gia công, chế biến đơn giản. Hàng hóa nếu thuộc các trường hợp gia công đơn 

giản sẽ không được hưởng ưu đãi thuế quan. 

2.3. Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ 

- Giấy chứng nhận xuất xứ: C/O mẫu EAV 

o C/O EAV không hạn chế số lượng mặt hàng khai báo C/O bằng việc cho phép sử 

dụng tờ khai báo đính kèm C/O.  

o Hiện nay, các thành viên Hiệp định đang cấp 100% C/O bản giấy; và cơ quan hải 

quan nước nhập khẩu chỉ chấp nhận C/O bản giấy. Tuy nhiên, theo Hiệp định này, 

hai Bên cam kết sẽ nỗ lực để áp dụng Hệ thống xác minh và chứng nhận xuất xứ 

điện tử (EOCVS) trong vòng tối đa 2 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực. Cam 

kết này nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu mạng ghi lại thông tin của tất cả Giấy chứng 

nhận xuất xứ được cấp bởi cơ quan được ủy quyền, và cơ quan hải quan nước 

nhập khẩu có thể truy cập, kiểm tra tính hiệu lực và nội dung của bất kỳ Giấy 

chứng nhận xuất xứ đã được cấp nào, qua đó giúp giảm thời gian xem xét, tạo 

điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và hạn chế gian lận. 

o FTA –Việt Nam - EAEU yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hai Bên chỉ phải thông 

báo mẫu con dấu của tổ chức được ủy quyền cấp C/O EAV. Đây là một bước tiến 
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so với nhiều FTA Việt Nam đã ký khi các FTA yêu cầu thông báo cụ thể cả mẫu 

con dấu và mẫu chữ ký của từng cán bộ cấp C/O. Quy định mới trong FTA Việt 

Nam - EAEU tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong quá trình thông quan hàng 

hóa khi khác biệt về mẫu chữ ký không còn là nguyên nhân khiến C/O bị nghi 

ngờ tính xác thực. 

o Mặc dù là một Hiệp định đa phương, nhưng FTA Việt Nam – EAEU không có 

điều khoản về C/O giáp lưng 

o Hiệp định chỉ cho phép sửa lỗi trên C/O, không cho phép cấp C/O mới thay thế 

C/O có lỗi. Mọi sửa đổi lỗi phải được chấp thuận bởi người được ủy quyền ký 

Giấy chứng nhận xuất xứ và được xác nhận bởi con dấu của cơ quan được ủy 

quyền. 

- Thủ tục chứng nhận xuất xứ 

o FTA Việt Nam – EAEU vẫn áp dụng quy trình cấp chứng nhận xuất xứ truyền 

thống (cấp C/O thông qua một cơ quan có thẩm quyền do Nhà nước quy định), 

tương tự các FTA ký trước đây mà Việt Nam đang thực hiện, chưa có quy định 

về tự chứng nhận xuất xứ.  

o FTA Việt Nam – EAEU cho phép C/O được cấp trước, trong và sau thời điểm 

xuất khẩu. Đặc biệt, Hiệp định này không có hạn chế về thời gian cấp sau tối đa 

là 1 năm như các FTA khác. Đây là một điểm thuận lợi cho doanh nghiệp trong 

quá trình hoàn thiện chứng từ xuất khẩu. 

 

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 hướng dẫn thực 

hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh 

Kinh tế Á - Âu.  
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C/O MẪU EAV 

1. Exporter (business name, address and 

country) 

4. No. ________ 

 

EAEU-VN FTA 

Certificate of Origin 

Form EAV 

 

Issued in 

________________________________________ 

(country) 

 

For submission to 

________________________________________ 

(country) 

 

2. Importer/Consignee (business name, 

address and country) 

3. Means of transport and route (as far as 

known) 

 

 

5. For official use 

6. Item No. 7. Number 

and kind 

of 

packages 

8. Description 

of goods 

9. Origin criterion 10. Quantity 

of goods 

11. Number 

and date of 

invoice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Certification 

 

It is hereby certified, on the basis  

of control carried out, that the 

declaration by the applicant is correct. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Place        Date        Signature        Stamp 

13. Declaration by the applicant 

 

The undersigned hereby declares 

that the above details are correct,  

that all goods were produced in 

 

 ____________________________________ 

(country) 

 

and that they comply with the rules of origin 

as provided for in Chapter 4 (Rules of Origin) 

of the EAEU-VN FTA 

 

 

 

       Place        Date        Signature        Stamp 
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Additional Sheet of Certificate of Origin (Form EAV) No. ___ 

6. Item No. 7. Number 

and kind  

of packages 

8. Description 

of goods 

9. Origin 

criterion 

10. Quantity  

of goods 

11. Number 

and date of 

invoice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Certification 

 

It is hereby certified, on the basis  

of control carried out, that the 

declaration by the applicant is correct.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Place        Date        Signature        Stamp 

13. Declaration by the applicant 

 

The undersigned hereby declares 

that the above details are correct,  

that all goods were produced in 

 

 _____________________________ 

(country) 

 

and that they comply with the rules of origin 

as provided for in Chapter 4 (Rules of Origin) 

of the  EAEU-VN FTA 

 

 

 

 

       Place        Date        Signature        Stamp 
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2.4. Biện pháp phòng vệ ngưỡng 

Cam kết mở cửa thị trường hàng hóa (thông qua loại bỏ thuế quan) của Liên minh Kinh tế Á – 

Âu dành cho Việt Nam có quy định về việc áp dụng biện pháp Phòng vệ ngưỡng (Trigger) đối 

với một số loại hàng hóa (Điều 2.10 trong Hiệp định).  

Đây là biện pháp nửa giống Hạn ngạch thuế quan (có ngưỡng giới hạn về số lượng), nửa giống 

Phòng vệ (có thủ tục tham vấn đánh giá về khả năng gây thiệt hại cho ngành sản xuất nội địa 

nơi nhập khẩu và có biện pháp hạn chế nhập khẩu). Theo cam kết. phía EAEU có thể áp dụng 

biện pháp này đối với Việt Nam theo các quy tắc sau: 

 Tính chất: Hàng hóa bị áp dụng biện pháp phòng vệ ngưỡng sẽ không được hưởng ưu đãi 

thuế quan theo cam kết FTA, mà phải chịu mức thuế quan thông thường (MFN) trong thời 

gian áp dụng biện pháp phòng vệ ngưỡng; 

 Loại hàng hóa áp dụng: EAEU chỉ có thể áp dụng biện pháp phòng vệ ngưỡng đối với 

180 dòng thuế thuộc các nhóm Dệt may, và Đồ gỗ liệt kê trong Phụ lục 2 (Phụ lục về các 

sản phẩm áp dụng biện pháp Phòng vệ ngưỡng trong Hiệp định). 

 Quy tắc áp dụng: Đối với mỗi loại hàng hóa thuộc Phụ lục 2, mỗi năm sẽ áp dụng một 

ngưỡng xác định (xem Bảng dưới đây), nếu khối lượng nhập khẩu sản phẩm đó vào EAEU 

vượt quá ngưỡng quy định cho năm đó thì EAEU sẽ lập tức thông báo bằng văn bản cho 

phía Việt Nam. Ngưỡng quy định này  là tổng khối lượng hàng hóa được nhập khẩu vào 

tất cả các nước thuộc EAEU. 

 Cách thức áp dụng: Để áp dụng biện pháp phòng vệ ngưỡng, phía EAEU phải tiến hành 

kiểm tra thị trường, đánh giá mức độ tác động, tham vấn với Việt Nam. Nếu quyết định 

áp dụng biện pháp phòng vệ ngưỡng, Liên minh EAEU phải thông báo cho Việt Nam ít 

nhất 20 ngày kể từ ngày ra quyết định, và biện pháp phòng vệ ngưỡng sẽ chỉ có hiệu lực 

ít nhất sau 30 ngày kể từ ngày đưa ra quyết định áp dụng. Như vậy, cơ chế này không 

giống như việc áp dụng hạn ngạch, tức ưu đãi thuế không tự động bị ngưng lại khi xuất 

khẩu tăng đột biến, hay vượt mức cho phép, mà phải trải qua quá trình kiểm tra thị trường, 

cảnh báo nội bộ, và áp dụng cơ chế tham vấn cũng như cách tính toán mức độ gia tăng, 

xác minh thiệt hại giống như biện pháp phòng vệ thương mại (như chống bán phá giá, tự 

vệ), và việc áp dụng chỉ được thực hiện sau khi có Quyết định chính thức về việc áp dụng 

biện pháp phòng vệ ngưỡng của EAEU. 

 Thời gian áp dụng biện pháp phòng vệ ngưỡng: Thông thường Quyết định áp dụng biện 

pháp Phòng vệ ngưỡng có hiệu lực (được áp dụng) trong 6 tháng; nhưng nếu khối lượng 

nhập khẩu sản phẩm bị áp dụng biện pháp phòng vệ ngưỡng vượt quá 150% mức ngưỡng 

theo quy định vào ngày bắt đầu áp dụng biện pháp phòng vệ ngưỡng, thì thời gian áp dụng 

biện pháp này có thể được kéo dài thêm 3 tháng.  
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Bảng 3: Các mặt hàng dệt may áp dụng biện pháp phòng vệ ngưỡng của Việt Nam 

Đơn vị tính: kg 

Hàng hóa Mã HS 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

2029 và 

những 

năm 

sau 

Áo khoác 

có mũ 

6101 20 90, 6101, 6205, 6206 90 

80, 6102 20 90, 

6102 90 90, 6201 

92, 6201 99, 6202 

92, 6202 99 

308384 323804 339994 356993 374843 393585 413265 433928 455624 478405 502326 527442 

Sơ mi, áo 

choàng 
6105, 6106, 6205, 6206 1115105 1193163 1276684 1366052 1461675 1563993 1673472 1790615 1915958 2050075 2193581 2347131 

Bộ comple, 

áo jacket, 

áo khoác 

thể thao, 

quần dài 

6103 41, 6103 42, 6103 43, 6103 

49, 6104 51, 6104 52, 6104 53, 

6104 59, 6104 61, 6104 62, 6104 

63, 6104 69, 6203 41, 6203 42, 

6203 43, 6204 51, 6204 52, 6204 

53, 6204 59, 6204 61, 

3203426 3427666 3667603 3924335 4199038 4492971 4807479 5144002 5504083 5889368 6301624 6742738 

Bộ quần áo 

nữ hoặc trẻ 

em gái, 

váy, áo váy 

dài 

6104 41, 6104 42, 6104 43, 6104 

44, 6104 49, 6204 41, 6204 42, 

6204 43, 6204 44, 6204 49 

334349 357753 382796 409591 438263 468941 501767 536891 574473 614686 657714 703754 

Quần áo lót 6107, 6108, 6207, 6208, 6212 104753 112086 119932 128327 137310 146922 157207 168211 179986 192585 206066 220490 

Áo bó, áo 

chui đầu, 

gi-lê, áo cài 

khuy 

(cardigans). 

6110 1327079 1419975 1519373 1625729 1739530 1861297 1991588 2130999 2280169 2439781 2610566 2793305 

Bộ quần áo 

và đồ phụ 

trợ cho 

quần áo trẻ 

sơ sinh 

6111 20, 6111 30, 6111 90, 6209 113280 121209 129694 138773 148487 158881 170002 181902 194636 208260 222838 238437 
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Chương 3: Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) 

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) được ký kết ngày 5/5/2015 và 

chính thức có hiệu lực từ ngày 20/12/2015.  

So với FTA ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA), trong VKFTA Việt Nam và Hàn Quốc dành thêm 

nhiều ưu đãi cho nhau trong cả lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ và đầu tư. Tuy nhiên, VKFTA không 

thay thế AKFTA mà cả hai FTA này đều cùng có hiệu lực và doanh nghiệp có thể tùy chọn sử 

dụng FTA nào có lợi hơn hoặc thích hợp hơn với trường hợp cụ thể của mình. 

3.1. Cam kết về thuế quan với mặt hàng dệt may 

3.1.1. Cam kết từ phía Việt Nam 

Việt Nam cam kết xóa bỏ hoàn toàn thuế quan đối với hầu hết các sản phẩm dệt may ngay khi 

Hiệp định có hiệu lực (năm 2016). 31 dòng thuế còn lại được cam kết cắt giảm theo lộ trình 3 

năm. Như vậy, từ năm 2018 trở đi, thuế quan đối với toàn bộ các sản phẩm dệt may  Hàn Quốc 

nhập khẩu vào Việt Nam là 0%. 

Thực hiện cam kết này, ngày 26/12/2017, Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc 

biệt của Việt Nam thực thi VKFTA giai đoạn 2018 – 2022 tại Nghị định 149/2017/NĐ-CP. 

(Chi tiết trong Bảng 01 Phụ lục 3) 

3.1.2. Cam kết từ phía Hàn Quốc  

Hàn Quốc cam kết xóa bỏ 100% số dòng thuế với các sản phẩm dệt may Việt Nam ngay khi 

Hiệp định có hiệu lực (kể từ 20/12/2015).  

(Chi tiết tham khảo Bảng 02 Phụ lục 3) 

3.2. Quy tắc xuất xứ  

3.2.1. Quy tắc chung 

Theo quy định tại Hiệp định, hàng hóa sẽ được coi là có xuất xứ tại một Bên (Việt Nam hoặc 

Hàn Quốc) nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

- Trường hợp 1: Có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của Bên 

xuất khẩu.  

- Trường hợp 2: Được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của Bên xuất khẩu và chỉ từ các 

nguyên liệu có xuất xứ từ Việt Nam hoặc Hàn Quốc 

- Trường hợp 3: Không có xuất xứ thuần túy hoặc không được sản xuất toàn bộ tại lãnh 

thổ của Bên xuất khẩu nhưng đáp ứng được các yêu cầu về quy tắc xuất xứ được quy 
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định cụ thể trong Phụ lục về Quy tắc xuất xứ cụ thể từng mặt hàng (Phụ lục 3-A) hoặc 

Phụ lục về các hàng hóa đặc biệt (Phụ lục 3-B). 

Đối với trường hợp 3: Quy tắc xuất xứ cụ thể trong VKFTA chặt hơn so với AKFTA nhưng 

vẫn tương đối đơn giản. Cụ thể, để được hưởng ưu đãi thuế quan theo VKFTA, hàng hóa cần 

đáp ứng được một trong các tiêu chí sau: 

- Đạt tỷ lệ Hàm lượng giá trị khu vực (RVC) theo quy định cụ thể tại Phụ lục 2 Thông tư 

số 40/2015/TT-BCT (thường là trên 40%):  

- Chuyển đổi mã HS (2 số, 4 số hoặc 6 số); hoặc 

- Trải qua một công đoạn sản xuất hoặc chế biến nhất định (các sản phẩm dệt may) 

Cách tính RVC 

VKFTA quy định 02 cách tính RVC. Tùy theo cách tính nào có lợi hơn, doanh nghiệp có thể 

sử dụng theo cách đó: 

a) Cách tính trực tiếp (còn gọi là phương pháp Build - Up) 

RVC =  
𝑉𝑂𝑀 

𝐹𝑂𝐵
 x 100% 

Trong đó: VOM là trị giá của các nguyên liệu có xuất xứ (bao gồm trị giá của chi phí nguyên 

liệu có xuất xứ, chi phí lao động, chi phí sản xuất chung (overhead cost), lợi nhuận và các chi 

phí khác, trong đó: 

+ Chi phí nguyên liệu là trị giá nguyên liệu, bộ phận hay hàng hóa có xuất xứ do người sản 

xuất mua hoặc tự sản xuất; 

+ Chi phí lao động bao gồm lương, thưởng và các khoản phúc lợi khác cho người lao động; 

+ Chi phí sản xuất chung là tất cả các chi phí phát sinh tại nơi sản xuất mà không phải là chi 

phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí tiền lương trực tiếp (như chi phí điện, nước…); 

+ Các chi phí khác bao gồm các chi phí liên quan đến việc xếp hàng lên tàu hoặc các phương 

tiện vận tải khác để xuất khẩu hàng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các chi phí vận chuyển 

nội địa, lưu kho bãi, bốc dỡ hàng tại cảng, phí môi giới và phí dịch vụ. 

b) Cách tính gián tiếp (còn gọi là phương pháp Build - Down) 

RVC =  
(𝐹𝑂𝐵−𝑉𝑁𝑀)

𝐹𝑂𝐵
 x 100% 

Trong đó VNM là trị giá nguyên liệu không có xuất xứ, cụ thể là: 
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+ Trị giá CIF của nguyên liệu, bộ phận hay hàng hóa tại thời điểm nhập khẩu; hoặc 

+ Giá mua đầu tiên xác định được của nguyên liệu, bộ phận hay hàng hóa không xác định được 

xuất xứ tại lãnh thổ của Bên nơi diễn ra các công đoạn gia công hoặc chế biến.  

3.2.2. Quy tắc cụ thể mặt hàng 

Quy tắc cụ thể mặt hàng Hiệp định FTA Việt Nam – Hàn Quốc được tích hợp tại một Danh 

mục theo biểu thuế ở cấp độ HS 6 số, trong đó có cả những quy tắc đối với mặt hàng dệt may 

như sau. 

Bảng 4: Quy tắc cụ thể mặt hàng áp dụng với mặt hàng dệt may trong VKFTA 

Mã hàng Mô tả hàng hoá Tiêu chí xuất xứ 

Chương 50 Tơ tằm  

50.01 Kén tằm thích hợp để ươm tơ. CC 

50.02 Tơ sống (chưa xe hay chưa đậu). CTH 

50.03 
Phế liệu tơ (kể cả kén không phù hợp để 

ươm tơ, phế liệu sợi tơ và tơ tái chế). 
CTH 

50.04 
Sợi tơ (trừ sợi tơ kéo từ phế liệu tơ cắt 

ngắn) chưa được đóng gói để bán lẻ. 
CTH 

50.05 
Sợi tơ kéo từ phế liệu tơ cắt ngắn, chưa 

đóng gói để bán lẻ. 
CTH ngoại trừ từ nhóm 50.06. 

50.06 

Sợi tơ và sợi tơ kéo từ phế liệu tơ cắt 

ngắn, đã đóng gói để bán lẻ; đoạn tơ lấy 

từ ruột của con tằm. 

CTH ngoại trừ từ nhóm 50.05. 

50.07 Vải dệt thoi dệt từ tơ hoặc từ phế liệu tơ. 

CTH, với điều kiện  khi  sử dụng nguyên 

liệu không có xuất xứ  từ nhóm 50.04 - 

50.06,  các nguyên  liệu này phải được xe  

sợi  hoặc nhuộm hoặc in toàn bộ tại một 

nước  thành viên hoặc tại một nước thành 

viên ASEAN; hoặc Không yêu cầu 

chuyển đổi mã số hàng hóa, với điều kiện 

hàng hoá phải được nhuộm hoặc in toàn 

bộ và nguyên liệu không có xuất xứ của 

nhóm 50.07  phải được dệt thoi toàn bộ 

tại một nước  thành viên hoặc tại một   

nước ASEAN. 

50.07 Vải dệt thoi dệt từ tơ hoặc từ phế liệu tơ. 

CTH, với điều kiện  khi  sử dụng nguyên 

liệu không có xuất xứ  từ nhóm 50.04 - 

50.06,  các nguyên  liệu này phải được xe  

sợi  hoặc nhuộm hoặc in toàn bộ tại một 

nước  thành viên hoặc tại một nước thành 

viên ASEAN; hoặc Không yêu cầu 

chuyển đổi mã số hàng hóa, với điều kiện 

hàng hoá phải được nhuộm hoặc in toàn 

bộ và nguyên liệu không có xuất xứ của 
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Mã hàng Mô tả hàng hoá Tiêu chí xuất xứ 

nhóm 50.07  phải được dệt thoi toàn bộ 

tại một nước  thành viên hoặc tại một   

nước ASEAN. 

Chương 51 

Lông cừu, lông động vật loại mịn hoặc 

loại thô; sợi từ lông đuôi hoặc bờm 

ngựa và vải dệt thoi từ các nguyên liệu 

trên 

  

51.01 Lông cừu, chưa chải thô hoặc chải kỹ. CC 

51.02 
Lông động vật loại mịn hoặc loại thô, 

chưa chải thô hoặc chải kỹ. 
CC 

51.03 

Phế liệu lông cừu hoặc lông động vật loại 

mịn hoặc loại thô, kể cả phế liệu sợi 

nhưng trừ lông tái chế. 

WO 

51.04 
Lông cừu hoặc lông động vật loại mịn 

hoặc thô tái chế. 
CC 

51.05 

Lông cừu và lông động vật loại mịn hoặc 

loại thô, đã chải thô hoặc chải kỹ (kể cả 

lông cừu chải kỹ dạng từng đoạn). 

CTH 

51.06 
Sợi len lông cừu chải thô, chưa đóng gói 

để bán lẻ. 
CTH ngoại trừ từ nhóm 51.06 - 51.10. 

51.07 
Sợi len lông cừu chải kỹ, chưa đóng gói 

để bán lẻ. 
  

51.08 
Sợi lông động vật loại mịn (chải thô hoặc 

chải kỹ), chưa đóng gói để bán lẻ. 
  

51.09 
Sợi len lông cừu hoặc lông động vật loại 

mịn, đã đóng gói để bán lẻ. 
  

51.10 

Sợi làm từ lông động vật loại thô hoặc từ 

lông đuôi hoặc bờm ngựa (kể cả sợi quấn 

bọc từ lông đuôi hoặc bờm ngựa), đã 

hoặc chưa đóng gói để bán lẻ. 

  

51.11 

Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải thô 

hoặc từ sợi lông động vật loại mịn chải 

thô. 

CTH ngoại trừ từ nhóm 51.11 - 51.13, 

với điều kiện khi sử dụng nguyên  liệu 

không có xuất xứ thuộc  từ nhóm 51.06 - 

51.10,  các nguyên  liệu này phải được xe  

sợi  hoặc nhuộm hoặc in toàn bộ tại một 

nước  thành viên hoặc một nước ASEAN; 

hoặc Không yêu cầu chuyển đổi mã số 

hàng hóa, với điều kiện hàng hoá phải 

được nhuộm hoặc in toàn bộ và nguyên 

liệu không có xuất xứ thuộc từ nhóm 

51.11 - 51.13 phải được dệt thoi toàn bộ 

tại một nước  thành viên hoặc một nước 

ASEAN. 

51.12 

Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải kỹ 

hoặc sợi từ lông động vật loại mịn chải 

kỹ. 

51.13 
Vải dệt thoi từ sợi lông động vật loại thô 

hoặc sợi lông đuôi hoặc bờm ngựa. 

Chương 52 Bông   

52.01 
Xơ bông, chưa chải thô hoặc chưa chải 

kỹ. 
CC 
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Mã hàng Mô tả hàng hoá Tiêu chí xuất xứ 

52.02 
Phế liệu bông (kể cả phế liệu sợi và bông 

tái chế). 
WO 

52.03 Xơ bông, chải thô hoặc chải kỹ. CC 

52.04 
Chỉ khâu làm từ bông, đã hoặc chưa đóng 

gói để bán lẻ. CTH ngoại trừ từ nhóm 52.04 - 52.07, 

với điều kiện khi sử   dụng nguyên  liệu 

không có xuất xứ của nhóm 52.03,  các 

nguyên  liệu này phải được chải kỹ hoặc 

chải thô toàn bộ tại một nước  thành viên 

hoặc một nước ASEAN. 

52.05 
Sợi bông (trừ chỉ khâu), có tỷ trọng bông 

từ 85% trở lên, chưa đóng gói để bán lẻ. 

52.06 
Sợi bông (trừ chỉ khâu), có tỷ trọng bông 

dưới 85%, chưa đóng gói để bán lẻ. 

52.07 
Sợi bông (trừ chỉ khâu) đã đóng gói để 

bán lẻ. 

52.08 

Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông 

từ 85% trở lên, trọng lượng không quá 

200 g/m2. 
CTH ngoại trừ từ nhóm 52.08 - 52.12, 

với điều kiện khi sử   dụng nguyên  liệu 

không có xuất xứ thuộc từ nhóm 52.04 - 

52.07,  các nguyên  liệu này phải được xe  

sợi  hoặc nhuộm hoặc in toàn bộ tại một 

nước  thành viên hoặc tại một   nước 

ASEAN; hoặc Không yêu cầu chuyển đổi 

mã số hàng hóa, với điều kiện hàng hoá 

phải được nhuộm hoặc in toàn bộ và 

nguyên liệu không có xuất xứ thuộc từ 

nhóm 52.08 - 52.12 phải được dệt thoi 

toàn bộ tại một nước  thành viên hoặc tại 

một   nước ASEAN. 

52.09 

Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông 

từ 85% trở lên, trọng lượng trên 200 

g/m2. 

52.10 

Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông 

dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất 

với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng 

không quá 200 g/m2. 

52.11 

Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông 

dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất 

với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng trên 

200 g/m2. 

52.12 Vải dệt thoi khác từ bông. 

Chương 53 
Xơ dệt gốc thực vật khác; sợi giấy và 

vải dệt thoi từ sợi giấy 
  

53.01 

Lanh, dạng nguyên liệu thô hoặc đã chế 

biến nhưng chưa kéo thành sợi; xơ lanh 

dạng ngắn và phế liệu lanh (kể cả phế 

liệu sợi và sợi tái chế). 

CC 

53.02 

Gai dầu (Cannabis sativa L.), dạng 

nguyên liệu thô hoặc đã chế biến nhưng 

chưa kéo thành sợi; xơ gai dầu dạng ngắn 

và phế liệu gai (kể cả phế liệu sợi và sợi 

tái chế). 

CC 

53.03 

Đay và các loại xơ libe dệt khác (trừ lanh, 

gai dầu và gai ramie), dạng nguyên liệu 

thô hoặc đã chế biến nhưng chưa kéo 

thành sợi; xơ dạng ngắn và phế liệu của 

các loại xơ này (kể cả phế liệu sợi và sợi 

tái chế). 

CC 

53.05 

Xơ dừa, xơ chuối (loại xơ gai Manila 

hoặc Musa textilis Nee), xơ gai ramie và 

xơ dệt gốc thực vật khác, chưa được ghi 

hay chi tiết ở nơi khác hoặc kể cả, thô 

CC 
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Mã hàng Mô tả hàng hoá Tiêu chí xuất xứ 

hoặc đã chế biến nhưng chưa kéo thành 

sợi; xơ dạng ngắn, xơ vụn và phế liệu của 

các loại xơ này (kể cả phế liệu sợi và sợi 

tái chế). 

53.06 Sợi lanh.   

53.07 
Sợi đay hoặc sợi từ các loại xơ libe dệt 

khác thuộc nhóm 53.03. 
CTH ngoại trừ từ nhóm 53.06 - 53.08. 

53.08 
Sợi từ các loại xơ dệt gốc thực vật khác; 

sợi giấy. 
  

53.09 Vải dệt thoi từ sợi lanh. CTH ngoại trừ từ nhóm 53.09 - 53.11, 

với điều kiện khi sử   dụng nguyên  liệu 

không có xuất xứ thuộc  từ nhóm 53.06 - 

53.08,  các nguyên  liệu này phải được xe  

sợi  hoặc nhuộm hoặc in toàn bộ tại một 

nước  thành viên hoặc tại một   nước 

ASEAN; hoặc Không yêu cầu chuyển đổi 

mã số hàng hóa, với điều kiện hàng hoá 

phải được nhuộm hoặc in toàn bộ và 

nguyên liệu không có xuất xứ thuộc  từ 

nhóm 53.09 - 53.11  phải được dệt thoi 

toàn bộ tại một nước  thành viên hoặc tại 

một   nước ASEAN. 

53.10 
Vải dệt thoi từ sợi đay hoặc từ các loại xơ 

libe dệt khác thuộc nhóm 53.03. 

53.11 
Vải dệt thoi từ các loại sợi dệt gốc thực 

vật khác; vải dệt thoi từ sợi giấy. 

Chương 54 

Sợi filament nhân tạo; sợi dạng dải và 

các dạng tương tự từ nguyên liệu dệt 

nhân tạo 

 

54.01 
Chỉ khâu làm từ sợi filament nhân tạo, đã 

hoặc chưa đóng gói để bán lẻ. 
CC 

54.02 

Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), 

chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi 

monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 

67 decitex. 

CC 

54.03 

Sợi filament nhân tạo (trừ chỉ khâu), chưa 

đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi 

monofilament nhân tạo có độ mảnh dưới 

67 decitex. 

CC 

54.04 

Sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh 

từ 67 decitex trở lên và kích thước mặt 

cắt ngang không quá 1 mm; sợi dạng dải 

và dạng tương tự (ví dụ, sợi giả rơm) từ 

nguyên liệu dệt tổng hợp có chiều rộng 

bề mặt không quá 5 mm. 

CC 

54.05 

Sợi monofilament nhân tạo có độ mảnh 

từ 67 decitex trở lên và kích thước mặt 

cắt ngang không quá 1 mm; sợi dạng dải 

và dạng tương tự (ví dụ, sợi giả rơm) từ 

nguyên liệu dệt nhân tạo có chiều rộng bề 

mặt không quá 5 mm. 

CC 
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54.06 
Sợi filament nhân tạo (trừ chỉ khâu), đã 

đóng gói để bán lẻ. 
CC 

54.07 

Vải dệt thoi bằng sợi filament tổng hợp, 

kể cả vải dệt thoi thu được từ các nguyên 

liệu thuộc nhóm 54.04. 

CTH ngoại trừ từ nhóm 54.07 -54.08,  

với điều kiện khi sử   dụng nguyên  liệu 

không có xuất xứ thuộc  từ nhóm 54.01 - 

54.06,  các nguyên  liệu này phải được xe  

sợi  hoặc nhuộm hoặc in toàn bộ tại một 

nước  thành viên hoặc tại một   nước 

ASEAN; hoặc Không yêu cầu chuyển đổi 

mã số hàng hóa, với điều kiện hàng hoá 

phải được nhuộm hoặc in toàn bộ và 

nguyên liệu không có xuất xứ thuộc từ 

nhóm 54.07 - 54.08 phải được dệt thoi 

toàn bộ tại một nước  thành viên hoặc tại 

một   nước ASEAN. 

54.08 

Vải dệt thoi bằng sợi filament nhân tạo, 

kể cả vải dệt thoi thu được từ các nguyên 

liệu thuộc nhóm 54.05. 

Chương 55 Xơ sợi staple nhân tạo   

55.01 Tô (tow) filament tổng hợp. 
CC ngoại trừ từ nhóm  54.01 đến 54.06. 

55.02 Tô (tow) filament nhân tạo. 

55.03 

Xơ staple tổng hợp, chưa chải thô, chưa 

chải kỹ hoặc chưa gia công cách khác để 

kéo sợi. 

CC ngoại trừ từ nhóm  54.01 đến 54.06. 

55.04 

Xơ staple nhân tạo, chưa chải thô, chưa 

chải kỹ hoặc chưa gia công cách khác để 

kéo sợi. 

  

55.05 
Phế liệu (kể cả phế liệu xơ, phế liệu sợi 

và nguyên liệu tái chế) từ xơ nhân tạo. 
  

55.06 
Xơ staple tổng hợp, đã chải thô, chải kỹ 

hoặc chưa gia công cách khác để kéo sợi. 
  

55.07 
Xơ staple nhân tạo, đã chải thô, chải kỹ 

hoặc chưa gia công cách khác để kéo sợi. 
  

55.08 
Chỉ khâu làm từ xơ staple nhân tạo, đã 

hoặc chưa đóng gói để bán lẻ. 
CTH ngoại trừ từ nhóm 55.08 - 55.11, 

với điều kiện khi sử   dụng nguyên  liệu 

không có xuất xứ thuộc  từ nhóm 55.06 - 

55.07,  các nguyên  liệu này phải được 

chải kỹ hoặc chải thô toàn bộ tại một 

nước  thành viên hoặc tại một   nước 

ASEAN. 

55.09 
Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple tổng hợp, 

chưa đóng gói để bán lẻ. 

55.10 
Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple nhân tạo, 

chưa đóng gói để bán lẻ. 

55.11 
Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple nhân tạo, 

đã đóng gói để bán lẻ. 

55.12 

Các loại vải dệt thoi từ xơ staple tổng 

hợp, có tỷ trọng loại xơ này từ 85% trở 

lên. 

CTH ngoại trừ từ nhóm 55.12 - 55.16, 

với điều kiện khi sử   dụng nguyên  liệu 

không có xuất xứ thuộc  từ nhóm 55.08 - 

55.11,  các nguyên  liệu này phải được xe  

sợi  hoặc nhuộm hoặc in toàn bộ tại một 

nước  thành viên hoặc tại một   nước 

ASEAN; hoặc Không yêu cầu chuyển đổi 

mã số hàng hóa, với điều kiện hàng hoá 

phải được nhuộm hoặc in hoàn toàn và 

55.13 

Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có 

tỷ trọng loại xơ này dưới 85%, pha chủ 

yếu hoặc pha duy nhất với bông, trọng 

lượng không quá 170 g/m2. 

55.14 
Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có 

tỷ trọng loại xơ này dưới 85%, pha chủ 
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yếu hoặc pha duy nhất với bông, trọng 

lượng trên 170 g/m2. 

nguyên liệu không có xuất xứ thuộc từ 

nhóm 55.12 - 55.16 phải được dệt thoi 

toàn bộ tại một nước  thành viên hoặc 

một nước ASEAN. 

55.15 
Các loại vải dệt thoi khác từ xơ staple 

tổng hợp. 
  

55.16 Vải dệt thoi từ xơ staple nhân tạo.   

Chương 56 

Mền xơ, phớt và các sản phẩm không 

dệt; các loại sợi đặc biệt; sợi xe, sợi 

coóc (cordage), sợi xoắn thừng và sợi 

cáp và các sản phẩm của chúng 

  

56.01 

Mền xơ bằng nguyên liệu dệt và các sản 

phẩm của nó; các loại xơ dệt, chiều dài 

không quá 5 mm (xơ vụn), bụi xơ và kết 

xơ (neps) từ công nghiệp dệt. 
CC ngoại trừ từ nhóm 50.04 - 50.07, 

51.06 - 51.13, 52.04 - 52.12, 53.06 - 

53.11 hoặc 55.08 - 55.16 hoặc chương 

54. 
56.02 

Phớt, đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng, phủ 

hoặc ép lớp. 

56.03 
Các sản phẩm không dệt, đã hoặc chưa 

ngâm tẩm, tráng phủ hoặc ép lớp. 

56.04 

Chỉ cao su và chỉ coóc (choặcd) cao su, 

được bọc bằng vật liệu dệt; sợi dệt, và dải 

và dạng tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 

54.05, đã ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc bao 

ngoài bằng cao su hoặc plastic. 
CC, với điều kiện  khi  sử dụng nguyên 

liệu không có xuất xứ thuộc từ các nhóm 

50.04 - 50.06, 51.06 - 51.10, 52.04 - 

52.07, 53.06 - 53.08, 54.01 - 54.06 hoặc 

55.08 - 55.11, các nguyên liệu này phải 

được xe sợi toàn bộ tại một nước thành  

viên hoặc tại một nước ASEAN. 

56.05 

Sợi kim loại hoá, có hoặc không quấn 

bọc, là loại sợi dệt hoặc dải hoặc dạng 

tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05, 

được kết hợp với kim loại ở dạng dây, dải 

hoặc bột hoặc phủ bằng kim loại. 

56.06 

Sợi cuốn bọc, sợ dạng dải và các dạng 

tương tự thuộc nhóm 

54.04 hoặc 54.05, đã quấn bọc (trừ các 

loại thuộc nhóm 56.05 và sợi quấn bọc 

lông bờm ngựa); sợi sơnin (chenille) (kể 

cả sợi sơnin xù); sợi sùi vòng. 

56.07 

Dây xe, dây coóc (choacdage), dây thừng 

và cáp, đã hoặc chưa tết hoặc bện, có 

hoặc không ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc 

bao ngoài bằng cao su hoặc plastic. 

  

56.08 

Tấm lưới được thắt gút bằng sợi xe, dây 

coóc (choacdage) hoặc sợi xoắn thừng; 

lưới đánh cá và các loại lưới khác đã 

hoàn thiện, từ nguyên liệu dệt. 

  

56.09 

Các sản phẩm làm từ sợi, sợi dạng dải và 

dạng tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 

54.05, dây xe, dây coóc (choacdage), dây 
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xoắn thừng hoặc dây cáp, chưa được chi 

tiết hay ghi ở nơi khác. 

Chương 57 
Thảm và các loại hàng dệt trải sàn 

khác 

CC ngoại trừ từ nhóm 50.07, 51.11 - 

51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 - 53.11, 54.07 

- 54.08 hoặc 55.12 - 55.16, với điều kiện  

khi  sử dụng nguyên liệu không có xuất 

xứ thuộc từ nhóm 50.04 - 50.06, 51.06 - 

51.10, 52.04 - 52.07, 53.06 - 53.08, 54.01 

- 54.06  hoặc 55.08 - 55.11, các nguyên 

liệu này phải được xe sợi toàn bộ tại ít 

nhất một trong các nước thành  viên hoặc 

một nước ASEAN. 

Chương 58 

Các loại vải dệt thoi đặc biệt; các loại 

vải dệt chần sợi vòng; hàng ren; thảm 

trang trí; hàng trang trí; hàng thêu 

CC, với điều kiện  khi  sử dụng nguyên 

liệu không có xuất xứ thuộc từ   nhóm 

50.04 - 50.06, 51.06 - 51.10, 52.04 - 

52.07, 53.06 - 53.08, 54.01 - 54.06 hoặc 

55.08 - 55.11, các nguyên liệu này phải 

được xe sợi toàn bộ tại ít nhất một trong 

các nước thành  viên hoặc một nước 

ASEAN. 

Chương 59 

Các loại vải dệt đã được ngâm tẩm, 

tráng, phủ hoặc ép lớp; các mặt hàng 

dệt thích hợp dùng trong công nghiệp 

  

59.01 

Vải dệt được tráng keo hoặc hồ tinh bột, 

dùng để bọc ngoài bìa sách hoặc loại 

tương tự; vải can; vải bạt đã xử lý để vẽ; 

vải hồ cứng và các loại vải dệt đã được 

làm cứng tương tự để làm cốt mũ. 

CC ngoại trừ từ nhóm 50.07, 51.11 - 

51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 - 53.11, 

54.07,  54.08, hoặc 55.12 - 55.16. 

59.02 

Vải mành dùng làm lốp từ sợi có độ bền 

cao từ nylon hoặc các polyamit khác, các 

polyeste hoặc tơ nhân tạo vitcô (viscose 

rayon). 

CTH ngoại trừ từ nhóm 50.07, 51.11 - 

51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 - 53.11, 

54.07,  54.08, hoặc 55.12 - 55.16, với 

điều kiện khi sử dụng nguyên  liệu không 

có xuất xứ thuộc  từ nhóm 50.04 - 50.06, 

51.06 - 51.10, 52.04 - 52.07, 53.06 - 

53.08, 54.01 - 54.06 hoặc 55.08 - 55.11, 

các nguyên liệu này phải được xe sợi toàn 

bộ tại một trong các nước thành viên 

hoặc một nước ASEAN. 

59.03 

Vải dệt đã được ngâm tẩm, tráng, phủ 

hoặc ép với plastic, trừ các loại thuộc 

nhóm 59.02. 

CC ngoại trừ từ nhóm 50.07, 51.11 - 

51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 - 53.11, 

54.07, 54.08 hoặc 55.12 - 55.16, với điều 

kiện khi sử dụng nguyên  liệu không có 

xuất xứ thuộc  từ nhóm 50.04 - 50.06, 

51.06 - 51.10, 52.04 - 52.07, 53.06 - 

53.08, 54.01 - 54.06 hoặc 55.08 - 55.11, 

các nguyên liệu này phải được xe sợi toàn 

59.04 

Vải sơn, đã hoặc chưa cắt theo hình; các 

loại trải sàn có một lớp tráng hoặc phủ 

gắn trên lớp bồi là vật liệu dệt, đã hoặc 

chưa cắt thành hình. 

59.05 Các loại vải dệt phủ tường. 
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59.06 
Vải dệt cao su hoá, trừ các loại thuộc 

nhóm 59.02. 

bộ tại ít nhất một trong các nước thành  

viên hoặc một nước ASEAN. 

59.07 

Các loại vải dệt được ngâm tẩm, tráng 

hoặc phủ bằng cách khác; bạt đã vẽ làm 

phông màn cho sân khấu, phông trường 

quay hoặc loại tương tự. 

  

59.08 

Các loại bấc dệt thoi, kết, tết hoặc dệt 

kim, dùng cho đèn, bếp dầu, bật lửa, nến 

hoặc loại tương tự; mạng đèn măng xông 

và các loại vải dệt kim hình ống dùng làm 

mạng đèn măng xông, đã hoặc chưa 

ngâm tẩm. 

  

59.09 

Các loại ống dẫn dệt mềm và các loại ống 

dệt tương tự có lót hoặc không lót, bọc vỏ 

cứng hoặc có các phụ kiện từ vật liệu 

khác. 

  

59.10 

Băng tải hoặc băng truyền hoặc băng đai, 

bằng vật liệu dệt, đã hoặc chưa ngâm 

tẩm, tráng, phủ hoặc ép bằng plastic, 

hoặc gia cố bằng kim loại hoặc vật liệu 

khác. 

CTH ngoại trừ từ nhóm 50.07, 51.11 - 

51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 - 53.11, 

54.07,  54.08, hoặc 55.12 - 55.16,bvới 

điều kiện khi sử dụng nguyên  liệu không 

có xuất xứ thuộc  từ nhóm 50.04 - 50.06, 

51.06 - 51.10, 52.04 - 52.07, 53.06 - 

53.08, 54.01 - 54.06 hoặc 55.08 - 55.11, 

các nguyên liệu này phải được xe sợi toàn 

bộ tại một trong các nước thành viên 

hoặc một nước ASEAN. 

59.10 

Băng tải hoặc băng truyền hoặc băng đai, 

bằng vật liệu dệt, đã hoặc chưa ngâm 

tẩm, tráng, phủ hoặc ép bằng plastic, 

hoặc gia cố bằng kim loại hoặc vật liệu 

khác. 

CTH ngoại trừ từ nhóm 50.07, 51.11 - 

51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 - 53.11, 

54.07,  54.08, hoặc 55.12 - 55.16,bvới 

điều kiện khi sử dụng nguyên  liệu không 

có xuất xứ thuộc  từ nhóm 50.04 - 50.06, 

51.06 - 51.10, 52.04 - 52.07, 53.06 - 

53.08, 54.01 - 54.06 hoặc 55.08 - 55.11, 

các nguyên liệu này phải được xe sợi toàn 

bộ tại một trong các nước thành viên 

hoặc một nước ASEAN. 

Chương 60 Các loại hàng dệt kim hoặc móc 

CC, với điều kiện  khi  sử dụng nguyên 

liệu không có xuất xứ thuộc từ   nhóm 

50.04 - 50.06, 51.06 - 51.10, 52.04 - 

52.07, 53.06 - 53.08, 54.01 - 54.06 hoặc 

55.08 - 55.11, các nguyên liệu này phải 

được xe  sợi  hoặc nhuộm hoặc in toàn bộ 

tại một trong các nước thành  viên hoặc 

một nước ASEAN; hoặc Không yêu cầu 

chuyển đổi mã số hàng hóa, với điều kiện 

hàng hoá được nhuộm hoặc in toàn  bộ  

và nguyên  liệu không có xuất xứ  thuộc 

chương  60 được dệt kim hoặc móc toàn 
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bộ tại ít nhất một   trong những  nước 

thành  viên hoặc một nước thành  viên 

ASEAN. 

Chương 61 
Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, dệt 

kim hoặc móc 

CC, với điều kiện  khi  sử dụng nguyên 

liệu không có xuất xứ của nhóm 50.07, 

51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.09  -

53.11, 54.07,  54.08, 55.12 - 55.16 hoặc 

chương 60, các nguyên liệu này được dệt 

thoi, hoặc dệt kim hoặc móc toàn bộ tại ít  

nhất  một trong  những nước  thành viên, 

hoặc tại một   nước ASEAN 

Chương 62 

  

  Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, 

không dệt kim hoặc móc 

62.01 

Áo khoác ngoài, áo choàng mặc khi đi xe 

(car-coats), áo khoác không tay, áo 

choàng không tay, áo khoác có mũ trùm 

(kể cả áo jacket trượt tuyết), áo gió, áo 

jacket chống gió và các loại tương tự, 

dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, 

trừ các loại thuộc nhóm 62.03. 

CC, với điều kiện  khi  sử dụng nguyên 

liệu không có xuất xứ của nhóm 50.07, 

51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.09  -

53.11, 54.07, 54.08 hoặc 55.12 - 55.16 

hoặc chương 60, các nguyên liệu này 

được dệt thoi toàn bộ tại ít nhất một trong  

những nước  thành viên, hoặc tại một   

nước ASEAN. 

62.02 

Áo khoác ngoài, áo choàng mặc khi đi xe 

(car-coats), áo khoác không tay, áo 

choàng không tay, áo khoác có mũ (kể cả 

áo jacket trượt tuyết), áo gió, áo jacket 

chống gió và các loại tương tự, dùng cho 

phụ nữ hoặc trẻ em gái, trừ loại thuộc 

nhóm 62.04. 

  

  

62.03 

Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo 

jacket, áo khoác thể thao, quần dài, quần 

yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần 

soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho nam giới 

hoặc trẻ em trai. 

CC, với điều kiện  khi  sử dụng nguyên 

liệu không có xuất xứ của nhóm 50.07, 

51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.09  -

53.11,54.07, 54.08 hoặc 55.12 - 55.16 

hoặc chương 60, các nguyên liệu này 

được dệt thoi toàn bộ tại ít nhất một trong  

những nước  thành viên, hoặc tại một   

nước ASEAN. 
62.04 

Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo 

jacket, áo khoác thể thao, váy dài, váy, 

chân váy, quần dài, quần yếm có dây đeo, 

quần ống chẽn, và quần soóc (trừ quần áo 

bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái. 

62.05 Áo sơ mi nam giới hoặc trẻ em trai.   

62.06 

Áo choàng, áo sơ mi và áo choàng sơ mi 

phỏng kiểu nam dùng cho phụ nữ hoặc 

trẻ em gái. 

  

62.07 
Áo may ô và các loại áo lót khác, quần 

lót, quần đùi, quần sịp, áo ngủ, bộ 
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Mã hàng Mô tả hàng hoá Tiêu chí xuất xứ 

pyjama, áo choàng tắm, áo khoác ngoài 

mặc trong nhà và các loại 

tương tự dùng cho nam giới hoặc trẻ em 

trai. 

62.08 

Áo may ô và các loại áo lót khác, váy lót, 

váy lót trong, quần xi líp, quần đùi bó, 

váy ngủ, bộ pyjama, áo mỏng mặc trong 

nhà, áo choàng tắm, áo khoác ngoài mặc 

trong nhà và các loại tương tự dùng cho 

phụ nữ hoặc trẻ em gái. 

  

62.09 
Quần áo may sẵn và đồ phụ kiện hàng 

may cho trẻ em. 
  

62.10 

Quần áo may từ các loại vải thuộc nhóm 

56.02, 56.03, 

59.03, 59.06 hoặc 59.07. 

  

62.11 
Bộ quần áo thể thao, bộ quần áo trượt 

tuyết và quần áo bơi; quần áo khác. 
  

62.12 

Xu chiêng, gen, áo nịt ngực, dây đeo 

quần, dây móc bít tất, nịt tất, các sản 

phẩm tương tự và các chi tiết của chúng, 

được làm hoặc không được làm từ dệt 

kim hoặc móc. 

CC, với điều kiện  khi  sử dụng nguyên 

liệu không có xuất xứ của nhóm 50.07, 

51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 - 

53.11, 54.07,  54.08, 55.12 - 55.16 hoặc 

chương 60, các nguyên liệu này được dệt 

thoi, hoặc dệt kim hoặc móc toàn bộ tại ít  

nhất  một trong  những nước  thành viên, 

hoặc tại một   nước ASEAN 

62.13 Khăn tay và khăn vuông nhỏ quàng cổ. CC, với điều kiện  khi  sử dụng nguyên 

liệu không có xuất xứ của nhóm 50.07, 

51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 - 

53.11, 54.07, 54.08 hoặc 55.12 - 55.16 

hoặc chương 60, các nguyên liệu này 

được dệt thoi toàn bộ tại ít nhất một trong  

những nước  thành viên, hoặc tại một   

nước ASEAN. 

62.14 

Khăn san, khăn choàng vai, khăn quàng 

cổ, khăn choàng rộng đội đầu và choàng 

vai, mạng che mặt và các loại tương tự. 

62.15 Nơ thường, nơ con bướm và cà vạt.   

62.16 
Găng tay, găng tay hở ngón và găng tay 

bao. 
  

62.17 

Phụ kiện may mặc làm sẵn khác; các chi 

tiết của quần áo hoặc của phụ kiện may 

làm sẵn, trừ các loại thuộc nhóm 62.12. 

  

Chương 63 

Các mặt hàng dệt đã hoàn thiện khác; 

bộ vải; quần áo dệt cũ và các loại hàng 

dệt cũ khác; vải vụn 

  

63.01 Chăn và chăn du lịch. CC, với điều kiện  khi  sử dụng nguyên 

liệu không có xuất xứ của nhóm 50.07, 

51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.09  -63.02 
Khăn trải giường, khăn trải bàn, khăn 

trong phòng vệ sinh và khăn nhà bếp. 
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Mã hàng Mô tả hàng hoá Tiêu chí xuất xứ 

63.03 

Màn che (kể cả rèm trang trí) và rèm mờ 

che phía trong; diềm màn che hoặc diềm 

giường. 

53.11 54.07,  54.08, 55.12 - 55.16 hoặc 

chương 60, các nguyên liệu này được dệt 

thoi, hoặc dệt kim hoặc móc toàn bộ tại ít  

nhất  một trong  những nước  thành viên, 

hoặc tại một   nước ASEAN 
63.04 

Các sản phẩm trang trí nội thất khác, trừ 

các loại thuộc nhóm 94.04. 

63.05 Bao và túi, loại dùng để đóng, gói hàng. 

63.06 

Tấm vải chống thấm nước, tấm hiên và 

tấm che nắng; tăng; buồm cho tàu thuyền, 

ván lướt hoặc ván lướt cát; các sản phẩm 

dùng cho cắm trại. 

  

63.07 
Các mặt hàng may đã hoàn thiện khác, kể 

cả mẫu cắt may. 
  

63.08 

Bộ vải bao gồm vải và chỉ, có hoặc 

không có phụ kiện dùng để làm chăn, 

thảm trang trí, khăn trải bàn hoặc khăn ăn 

đã thêu, hoặc các sản phẩm dệt tương tự, 

đóng gói sẵn để bán lẻ. 

  

63.09 
Quần áo và các sản phẩm dệt may đã qua 

sử dụng khác. 
WO 

63.10 

Vải vụn đã qua sử dụng hoặc mới, dây 

xe,  dây coóc (hoặcdage), dây thừng và 

dây cáp dạng đoạn, mảnh đã qua sử dụng 

hoặc mới và các phế liệu từ vải vụn, dây 

xe, dây coóc (choacdage), dây thừng hoặc 

dây cáp, từ nguyên liệu dệt. 

WO 

 

3.2.3. Các vấn đề khác 

- Quy tắc chủ đạo:  

Nhóm hàng dệt may trong VKFTA tuân thủ quy tắc “Cắt, May và Hoàn thiện sản phẩm” hay 

còn gọi là “Từ cắt may trở đi”. Theo đó, chỉ cần hoạt động Cắt, May và Hoàn thiện sản phẩm 

được thực hiện trong khu vực FTA thì thành phẩm sẽ được coi là “có xuất xứ” theo FTA đó. 

- Quy tắc Tỷ lệ tối thiểu (De Minimis):  

Hiệp định có quy định về Tỷ lệ tối thiểu (De Minimis) 10%, cụ thể với mặt hàng dệt may, hàng 

hóa không đáp ứng tiêu chí chuyển đổi mã HS vẫn được coi là có xuất xứ nếu trọng lượng của 

tất cả nguyên liệu không có xuất xứ được sử dụng để sản xuất ra hàng hóa không đáp ứng tiêu 

chí chuyển đổi mã HS không được vượt quá 10% tổng trọng lượng hàng hóa, hoặc trị giá của 

tất cả nguyên liệu không có xuất xứ nói trên không được vượt quá 10% trị giá FOB của hàng 

hóa. 
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- Quy tắc cộng gộp 

Giống như nhiều FTA khác, VKFTA cho phép cộng gộp xuất xứ, theo đó hàng hóa hoặc 

nguyên vật liệu có xuất xứ tại một Bên, được sử dụng làm nguyên liệu tại lãnh thổ của Bên kia 

để sản xuất ra một thành phẩm đủ điều kiện được hưởng ưu đãi thuế quan, sẽ được coi là có 

xuất xứ tại Bên nơi diễn ra quá trình sản xuất hoặc chế biến thành phẩm đó.  

3.3. Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ 

- Giấy chứng nhận xuất xứ:  

o Doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc cần khai báo theo mẫu C/O 

VK; còn doanh nghiệp Hàn Quốc xuất khẩu về Việt Nam thì khai báo theo mẫu 

C/O KV 

o Tương tự AKFTA, VKFTA quy định C/O được cấp là C/O bản giấy. Cơ quan 

Hải quan của hai Bên chỉ chấp nhận C/O bản giấy 

o Cơ quan hải quan của Việt Nam có thể truy cập website của Hàn Quốc để tra cứu 

thông tin về C/O mẫu KV, do vậy tỷ lệ xác minh của Việt Nam đối với C/O mẫu 

KV do Hàn Quốc cấp là tương đối thấp. Tuy nhiên tỷ lệ xác minh của Hàn Quốc 

đối với C/O mẫu VK do Việt Nam cấp vẫn cao, do cơ quan cấp C/O Việt Nam 

chưa có website riêng để Hàn Quốc có thể tra cứu. 

o Hiệp định cho phép miễn nộp giấy Chứng nhận Xuất xứ đối với các hàng hóa 

nhập khẩu có trị giá hải quan không quá 600 USD (trị giá FOB), hoặc một mức 

cao hơn nếu Nước nhập khẩu cho phép. Các FTA Việt Nam đã ký trước đây 

thường chỉ cho phép các hàng hóa có trị giá không quá 200 USD được miễn nộp 

giấy Chứng nhận xuất xứ. 

 

- Thủ tục chứng nhận xuất xứ 

o Thủ tục trình tự:  

VKFTA vẫn áp dụng quy trình cấp chứng nhận xuất xứ thông qua một cơ quan có 

thẩm quyền do nhà nước quy định/ủy quyền như trong các FTA ký trước đây mà 

Việt Nam đang thực hiện.  

Tuy nhiên, Việt Nam và Hàn Quốc thống nhất sau 3 năm kể từ khi VKFTA có hiệu 

lực (tức là năm 2018), 2 bên sẽ thảo luận về vấn đề này, hướng tới một cơ chế Tự 

chứng nhận xuất xứ trong tương lai. 

o Xác minh hồi tố C/O: 
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Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc được cho 

là khá linh hoạt, với quy trình thủ tục tương đối đơn giản, có thể giúp doanh nghiệp 

tận dụng tốt hơn những ưu đãi thuế quan theo Hiệp định. Tuy nhiên, đáng lưu ý là 

doanh nghiệp có thể bị truy thu thuế rất cao nếu phía bị Hàn Quốc kiểm tra hồi tố 

xác minh lại và từ chối C/O.  

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc thường xuyên hồi tố lại hồ sơ và yêu cầu xác minh C/O 

Việt Nam cấp cho doanh nghiệp. Nếu cơ quan cấp C/O không giải trình được sẽ phải 

yêu cầu doanh nghiệp giải trình lại. Nếu doanh nghiệp không giải trình được, trong 

vòng 06 tháng tiếp theo, phía Hàn Quốc sẽ sửa đổi quyết định cho hưởng ưu đãi thuế 

quan, thay thế bằng thuế MFN. Chính vì vậy, không phải hàng hóa đã xuất khẩu 

sang Hàn Quốc đã xong mà trong khoảng thời gian 03 năm sau đó (thời gian mà cơ 

quan Hải quan Hàn Quốc có thể kiểm tra hồi tố C/O), doanh nghiệp vẫn cần phải 

lưu trữ đầy đủ hồ sơ.. 

o Hàng hóa từ Khu công nghiệp Khai Thành 

Hiệp định có quy định riêng về xuất xứ và cơ chế tự vệ dành cho các loại hàng hóa 

được sản xuất hoặc gia công chế biến tại Khu công nghiệp Khai Thành thuộc Bán 

đảo Triều Tiên, được quy định trong Phụ lục (3-B) về 100 hàng hóa đặc biệt (Danh 

mục các hàng hóa này có thể được sửa đổi nếu được cả hai Bên đồng ý).  

 

Các nội dung, quy trình cấp C/O và các vấn đề liên quan được quy định cụ thể trong Thông tư 

40/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định 

Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc.  
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C/O MẪU VK DO VIỆT NAM CẤP 

      Reference No.   

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country) VIET NAM-KOREA FREE TRADE AGREEMENT 

    PREFERENTIAL TARIFF 

     CERTIFICATE OF ORIGIN 

     (Combined Declaration and Certificate) 
           

2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)      

FORM VK 

  

              Issued in ______________ (Country) 

                 

          See Notes Overleaf 
           
           

3. Means of transport and route (as far as known)  4. For Official Use  
             

     Departure date       

Preferential Tariff Treatment Given Under Viet Nam-

Korea Free Trade Agreement 

         
           

           

     Vessel's name/Aircraft etc.      Preferential Tariff Treatment Not Given (Please 

        state reason/s)  

 
      
       

            
     Port of Discharge     

      

 

   .................................................................................. 

 Signature of Authorized Signatory of the Importing Country 
                    
                 
5. Item 6. Marks and 7. Number and type of  8. Origin criterion  9. Gross weight or 10. Number and  

  number   numbers on   packages, description of  (see Overleaf Notes) other quantity    date of 

   packages   goods (including quantity     and value    invoices 

  

  where appropriate and HS 

  code of the good in the importing 

  country)     

(FOB only when 

RVC criterion is 

used)  
                

      
              

11. Declaration by the exporter  12. Certification   
           

      The undersigned hereby declares that the above       It is hereby certified, on the basis of control 

      details and statement are correct, that all the goods       carried out, that the declaration by the exporter is correct. 

      were produced in      

           

.............................................................       

(Country)       
           

      and that they comply with the origin requirements       

      specified for these goods in the Viet Nam-Korea        

      Free Trade Agreement for the goods exported to       

          

           

.............................................................       

(Importing Country)       

           

............................................................. ................................................................................ 

Place and date, signature of Place and date, signature and stamp of 

authorized signatory certifying authority 

  

13.Remarks           
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C/O MẪU KV DO HÀN QUỐC CẤP 

 

  

 
1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country) 

Reference No. 

KOREA-VIET NAM FREE TRADE AGREEMENT 

PREFERENTIAL TARIFF 

CERTIFICATE OF ORIGIN 

(Combined Declaration and Certificate) 

FORM KV 

 

Issued in (Country) 

 
See Notes Overleaf 

 

 
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country) 

 
3. Means of transport and route (as far as known) 

Departure date 

 
 

Vessel's name/Aircraft etc. 

 
 
 

Port of Discharge 

 
4. For Officia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................ 

Signatur  

 

 
l Use 
 

Preferential Tariff Treatment Given Under Korea-Viet 

Nam Free Trade Agreement 

 
Preferential Tariff Treatment Not Given (Please 

state reason/s) 

 

 
.................................................................. 

e of Authorized  Signatory of the Importing  Country 

5. Item 
 number 

6. Marks and 
numbers on 

packages 

7. Number and type  of 
packages, description of 

goods (including quantity 

where appropriate and HS 

code of the good in the importing 
country) 

 

8. Origin criterion  
(see Overleaf  Notes) 

9. Gross weight or 
other quantity and 

value (FOB only 

when RVC criterion 

is used) 

10. Number and 
date of invoices 

      

 

11. Declaration by the exporter 
 

The undersigned hereby declares that the above 

details and statement are correct, that all the goods 

were produced in 

 
............................................................. 

(Country) 

 
and that they comply with the origin requirements 

specified for these goods in the Korea-Viet Nam 

Free Trade Agreement for the goods exported to 

 
............................................................. 

(Importing Country) 

 
............................................................. 

Place and date, signature of 

authorized signatory 
 

 

12. Certification 
 

It is hereby certified, on the basis of control 

carried out, that the declaration by the exporter 

is correct. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
................................................................................ 

Place and date, signature and stamp of 

certifying authority 

13.Remarks 
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3.4. Thông tin thêm về thủ tục nhập khẩu hàng hóa vào Hàn Quốc 

Thủ tục nhập khẩu 

- Về giấy phép nhập khẩu: Trừ những loại hàng hóa đặc biệt, mọi loại hàng hóa có thể 

được nhập khẩu tự do vào Hàn Quốc mà không cần giấy phép.  

- Về thủ tục kiểm tra hàng hóa: Hàng hóa nhập khẩu bởi những công ty không vi phạm 

pháp luật thương mại, có tờ khai hải quan đã được Hải quan Hàn Quốc chấp thuận thì 

được thông quan mà không cần phải trải qua thủ tục kiểm tra thực tế; 

- Về trình tự khai hải quan: Tờ khai hải quan có thể gửi cho Hải quan trước khi tàu chở 

hàng cập cảng hoặc trước khi hàng hóa được dỡ tại khu vực kho ngoại quan. Sau khi tờ 

khai Hải quan được chấp nhận, nhà nhập khẩu thanh toán các nghĩa vụ thuế, phí cho hải 

quan trong vòng 15 ngày sau đó.  

Các yêu cầu về chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu: 

- Hóa đơn thương mại 

- Vận đơn: nhà nhập khẩu phải điền đầy đủ vào mẫu đơn của Ngân hàng mở L/C và phải 

ghi rõ cả tên và địa chỉ đơn vị nhận hàng; 

- Phiếu đóng gói: phải có tối thiểu 2 bản copy, 1 bản đính kèm thùng hàng, 1 bản gửi đến 

Ngân hàng đại diện (thường là ngân hàng mở LC), kèm theo đó là một bản mô tả chi 

tiết nội dung hàng hóa. 

- Giấy chứng nhận xuất xứ: Hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam, các doanh 

nghiệp xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ theo form VK hoặc AK tại các phòng quản lý 

xuất nhập khẩu hoặc khai báo qua hệ thống Ecosys của Bộ Công Thương 
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Chương 4: Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Chile (VCFTA) 

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Chile (VCFTA) được ký kết ngày 11/11/2011 và có 

hiệu lực từ ngày 1/1/2014. Tương tự như các FTA truyền thống khác, FTA này chỉ bao gồm 

các cam kết về thương mại hàng hóa (thuế quan, quy tắc xuất xứ, các vấn đề/thủ tục liên quan 

đến hàng hóa), không có các cam kết về dịch vụ và đầu tư. 

VCFTA là FTA đầu tiên của Việt Nam với một quốc gia ở khu vực châu Mỹ. 

4.1. Cam kết về thuế quan với mặt hàng dệt may 

4.1.1. Cam kết từ phía Việt Nam  

Trong VCFTA, mức cam kết mở cửa của Việt Nam đối với sản phẩm dệt may của Chile là 

rất hạn chế, khi không có dòng thuế nào được xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Tất cả 

các dòng thuế đều có lộ trình xóa bỏ thuế dài (dài nhất là 13 năm).  

(Chi tiết tham khảo bảng 01 Phụ lục 4) 

Ngày 27/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 154/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu 

ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện VCFTA giai đoạn 2018 – 2022.  

(Chi tiết tham khảo Bảng 02 Phụ lục 4) 

4.1.2. Cam kết từ phía Chile  

Khác với nhiều nước trên thế giới, Chile hiện chỉ áp dụng một mức thuế suất MFN duy nhất 

(mức 6%) cho tất cả các loại hàng hóa từ các nước thành viên WTO. Tham gia VCFTA, Chile 

cam kết xóa bỏ khoảng 64% dòng thuế đối với các sản phẩm dệt may ngay khi Hiệp định có 

hiệu lực. Thuế nhập khẩu với tất cả các dòng thuế cho sản phẩm dệt may còn lại được cam kết 

xóa bỏ theo lộ trình 5 năm hoặc 10 năm kể từ khi VCFTA có hiệu lực.  

(Chi tiết tham khảo Bảng 03 Phụ lục 3) 

 

4.2. Quy tắc xuất xứ 

Quy tắc xuất xứ của VCFTA tương đối đơn giản, đa số hàng hóa chỉ cần có tỷ lệ nguyên vật 

liệu có nguồn gốc từ Việt Nam hoặc Chile chiếm từ 40% trở lên hoặc qua chuyển đổi mã HS 

ở cấp 4 số là được hưởng ưu đãi thuế quan, chi tiết mô tả như sau: 

4.2.1. Quy tắc chung  

Trong VCFTA, hàng hóa được coi là có xuất xứ khi: 
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- Trường hợp 1: Hàng hóa có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại Việt 

Nam/Chile; hoặc 

- Trường hợp 2: Hàng hóa được sản xuất toàn bộ tại Việt Nam/Chile từ nguyên liệu có 

xuất xứ của các Nước thành viên 

- Trường hợp 3: Hàng hóa có một phần nguyên liệu không có xuất xứ hoặc không được 

sản xuất toàn bộ tại Việt Nam/Chile đó, nhưng đáp ứng các quy định về Quy tắc xuất 

xứ của VCFTA. 

Đối với trường hợp 3: Hàng hóa được coi là có xuất xứ nếu đáp ứng một trong hai điều kiện 

sau: 

- Tất cả nguyên vật liệu không có xuất xứ sử dụng để sản xuất ra hàng hóa đó trải qua 

quá trình chuyển đổi mã số hàng hóa (CTC) ở cấp 4 số (có nghĩa là thay đổi nhóm). 

- Hàng hóa có hàm lượng giá trị khu vực (RVC) không dưới 40%, tính theo công thức 

quy định 

RVC được tính toán theo công thức như sau: 

RVC =  
(𝑇𝑟ị 𝑔𝑖á 𝐹𝑂𝐵− 𝑇𝑟ị 𝑔𝑖á 𝑛𝑔𝑢𝑦ê𝑛 𝑣ậ𝑡 𝑙𝑖ệ𝑢/ ℎà𝑛𝑔 ℎó𝑎 𝑘ℎô𝑛𝑔 𝑐ó 𝑥𝑢ấ𝑡 𝑥ứ)

𝑇𝑟ị 𝑔𝑖á 𝐹𝑂𝐵
 x 100% 

Trong đó: 

- Trị giá nguyên vật liệu hoặc hàng hóa không có xuất xứ là: 

o Giá CIF tại thời điểm nhập khẩu hoặc việc nhập khẩu có thể được chứng minh; 

hoặc 

o Giá mua đầu tiên của các hàng hóa không xác định được xuất xứ tại lãnh thổ của 

Bên nơi diễn ra việc sản xuất hoặc chế biến. 

- Giá FOB là trị giá FOB của hàng hóa. Giá FOB này được xác định bằng cách cộng giá 

trị của các nguyên vật liệu, chi phí sản xuất, lợi nhuận và các chi phí khác. 

4.2.2. Quy tắc cụ thể mặt hàng  

Ngoài các nguyên tắc chung để xác định xuất xứ hàng hóa như trên, VCFTA còn quy định 

Quy tắc cụ thể riêng cho một số sản phẩm.  

Tuy nhiên, các sản phẩm dệt may không nằm trong danh sách này, do đó việc xác định xuất 

xứ của sản phẩm dệt may thực hiện theo các quy tắc chung ở trên. 

4.2.3. Các vấn đề khác  

- Quy tắc chủ đạo:  
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Nhóm hàng dệt may trong VCFTA tuân thủ quy tắc “Cắt, May và Hoàn thiện sản phẩm” hay 

còn gọi là “Từ cắt may trở đi”. Theo đó, chỉ cần Cắt, May và Hoàn thiện sản phẩm được thực 

hiện trong khu vực FTA thì thành phẩm sẽ được coi là “có xuất xứ” theo FTA đó. 

 Quy tắc Tỷ lệ tối thiểu (De Minimis):  

Hàng hóa không đáp ứng tiêu chí thay đổi mã HS vẫn được coi là hàng hóa có xuất xứ nếu 

phần trị giá của nguyên vật liệu không có xuất xứ sử dụng để sản xuất ra hàng hóa nhỏ hơn 

hoặc bằng 10% trị giá FOB của hàng hóa, và hàng hóa đáp ứng các quy định khác liên quan 

trong Hiệp định. 

 Quy tắc cộng gộp 

Giống như nhiều FTA khác, VCFTA cho phép cộng gộp xuất xứ, theo đó hàng hóa có xuất xứ 

tại một Bên, được sử dụng làm nguyên vật liệu tại một Bên khác để sản xuất ra một hàng hóa 

đủ điều kiện được hưởng ưu đãi thuế quan, sẽ được coi là có xuất xứ tại Bên nơi diễn ra quá 

trình sản xuất hoặc chế biến thành phẩm đó.  

4.3.  Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ 

- Giấy chứng nhận xuất xứ: Mẫu VC 

o Chứng nhận xuất xứ (Mẫu VC):phải thực hiện trên giấy trắng, khổ A4; phù hợp 

với mẫu quy định, nội dung thể hiện bằng bằng Tiếng Anh, do Tổ chức cấp chứng 

nhận xuất xứ của Bên xuất khẩu cấp (có con dấu truyền thống hoặc điện tử), có 

số tham chiếu riêng, chữ ký tay của cán bộ có thẩm quyền; 

o Bộ chứng nhận xuất xứ (Mẫu VC) của phía Chile chỉ bao gồm một bản gốc; phía 

Việt Nam gồm một bản gốc và hai bản sao. 

o Cơ quan cấp C/O của Việt Nam và Chile đều cấp C/O bản giấy, và cơ quan Hải 

quan hai Bên cũng chỉ chấp nhận C/O bản giấy 

o Tương tự ACFTA và AIFTA, VCFTA chỉ cho phép sửa lỗi trên mặt C/O có lỗi, 

không cho phép cấp C/O mới thay thế C/O bị lỗi. 

- Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ:  

o VCFTA áp dụng thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ truyền thống, tức là Giấy chứng 

nhận xuất xứ ưu đãi được cấp bởi tổ chức có thẩm quyền của Nhà nước hoặc 

được Nhà nước ủy quyền 

o VCFTA cho phép C/O được cấp trước, trong và sau thời điểm xuất khẩu, nhưng 

không quá 01 năm kể từ ngày xếp hàng lên tàu và phải đánh dấu “Issued 

Retroactively” 
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Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ trong VCFTA được quy định trong Thông tư số 31/2013/TT-

BCT ngày 15/11/2013 v/v Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương 

mại tự do Việt Nam - Chi Lê.  
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C/O MẪU VC CỦA VIỆT NAM 

1. Exporter’s business name, address, 

country 

4. Reference No. :_______ 

VIETNAM – CHILE 

Free Trade Agreement 

FORM VC 
Issued in _______________________ 

(Country) 

  

2. Consignee’s name, address, country (See Overleaf Notes) 

  For Official Use 

  Preferential Tariff Treatment Given under FTA 

  Preferential Tariff Treatment Not Given under 

FTA (please state reason(s)) 

…………………………………….. 

Signature of Authorized Signatory of the 

Importing Country 

3. Means of transport and route (as far as 

known) 

Departure date: 

Vessel’s name/Aircraft etc: 

Port of Discharge: 

5 

  Issued Retroactively 

  Non-Party Invoicing 

  Certified True Copy 

6. Item 

number 

7. Marks and 

numbers of 

packages 

8. Number and type of 

packages, description of goods 

(including HS code) 

9. Origin 

criterion 

10. Gross 

weight or 

quantity 

11. Number and 

date of invoices 

  

  

          

12. Declaration by the exporter: 

The undersigned, hereby declares that the 

above details and statement are correct; that 

all the goods were produced in 

………………………………… 

(country) 

and that they comply with the origin 

requirements specified for these goods in the 

VCFTA 

…………………………….. 

Place and date, name, signature and company 

authorized signatory 

13. Certification 

It is hereby certified, on the basis of control 

carried out, that the declaration by the exporter 

is correct. 

  

  

  

  

…………………………………… 

Place and date, signature and stamp of Issuing 

Authority 
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C/O MẪU VC CỦA CHILE 

1. Exporter’s business name, address, country 4. Reference No. :_______ 

VIETNAM – CHILE 

Free Trade Agreement 

FORM VC 
Issued in ______________________ 

(Country) 

  

2. Consignee’s name, address, country (See Overleaf Notes) 

  For Official Use 

  Preferential Tariff Treatment Given under FTA 

  Preferential Tariff Treatment Not Given under 

FTA (please state reason(s)) 

…………………………………….. 

Signature of Authorized Signatory of the Importing 

Country 

3. Means of transport and route (as far as 

known) 

Departure date: 

Vessel’s name/Aircraft etc: 

Port of Discharge: 

5 

  Issued Retroactively 

  Non-Party Invoicing 

  Certified True Copy 

6. Item 

number 

7. Marks and 

numbers of 

packages 

8. Number and type of packages, 

description of goods (including HS 

code) 

9. Origin 

criterion 

10. Gross 

weight or 

quantity 

11. Number and 

date of invoices 

  

  

          

12. Declaration by the exporter: 

The undersigned, hereby declares that the above 

details and statement are correct; that all the goods 

were produced in 

………………………………… 

(country) 

and that they comply with the origin requirements 

specified for these goods in the VCFTA 

…………………………….. 

Place and date, name, signature and company 

authorized signatory 

13. Certification 

It is hereby certified, on the basis of control 

carried out, that the declaration by the exporter 

is correct. 

  

  

  

  

…………………………………… 

Place and date, signature and stamp of Issuing 

Authority 
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Chương 5: Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Ấn Độ (AIFTA) 

ASEAN và Ấn Độ ký kết Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện ngày 8/10/2003. Trên 

cơ sở Hiệp định khung, hai bên tiếp tục ký kết các Hiệp định về Hàng hóa (có hiệu lực 

1/1/2010), Hiệp định về Dịch vụ (có hiệu lực 1/7/2015) và Hiệp định về Đầu tư (có hiệu lực 

1/7/2015) nhằm hình thành Khu vực thương mại tự do ASEAN - Ấn Độ. 

5.1. Cam kết về thuế quan với mặt hàng dệt may 

5.1.1. Cam kết từ phía Việt Nam 

Trong AIFTA, mức cam kết mở cửa của Việt Nam đối với sản phẩm dệt may của Ấn Độ là rất 

hạn chế, không có dòng thuế nào được xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Khoảng 66% 

dòng thuế với sản phẩm dệt may được cam kết xóa bỏ hoàn toàn theo lộ trình 9 năm (đến hết 

năm 2018). Các dòng thuế còn lại được cam kết theo các lộ trình NT-2 (12 năm) hoặc thuộc 

danh mục nhạy cảm (ST), nhạy cảm cao (HSL), ngoại trừ 22 dòng thuế thuộc danh mục loại 

trừ.  

(Chi tiết tham khảo Bảng 01 Phụ lục 5) 

Để thực hiện AIFTA, Việt Nam đã ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện 

AIFTA giai đoạn 2018 - 2022 kèm theo Nghị định 159/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017  

(Chi tiết tham khảo Bảng 02 Phụ lục 5) 

5.1.2. Cam kết từ phía Ấn Độ 

Trong AIFTA, Ấn Độ cam kết xóa bỏ trên 60% số dòng thuế với mặt hàng dệt may cho các 

đối tác ASEAN (trong đó có Việt Nam) theo lộ trình 9 năm (NT-1) hoặc lộ trình 12 năm (NT-

2) kể từ khi Hiệp định có hiệu lực. Khoảng 30% các sản phẩm dệt may thuộc danh mục nhạy 

cảm (ST) và 235 dòng thuế thuộc danh mục loại trừ.  

(Chi tiết tham khảo Bảng 03 Phụ lục 5) 

5.2. Quy tắc xuất xứ 

5.2.1. Quy tắc chung 

Quy tắc xuất xứ của AIFTA đối với hàng hóa nói chung, trong đó của sản phẩm dệt may, được 

cụ thể hóa tại Thông tư 15/2010/TT-BCT. Theo đó, hàng hóa sẽ được coi là có xuất xứ tại một 

Bên (ASEAN hoặc Ấn Độ) nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

- Trường hợp 1: Có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của Bên 

xuất khẩu; hoặc 
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- Trường hợp 2: Không có xuất xứ thuần túy hoặc không được sản xuất toàn bộ tại lãnh 

thổ của Bên xuất khẩu nhưng đáp ứng được các yêu cầu về quy tắc xuất xứ được quy 

định cụ thể trong Hiệp định 

Đối với trường hợp 2: Cụ thể, để được hưởng ưu đãi thuế quan theo AIFTA, hàng hóa cần đáp 

ứng được một trong các tiêu chí sau: 

 Hàm lượng giá trị AIFTA không dưới 35% trị giá FOB (RVC 35%); và  

 Nguyên liệu không có xuất xứ sử dụng để sản xuất ra sản phẩm đó trải qua ít nhất một 

lần chuyển đổi mã số hàng hoá ở cấp sáu (6) số (CTSH) của Hệ thống hài hòa; với điều 

kiện công đoạn sản xuất cuối cùng phải được thực hiện tại lãnh thổ của Nước thành viên 

xuất khẩu.  

Công thức tính RVC 35% như sau: 

(a) Công thức trực tiếp 

Chi phí 

nguyên vật 

liệu có 

xuất xứ 

AIFTA 

+ 

Chi phí 

nhân công 

trực tiếp 

+ 

Chi phí 

phân bổ 

trực tiếp 

+ 
Chi phí 

khác 
+ 

Lợi 

nhuận 

x 100% ≥ 35% 
Giá FOB 

 

(b) Công thức gián tiếp 

Trị giá của nguyên vật liệu, 

phụ tùng hoặc sản phẩm 

không có xuất xứ AIFTA 

+ 

Trị giá của nguyên liệu, phụ 

tùng hoặc sản phẩm không 

xác định được xuất xứ 

x 100 % ≤ 65% 
Giá FOB 

 

Trong đó:  

Giá trị của nguyên vật liệu không có xuất xứ sẽ là: 

(i) Trị giá CIF tại thời điểm nhập khẩu nguyên liệu, phụ tùng hoặc sản phẩm; hoặc  

(ii) Giá xác định ban đầu của các nguyên liệu, phụ tùng hoặc sản phẩm không xác định 

được xuất xứ tại lãnh thổ của Nước thành viên nơi diễn ra việc sản xuất hoặc chế biến 
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Các nước thành viên được linh hoạt trong việc sử dụng phương pháp tính hàm lượng AIFTA, 

có thể lựa chọn sử dụng phương pháp tính trực tiếp hoặc phương pháp tính gián tiếp nhưng khi 

đã lựa chọn thì phải sử dụng cố định một phương pháp. Nếu thay đổi thì phải thông báo cho 

các nước khác ít nhất là sáu (6) tháng trước ngày áp dụng phương pháp tính mới. Nước thành 

viên nhập khẩu sẽ tiến hành kiểm tra hàm lượng AIFTA trên cơ sở phương pháp tính hàm 

lượng AIFTA do nước thành viên xuất khẩu sử dụng. 

5.2.2. Quy tắc cụ thể mặt hàng 

Bên cạnh những quy tắc chung nói trên, trong AIFTA cũng có một phần quy định về Quy tắc 

cụ thể mặt hàng. Theo đó, những sản phẩm đáp ứng Quy tắc cụ thể mặt hàng được coi là có 

xuất xứ từ nước thành viên nơi thực hiện các công đoạn gia công, chế biến sản phẩm đó. Danh 

mục Quy tắc cụ thể mặt hàng có thể được bổ sung sau khi Hiệp định có hiệu lực theo thương 

lượng của các nước thành viên.  

Hiện tại, AIFTA vẫn chưa có phần nội dung về Quy tắc cụ thể mặt hàng với sản phẩm dệt may. 

5.2.3. Các vấn đề khác 

- Quy tắc chủ đạo:  

Nhóm hàng dệt may trong AIFTA tuân thủ quy tắc “Cắt, May và Hoàn thiện sản phẩm” hay 

còn gọi là “Từ cắt may trở đi”. Theo đó, chỉ cần Cắt, May và Hoàn thiện sản phẩm được thực 

hiện trong khu vực FTA thì thành phẩm sẽ được coi là “có xuất xứ” theo FTA đó. 

- Quy tắc cộng gộp:  

Sản phẩm đáp ứng các tiêu chí xuất xứ quy định ở trên và sau đó được sử dụng làm nguyên 

liệu tại lãnh thổ của một Nước thành viên khác để sản xuất ra một sản phẩm đáp ứng điều kiện 

hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định AIFTA sẽ được coi là có xuất xứ của Nước thành viên 

nơi sản xuất hoặc chế biến ra sản phẩm được hưởng ưu đãi thuế quan đó.  

Đối với tiêu chí RVC, chỉ khi nào sản phẩm (nguyên liệu hoặc hàng hóa) đáp ứng tiêu chí RVC 

tối thiểu (35%) thì mới được xem xét cộng gộp và khi đó là cộng 100% trị giá FOB của nguyên 

liệu/ bán thành phẩm vào quá trình sản xuất tiếp theo để tạo ra thành phẩm. 

- Quy định riêng đối với hàng dệt và sản phẩm dệt:  

Một sản phẩm hay nguyên liệu sẽ không được coi là một sản phẩm có xuất xứ của một Nước 

thành viên nếu nó chỉ trải qua duy nhất một trong các quá trình như sau: 

+ Các công đoạn kết hợp đơn giản, dán mác, là, ép, làm sạch hoặc giặt khô hoặc các 

công đoạn đóng gói hoặc bất kỳ một sự phối hợp nào của các quá trình này; 
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+ Cắt theo chiều dài hay chiều rộng và viền, móc hay may đè vải nhằm sử dụng cho một 

hình thức thương mại đặc biệt; 

+ Cắt tỉa và/hoặc ghép với nhau bằng cách may, tạo vòng, ghép nối, gắn các phụ kiện 

như nẹp áo, dải, thắt lưng, dây vòng hoặc khuyết; 

+ Một hay nhiều công đoạn hoàn tất cho sợi, vải hoặc các sản phẩm dệt khác như tẩy 

trắng, chống thấm, co kết, làm bóng hoặc các công đoạn tương tự; hoặc 

+ Nhuộm hoặc in hoa vải hoặc sợi. 

Danh sách các sản phẩm dệt phải tuân thủ quy định trên được đính kèm trong Phụ lục 3, Thông 

tư số 15/2010/TT-BCT ngày 15/4/2010 của Bộ Công Thương về việc thực hiện Quy tắc xuất 

xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ.  

5.3. Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ 

- Giấy chứng nhận xuất xứ: C/O mẫu AI 

o Hiện nay AIFTA chỉ chấp thuận C/O bản giấy; Việt Nam và các thành viên 

AIFTA khác chưa có cơ chế “đưa thông tin C/O lên web để cơ quan hải quan 

Bên nhập khẩu có thể tra cứu”. Khác với ATIGA, ACFTA, AKFTA và AJCEP 

(C/O có 2 bản sao), một bộ C/O mẫu AI bao gồm 1 bản chính và 3 bản sao; và 

phải khai báo bằng tiếng Anh. 

o Tương tự như các Hiệp định mà Việt Nam ký trong thời gian đầu, AIFTA yêu 

cầu thông báo cụ thể mẫu con dấu và mẫu chữ ký của từng cán bộ cấp C/O.  

o Đối với C/O giáp lưng, AIFTA còn có quy định rằng tên nhà xuất khẩu trên C/O 

giáp lưng và nhà nhập khẩu trên C/O gốc phải là một. AIFTA là một trong những 

FTA quy định chặt nhất về vấn đề này.  

o Tương tự ACFTA, AIFTA chỉ cho phép sửa lỗi trên mặt C/O có lỗi, không cho 

phép cấp C/O mới thay thế C/O bị lỗi.  

- Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ  

o Hiệp định AIFTA vẫn áp dụng quy trình cấp chứng nhận xuất xứ truyền thống 

(cấp C/O thông qua một cơ quan có thẩm quyền do Nhà nước quy định). 

o C/O mẫu AI chỉ được phép cấp tại thời điểm xuất khẩu hoặc sau thời điểm xuất 

khẩu. 

Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ ưu đãi theo AIFTA được cụ thể hóa tại Thông tư số 

15/2010/TT-BCT về thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN 

- Ấn Độ.   
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C/O MẪU AI 

 
           Reference No.     

1. Goods consigned from (Exporter's business name, ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA 

     address, country)     PREFERENTIAL TARIFF 

       CERTIFICATE OF ORIGIN 

          (Combined Declaration and Certificate) 
              

2. Goods consigned to (Consignee's name, address,             FORM AI   

     country)           Issued in __________________ 

                   (Country) 

            See Notes Overleaf 
                      
              

3. Means of transport and route (as far as known)   4. For Official Use   
              

     Departure date         Preferential Tariff Treatment Given Under ASEAN-India 

          Free Trade Area Preferential Tariff 
                

               

     Vessel's name/Aircraft etc.         Preferential Tariff Treatment Not Given (Please 

           state reason/s)   
                
              
              

     Port of Discharge            
              

          .................................................................................. 

        Signature of Authorised Signatory of the Importing 

        Country    
                      
                 

5. Item  6. Marks and 7. Number and type of  8. Origin criterion  9. Gross  10. Number and  

    number     numbers on     packages, description of     (see Notes     weight or        date of 

      Packages     goods (including quantity     overleaf)     other quantity       Invoices 

       where appropriate and HS         and value   

       number of the importing         (FOB)   

       country)            
                      
                 
                 
                 
                      
              

11. Declaration by the exporter   12. Certification    
              

      The undersigned hereby declares that the above       It is hereby certified, on the basis of control 

      details and statement are correct; that all the goods       carried out, that the declaration by the 

      were produced in           exporter is correct.   

              

.............................................................        

(Country)        
              

      and that they comply with the origin requirements        

      specified for these goods in the ASEAN-INDIA          

      Free Trade Area Preferential Tariff for the goods        

      exported to            

              

.............................................................        

(Importing Country)        

              

............................................................. ................................................................................ 

Place and date, signature of Place and date, signature and stamp of 

authorised signatory certifying authority 

  

13. Where appropriate please tick:               

□ Third Country Invoicing □ Exhibition   □ Back-to-Back CO  □ Cumulation 
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Chương 6: Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Australia và New Zealand 

(AANZFTA) 

ASEAN, Australia và New Zealand ký kết Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do 

ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA) ngày 27/2/2009, có hiệu lực từ ngày 1/1/2010.  

Đây là thỏa thuận thương mại tương đối toàn diện so với các FTA khác giữa ASEAN với các 

đối tác. Cụ thể, AANZFTA bao gồm chủ yếu là các cam kết về hàng hóa, nhưng vẫn có một 

số các cam kết về dịch vụ (tài chính và viễn thông…), đầu tư, thương mại điện tử, di chuyển 

thể nhân, sở hữu trí tuệ, chính sách cạnh tranh và hợp tác kinh tế. 

6.1. Cam kết về thuế quan với mặt hàng dệt may 

6.1.1. Cam kết từ phía Việt Nam 

Việt Nam cam kết cắt giảm các dòng thuế với sản phẩm dệt may theo lộ trình từ 8-10 năm và 

tất cả các dòng thuế sẽ về 0% vào năm 2018. Cam kết này đã được thể hiện trong Biểu thuế 

nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện AANZFTA ban hành kèm Nghị định 

158/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017  

(Chi tiết tham khảo Bảng 01 Phụ lục 6) 

6.1.2. Cam kết từ phía Australia 

Australia cam kết loại bỏ phần lớn các dòng thuế với sản phẩm dệt may ngay khi Hiệp định có 

hiệu lực. 153 dòng thuế còn lại được cam kết xóa bỏ trong lộ trình 10 năm. Như vậy, tất cả các 

dòng thuế đối với sản phẩm dệt may từ Việt Nam sẽ về 0% từ năm 2020.  

(Chi tiết tham khảo Bảng 02 Phụ lục 6) 

6.1.3. Cam kết từ phía New Zealand 

New Zealand cam kết xóa bỏ phần lớn các dòng thuế với sản phẩm dệt may ngay khi Hiệp 

định có hiệu lực. Các dòng thuế còn lại được cắt giảm theo lộ trình, đa phần theo lộ trình 10 

năm. Như vậy, tất cả các dòng thuế đối với sản phẩm dệt may từ Việt Nam sẽ về 0% từ năm 

2020.  

(Chi tiết tham khảo Bảng 03 Phụ lục 6) 

6.2. Quy tắc xuất xứ 

6.2.1. Quy tắc chung 

Các quy định về quy tắc xuất xứ trong AANZFTA được cụ thể hóa trong Thông tư 31/2015/TT-

BCT của Bộ Công thương. 
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Cụ thể, hàng hóa được coi là có xuất xứ nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

- Trường hợp 1: Có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại một nước thành 

viên; 

- Trường hợp 2: Được sản xuất tại lãnh thổ của một nước thành viên từ các nguyên liệu 

có xuất xứ của một hay nhiều nước thành viên khác 

- Trường hợp 3: Không có xuất xứ thuần túy hoặc không được sản xuất toàn bộ tại một 

nước thành viên, nhưng đáp ứng được các tiêu chí quy định tại Phụ lục II (Quy tắc cụ 

thể mặt hàng) của Thông tư 31/2015/TT-BCT; 

Đối với trường hợp 3:  

Phụ lục II Thông tư 31/2015/TT-BCT cho phép lựa chọn một hoặc kết hợp các tiêu chí: 

- Tiêu chí hàm lượng giá trị khu vực (RVC): không nhỏ hơn 40% 

- Tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa 

- Công đoạn gia công chế biến cụ thể. 

Cách tính RVC: 

a) Công thức trực tiếp 

RVC = 
𝐶ℎ𝑖 𝑝ℎí 𝑁𝑉𝐿 𝐴𝐴𝑁𝑍𝐹𝑇𝐴+𝐶ℎ𝑖 𝑝ℎí 𝑛ℎâ𝑛 𝑐ô𝑛𝑔+𝐶ℎ𝑖 𝑝ℎí 𝑝ℎâ𝑛 𝑏ổ+𝐶ℎ𝑖 𝑝ℎí 𝑘ℎá𝑐+𝐿ợ𝑖 𝑛ℎ𝑢ậ𝑛

𝐺𝑖á 𝐹𝑂𝐵
 x 100% 

b) Công thức gián tiếp 

RVC = 
𝐹𝑂𝐵−𝑇𝑟ị 𝑔𝑖á 𝑛𝑔𝑢𝑦ê𝑛 𝑙𝑖ệ𝑢 𝑘ℎô𝑛𝑔 𝑐ó 𝑥𝑢ấ𝑡 𝑥ứ (𝑉𝑁𝑀)

𝐺𝑖á 𝐹𝑂𝐵
 x 100% 

Trong đó: 

- Chi phí nguyên liệu AANZFTA là trị giá nguyên liệu, phụ tùng hoặc hàng hóa có xuất xứ 

do nhà sản xuất mua hoặc tự sản xuất;  

- Chi phí nhân công bao gồm lương, thù lao và các khoản phúc lợi khác cho người lao động;  

- Chi phí phân bổ là toàn bộ các chi phí chung được phân bổ cho quá trình sản xuất; 

- Các chi phí khác là các chi phí phát sinh trong quá trình đưa hàng lên tàu hoặc các phương 

tiện vận tải khác để xuất khẩu, bao gồm nhưng không giới hạn bởi chi phí vận tải nội địa, 

chi phí lưu kho, chi phí bốc dỡ hàng tại cảng, phí môi giới, phí dịch vụ; 

- Trị giá nguyên liệu không có xuất xứ (VNM) là giá CIF tại thời điểm nhập khẩu hoặc giá 

mua đầu tiên của nguyên liệu, phụ tùng hoặc sản phẩm không có xuất xứ mà nhà sản xuất 

đã trả. Giá trị nguyên liệu đầu vào không có xuất xứ bao gồm nguyên liệu không xác định 

được xuất xứ nhưng không bao gồm giá trị nguyên liệu tự sản xuất. 
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- Trị giá hàng hóa theo Phụ lục này được xác định theo Điều VII của GATT 1994 và Hiệp 

định Trị giá Hải quan. 

Việt Nam áp dụng công thức tính gián tiếp để xác định xuất xứ cho hàng hóa xuất khẩu theo 

Hiệp định AANZFTA.  

6.2.2. Quy tắc cụ thể mặt hàng 

AANZFTA áp dụng quy tắc cụ thể mặt hàng với một số mặt hàng được ghi chú rõ trong Phụ 

lục 2 Thông tư 31/2015/TT-BCT, theo đó, quy tắc cụ thể mặt hàng áp dụng với một số mặt 

hàng dệt may trong AANZFTA được quy định như sau: 

Bảng 5: Quy tắc cụ thể mặt hàng áp dụng với mặt hàng dệt may trong AANZFTA 

Mã hàng Mô tả hàng hóa Tiêu chí xuất xứ 

Chương 50 Tơ tằm  

5001.0 Kén tằm phù hợp dùng làm tơ. CC 

5002.0 Tơ tằm thô (chưa xe). CC 

5003.0 
Tơ tằm phế phẩm (kể cả kén không thích hợp 

để quay tơ, xơ sợi phế liệu và xơ sợi tái chế). 
CC 

5004.0 
Sợi tơ tằm (trừ sợi tách từ phế liệu tơ tằm) 

chưa đóng gói để bán lẻ. 
RVC(40) hoặc CTH, ngoại trừ từ 5002 

5005.0 
Sợi kéo từ phế liệu tơ tằm, chưa đóng gói để 

bán lẻ. 
RVC(40) hoặc CTH 

5006.0 
Sợi tơ tằm và sợi tách từ phế liệu tơ tằm, đã 

đóng gói để bán lẻ; ruột  con tằm. 

RVC(40) hoặc CTH, ngoại trừ từ 5004 

hoặc 5005 

50.07. 
Vải dệt thoi dệt từ tơ tằm hoặc từ phế liệu tơ 

tằm. 
  

5007.10 - Vải dệt thoi từ tơ vụn: 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5007.20 

-  Các loại vải khác, có chứa 85% trở lên tính 

theo trọng lượng của tơ hoặc phế liệu tơ tằm 

tơ vụn khác: 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5007.90 -  Các loại vải khác: 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 
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Mã hàng Mô tả hàng hóa Tiêu chí xuất xứ 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

Chương 51. 

Lông cừu, lông động vật loại mịn hoặc loại 

thô; sợi từ lông đuôi hoặc bờm ngựa và vải 

dệt thoi từ các nguyên liệu trên. 

 

51.01. Lông cừu, chưa chải thô hoặc chải kỹ.  

 -  Nhờn, bao gồm len lông cừu đã rửa sạch:  

5101.11 - - Lông cừu đã xén RVC(40) hoặc CC 

5101.19 - - Loại khác RVC(40) hoặc CC 

 -  Đã tẩy nhờn, chưa được carbon hóa:  

5101.21 - - Lông cừu đã xén RVC(40) hoặc CC 

5101.29 - - Loại khác RVC(40) hoặc CC 

5101.30 -  Đã được carbon hóa RVC(40) hoặc CC 

51.02. 
Lông động vật loại thô hoặc mịn, chưa chải 

thô hoặc chải kỹ. 
 

 - Lông động vật  loại mịn:  

5102.11 - - Của dê Ca-sơ-mia (len casơmia) RVC(40) hoặc CC 

5102.19 - - Loại khác RVC(40) hoặc CC 

5102.20 - Lông động vật loại thô RVC(40) hoặc CC 

51.03. 

Phế liệu lông cừu hoặc lông động vật loại mịn 

hoặc loại thô, kể cả phế liệu sợi nhưng trừ 

lông tái chế. 

 

5103.10 
-  Xơ vụn từ lông cừu hoặc từ lông động vật 

loại mịn 
RVC(40) hoặc CC 

5103.20 
- Phế liệu khác từ lông cừu hoặc từ lông động 

vật loại mịn 

Sản phẩm thuộc phân nhóm này có xuất 

xứ tại nước thành viên nơi sinh ra sản 

phẩm này từ việc sản xuất hoặc tiêu thụ. 

5103.30 - Phế liệu từ lông động vật loại thô 

Sản phẩm thuộc phân nhóm này có xuất 

xứ tại nước thành viên nơi sinh ra sản 

phẩm này từ việc sản xuất hoặc tiêu thụ. 

5104.0 
Lông cừu hoặc lông động vật loại mịn hoặc 

thô tái chế. 
RVC(40) hoặc CTH 

51.05. 

Lông cừu và lông động vật loại mịn hoặc loại 

thô, đã chải thô hoặc chải kỹ (kể cả lông cừu 

chải kỹ dạng từng đoạn). 

 

5105.10 - Lông cừu chải thô RVC(40) hoặc CC 

 - Cúi (top) lông cừu và lông cừu chải kỹ khác:  

5105.21 - - Lông cừu chải kỹ dạng từng đoạn RVC(40) hoặc CC 

5105.29 - - Loại khác RVC(40) hoặc CC 

 
- Lông động vật loại mịn, đã chải thô hoặc 

chải kỹ: 
 

5105.31 - - Của dê Ca-sơ-mia (len casơmia) RVC(40) hoặc CC 
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5105.39 - - Loại khác RVC(40) hoặc CC 

5105.40 
- Lông động vật loại thô, đã chải thô hoặc chải 

kỹ 
RVC(40) hoặc CC 

51.06. 
Sợi len lông cừu chải thô, chưa đóng gói để 

bán lẻ. 
 

5106.10 - Có tỷ trọng lông cừu từ 85% trở lên CTH 

5106.20 - Có tỷ trọng lông cừu dưới 85% CTH 

51.07. 
Sợi len lông cừu chải kỹ, chưa đóng gói để 

bán lẻ. 
 

5107.10 - Có tỷ trọng lông cừu từ 85% trở lên CTH 

5107.20 - Có tỷ trọng lông cừu dưới 85% CTH 

51.08. 
Sợi lông động vật loại mịn (chải thô hoặc chải 

kỹ), chưa đóng gói để bán lẻ. 
 

5108.10 - Chải thô CTH 

5108.20 - Chải kỹ CTH 

51.09. 
Sợi len lông cừu hoặc lông động vật loại mịn, 

đã đóng gói để bán lẻ. 
 

5109.10 
- Có tỷ trọng lông cừu hoặc lông động vật loại 

mịn từ 85% trở lên 
CTH, ngoại trừ từ 5106 đến 5108 

5109.90 - Loại khác CTH, ngoại trừ từ 5106 đến 5108 

5110.0 

Sợi làm từ lông động vật loại thô hoặc từ lông 

đuôi hoặc bờm ngựa (kể cả sợi quấn bọc từ 

lông đuôi hoặc bờm ngựa), đã hoặc chưa đóng 

gói để bán lẻ. 

CTH 

51.11. 
Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải thô hoặc 

từ sợi lông động vật loại mịn chải thô. 
 

 
- Có tỷ trọng lông cừu hoặc lông động vật loại 

mịn từ 85% trở lên: 
 

5111.11 - - Trọng lượng không quá 300 g/m2: CTH 

5111.19 - - Loại khác: CTH 

5111.20 
- Loại khác, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất 

với sợi filament nhân tạo 
CTH 

5111.30 
- Loại khác, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất 

với xơ staple nhân tạo 
CTH 

5111.90 - Loại khác CTH 

51.12. 
Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải kỹ hoặc 

sợi từ lông động vật loại mịn chải kỹ. 
 

 
- Có tỷ trọng lông cừu hoặc lông động vật loại 

mịn từ 85% trở lên: 
 

5112.11 - - Trọng lượng không quá 200 g/m2: CTH 

5112.19 - - Loại khác: CTH 

5112.20 
- Loại khác, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất 

với sợi filament nhân tạo 
CTH 

5112.30 
- Loại khác, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất 

với xơ staple nhân tạo 
CTH 
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5112.90 - Loại khác CTH 

5113.0 
Vải dệt thoi từ sợi lông động vật loại thô hoặc 

sợi lông đuôi hoặc bờm ngựa. 
CTH 

Chương 52. Bông  

5201.0 Xơ bông, chưa chải thô hoặc chưa chải kỹ. RVC(40) hoặc CC 

52.02. 
Phế liệu bông (kể cả phế liệu sợi và bông tái 

chế). 
 

5202.10 - Phế liệu sợi (kể cả phế liệu chỉ) 

Sản phẩm thuộc phân nhóm này có xuất 

xứ tại nước thành viên nơi sinh ra sản 

phẩm này từ việc sản xuất hoặc tiêu thụ. 

 - Loại khác:   

5202.91 - - Bông tái chế RVC(40) hoặc CTH 

5202.99 - - Loại khác 

Sản phẩm thuộc phân nhóm này có xuất 

xứ tại nước thành viên nơi sinh ra sản 

phẩm này từ việc sản xuất hoặc tiêu thụ. 

5203.0 Xơ bông, chải thô hoặc chải kỹ. RVC(40) hoặc CC 

52.04. 
Chỉ khâu làm từ bông, đã hoặc chưa đóng gói 

để bán lẻ. 
  

 - Chưa đóng gói để bán lẻ:   

5204.11 - - Có tỷ trọng bông từ 85% trở lên CTH, ngoại trừ từ 5205 hoặc 5206 

5204.19 - - Loại khác CTH, ngoại trừ từ 5205 hoặc 5206 

5204.20 - Đã đóng gói để bán lẻ CTH, ngoại trừ từ 5205 hoặc 5206 

52.05. 
Sợi bông (trừ chỉ khâu), có tỷ trọng bông từ 

85% trở lên, chưa đóng gói để bán lẻ. 
 

 - Sợi đơn, làm từ xơ không chải kỹ:  

5205.11 
- - Sợi có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên 

(chi số mét không quá 14) 
CTH 

5205.12 
- - Sợi có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 

714,29 decitex (chi số mét từ trên 14 đến 43) 
CTH 

5205.13 
- - Sợi có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 

232,56 decitex (chi số mét trên 43 đến 52) 
CTH 

5205.14 
- - Sợi có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 

192,31 decitex (chi số mét trên 52 đến 80) 
CTH 

5205.15 
- - Sợi có độ mảnh dưới 125 decitex (chi số 

mét trên 80) 
CTH 

 - Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ:  

5205.21 
- - Sợi có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên 

(chi số mét không quá 14) 
CTH 

5205.22 
- - Sợi có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 

714,29 decitex (chi số mét trên 14 đến 43) 
CTH 

5205.23 
- - Sợi có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 

232,56 decitex (chi số mét trên 43 đến 52) 
CTH 

5205.24 
- - Sợi có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 

192,31 decitex (chi số mét trên 52 đến 80) 
CTH 
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5205.26 
- - Sợi có độ mảnh từ 106,38 decitex đến dưới 

125 dexitex (chi số mét trên 80 đến 94) 
CTH 

5205.27 
- - Sợi có độ mảnh từ 83,33 decitex đến dưới 

106,38 dexitex (chi số mét trên 94 đến 120) 
CTH 

5205.28 
- - Sợi có độ mảnh dưới 83,33 decitex (chi số 

mét trên 120) 
CTH 

 
- Sợi xe hoặc sợi cáp, làm từ xơ không chải 

kỹ: 
 

5205.31 

- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 714.29 

decitex trở lên (chi số mét sợi đơn không quá 

14) 

CTH 

5205.32 

- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 232,56 

decitex đến dưới 714,29 decitex (chi số mét 

sợi đơn trên 14 đến 43) 

CTH 

5205.33 

- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 192,31 

decitex đến dưới 232,56 decitex (chi số mét 

sợi đơn trên 43 đến 52) 

CTH 

5205.34 

- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 125 decitex 

đến dưới 192,31 decitex (chi số mét sợi đơn 

trên 52 đến 80) 

CTH 

5205.35 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh dưới 125 

decitex (chi số mét sợi đơn trên 80) 
CTH 

 - Sợi xe hoặc sợi cáp, từ xơ chải kỹ:  

5205.41 

- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 714,29 

decitex trở lên (chi số mét sợi đơn không quá 

14) 

CTH 

5205.42 

- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 232,56 

decitex đến dưới 714,29 decitex (chi số mét 

sợi đơn trên 14 đến 43) 

CTH 

5205.43 

- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 192,31 

decitex đến dưới 232,56 decitex (chi số mét 

sợi đơn trên 43 đến 52) 

CTH 

5205.44 

- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 125 decitex 

đến dưới 192,31 decitex (chi số mét sợi đơn 

trên 52 đến 80) 

CTH 

5205.46 

- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 106,38 

decitex đến dưới 125 decitex (chi số mét sợi 

đơn trên 80 đến 94) 

CTH 

5205.47 

- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 83,33 

decitex đến dưới 106,38 dexitex (chi số mét 

sợi đơn trên 94 đến 120) 

CTH 

5205.48 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh dưới 83,33 

decitex (chi số mét sợi đơn trên 120) 
CTH 

52.06. 
Sợi bông (trừ chỉ khâu), có tỷ trọng bông dưới 

85%, chưa đóng gói để bán lẻ. 
 

 - Sợi đơn, làm từ xơ không chải kỹ:  

5206.11 
- - Sợi có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên 

(chi số mét không quá 14) 
CTH 
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5206.12 
- - Sợi có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 

714,29 decitex (chi số mét trên 14 đến 43) 
CTH 

5206.13 
- - Sợi có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 

232,56 decitex (chi số mét trên 43 đến 52) 
CTH 

5206.14 
- - Sợi có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 

192,31 decitex (chi số mét trên 52 đến 80) 
CTH 

5206.15 
- - Sợi có độ mảnh dưới 125 decitex (chi số 

mét trên 80) 
CTH 

 - Sợi đơn, làm từ xơ đã chải kỹ:  

5206.21 
- - Sợi có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên 

(chi số mét không quá 14) 
CTH 

5206.22 
- - Sợi có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 

714,29 decitex (chi số mét trên 14 đến 43) 
CTH 

5206.23 
- - Sợi có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 

232,56 decitex (chi số mét trên 43 đến 52) 
CTH 

5206.24 
- - Sợi có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 

192,31 decitex (chi số mét trên 52 đến 80) 
CTH 

5206.25 
- - Sợi có độ mảnh dưới 125 decitex (chi số 

mét trên 80) 
CTH 

 
- Sợi xe hoặc sợi cáp, làm từ xơ không chải 

kỹ: 
 

5206.31 

- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 714,29 

decitex trở lên (chi số mét sợi đơn không quá 

14) 

CTH 

5206.32 

- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 232,56 

decitex đến dưới 714,29 decitex (chi số mét 

sợi đơn trên 14 đến 43) 

CTH 

5206.33 

- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 192,31 

decitex đến dưới 232,56 decitex (chi số mét 

sợi đơn trên 43 đến 52) 

CTH 

5206.34 

- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 125 decitex 

đến dưới 192,31 decitex (chi số mét sợi đơn 

trên 52 đến 80) 

CTH 

5206.35 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh dưới 125 

decitex (chi số mét sợi đơn trên 80) 
CTH 

 - Sợi xe hoặc sợi cáp, từ xơ chải kỹ:  

5206.41 

- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 714,29 

decitex trở lên (chi số mét sợi đơn không quá 

14) 

CTH 

5206.42 

- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 232,56 

decitex đến dưới 714,29 decitex (chi số mét 

sợi đơn trên 14 đến 43) 

CTH 

5206.43 

- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 192,31 

decitex đến dưới 232,56 decitex (chi số mét 

sợi đơn trên 43 đến 52) 

CTH 

5206.44 

- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 125 decitex 

đến dưới 192,31 decitex (chi số mét sợi đơn 

trên 52 đến 80) 

CTH 
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5206.45 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh dưới 125 

decitex (chi số mét sợi đơn trên 80) 
CTH 

52.07. Sợi bông (trừ chỉ khâu) đã đóng gói để bán lẻ.   

5207.10 - Có tỷ trọng bông từ 85% trở lên CTH, ngoại trừ từ 5205 hoặc 5206 

5207.90 - Loại khác CTH, ngoại trừ từ 5205 hoặc 5206 

52.08. 
Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông từ 

85% trở lên, trọng lượng không quá 200 g/m2. 
  

 - Chưa tẩy trắng:   

5208.11 
- - Vải vân điểm, trọng lượng không quá 100 

g/m2 
RVC(40) hoặc CTH 

5208.12 - - Vải vân điểm, trọng lượng trên 100 g/m2 RVC(40) hoặc CTH 

5208.13 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể 

cả vải vân chéo dấu nhân 
RVC(40) hoặc CTH 

5208.19 - - Vải dệt khác RVC(40) hoặc CTH 

 - Đã tẩy trắng:   

5208.21 
- - Vải vân điểm, trọng lượng không quá 100 

g/m2 
RVC(40) hoặc CTH 

5208.22 - - Vải vân điểm, trọng lượng trên 100 g/m2 RVC(40) hoặc CTH 

5208.23 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể 

cả vải vân chéo dấu nhân 
RVC(40) hoặc CTH 

5208.29 - - Vải dệt khác RVC(40) hoặc CTH 

 - Đã nhuộm:   

5208.31 
- - Vải vân điểm, trọng lượng không quá 100 

g/m2 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay 

5208.32 - - Vải vân điểm, trọng lượng trên 100 g/m2 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5208.33 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể 

cả vải vân chéo chữ nhân 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 
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5208.39 - - Vải dệt khác 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

 - Từ các sợi có các màu khác nhau:   

5208.41 
- - Vải vân điểm, trọng lượng không quá 100 

g/m2 
RVC(40) hoặc CTH 

5208.42 - - Vải vân điểm, trọng lượng trên 100 g/m2 RVC(40) hoặc CTH 

5208.43 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể 

cả vải vân chéo dấu nhân 
RVC(40) hoặc CTH 

5208.49 - - Vải dệt khác RVC(40) hoặc CTH 

 - Đã in:   

5208.51 
- - Vải vân điểm, trọng lượng không quá 100 

g/m2 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5208.52 - - Vải vân điểm, trọng lượng trên 100 g/m2 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5208.59 - - Vải dệt khác 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

 - Chưa tẩy trắng:   

5209.11 - - Vải vân điểm RVC(40) hoặc CTH 

5209.12 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể 

cả vải vân chéo dấu nhân 
RVC(40) hoặc CTH 

5209.19 - - Vải dệt khác RVC(40) hoặc CTH 

 - Đã tẩy trắng:   

5209.21 - - Vải vân điểm RVC(40) hoặc CTH 
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5209.22 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể 

cả vải vân chéo dấu nhân 
RVC(40) hoặc CTH 

5209.29 - - Vải dệt khác RVC(40) hoặc CTH 

 - Đã nhuộm:   

5209.31 - - Vải vân điểm 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5209.32 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể 

cả vải vân chéo chữ nhân 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5209.39 - - Vải dệt khác 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

 - Từ các sợi có các màu khác nhau:   

5209.41 - - Vải vân điểm RVC(40) hoặc CTH 

5209.42 - - Vải denim RVC(40) hoặc CTH 

5209.43 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể 

cả vải vân chéo dấu nhân 
RVC(40) hoặc CTH 

5209.49 - - Vải dệt khác RVC(40) hoặc CTH 

 - Đã in:   

5209.51 - - Vải vân điểm 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5209.52 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể 

cả vải vân chéo chữ nhân 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 
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qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5209.59 - - Vải dệt khác 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

52.10. 

Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông dưới 

85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ 

sợi nhân tạo, có trọng lượng không quá 200 

g/m2. 

  

 - Chưa tẩy trắng:   

5210.11 - - Vải vân điểm RVC(40) hoặc CTH 

5210.19 - - Vải dệt khác RVC(40) hoặc CTH 

 - Đã tẩy trắng:   

5210.21 - - Vải vân điểm RVC(40) hoặc CTH 

5210.29 - - Vải dệt khác RVC(40) hoặc CTH 

 - Đã nhuộm:   

5210.31 - - Vải vân điểm 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5210.32 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể 

cả vải vân chéo chữ nhân 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5210.39 - - Vải dệt khác 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 
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 - Từ các sợi có màu khác nhau:   

5210.41 - - Vải vân điểm RVC(40) hoặc CTH 

5210.49 - - Vải dệt khác RVC(40) hoặc CTH 

 - Đã in:   

5210.51 - - Vải vân điểm 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5210.59 - - Vải dệt khác 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

52.11. 

Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông dưới 

85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ 

sợi nhân tạo, có trọng lượng trên 200 g/m2. 

  

 - Chưa tẩy trắng:   

5211.11 - - Vải vân điểm RVC(40) hoặc CTH 

5211.12 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể 

cả vải vân chéo dấu nhân 
RVC(40) hoặc CTH 

5211.19 - - Vải dệt khác RVC(40) hoặc CTH 

5211.20 - Đã tẩy trắng RVC(40) hoặc CTH 

 - Đã nhuộm:   

5211.31 - - Vải vân điểm 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5211.32 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể 

cả vải vân chéo chữ nhân 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 
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5211.39 - - Vải dệt khác 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

 - Từ các sợi có các màu khác nhau:   

5211.41 - - Vải vân điểm RVC(40) hoặc CTH 

5211.42 - - Vải denim RVC(40) hoặc CTH 

5211.43 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể 

cả vải vân chéo dấu nhân 
RVC(40) hoặc CTH 

5211.49 - - Vải dệt khác RVC(40) hoặc CTH 

 - Đã in:   

5211.51 - - Vải vân điểm 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5211.52 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể 

cả vải vân chéo chữ nhân 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5211.59 - - Vải dệt khác 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

52.12. Vải dệt thoi khác từ bông.   

 - Trọng lượng không quá 200 g/m2:   

5212.11 - - Chưa tẩy trắng RVC(40) hoặc CTH 

5212.12 - - Đã tẩy trắng RVC(40) hoặc CTH 

5212.13 - - Đã nhuộm 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 
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qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5212.14 - - Từ các sợi có các màu khác nhau RVC(40) hoặc CTH 

5212.15 - - Đã in 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5212.21 - - Chưa tẩy trắng RVC(40) hoặc CTH 

5212.22 - - Đã tẩy trắng RVC(40) hoặc CTH 

5212.23 - - Đã nhuộm 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5212.24 - - Từ các sợi có màu khác nhau RVC(40) hoặc CTH 

5212.25 - - Đã in 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

Chương 53. 
Xơ dệt gốc thực vật khác; sợi giấy và vải 

dệt thoi từ sợi giấy 
  

53.01. 

Lanh, dạng nguyên liệu thô hoặc đã chế biến 

nhưng chưa kéo thành sợi; xơ lanh dạng ngắn 

và phế liệu lanh (kể cả phế liệu sợi và sợi tái 

chế). 

 

5301.10 - Lanh, dạng nguyên liệu thô hoặc đã ngâm RVC(40) hoặc CC 

 

- Lanh, đã tách lõi, đã đập, đã chải hoặc gia 

công bằng cách khác, nhưng chưa kéo thành 

sợi: 

 

5301.21 - - Đã tách lõi hoặc đã đập RVC(40) hoặc CC 

5301.29 - - Loại khác RVC(40) hoặc CC 

5301.30 - Xơ lanh dạng ngắn hoặc phế liệu lanh 

Sản phẩm thuộc phân nhóm này có xuất 

xứ tại nước thành viên nơi sinh ra sản 

phẩm này từ việc sản xuất hoặc tiêu thụ. 
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53.02. 

Gai dầu (Cannabis sativa L.), dạng nguyên 

liệu thô hoặc đã chế biến nhưng chưa kéo 

thành sợi; xơ gai dầu dạng ngắn và phế liệu 

gai (kể cả phế liệu sợi và sợi tái chế). 

 

5302.10 - Gai dầu, dạng nguyên liệu thô hoặc đã  ngâm RVC(40) hoặc CC 

5302.90 - Loại khác 

Sản phẩm thuộc phân nhóm này có xuất 

xứ tại nước thành viên nơi sinh ra sản 

phẩm này từ việc sản xuất hoặc tiêu thụ. 

53.03. 

Đay và các loại xơ libe dệt khác (trừ lanh, gai 

dầu và gai ramie), dạng nguyên liệu thô hoặc 

đã chế biến nhưng chưa kéo thành sợi; xơ 

dạng ngắn và phế liệu của các loại xơ này (kể 

cả phế liệu sợi và sợi tái chế). 

 

5303.10 
- Đay và các loại xơ libe dệt khác, dạng 

nguyên liệu thô hoặc đã ngâm 
RVC(40) hoặc CC 

5303.90 - Loại khác 

Sản phẩm thuộc phân nhóm này có xuất 

xứ tại nước thành viên nơi sinh ra sản 

phẩm này từ việc sản xuất hoặc tiêu thụ. 

5305.0 

Xơ dừa, xơ chuối (loại xơ gai Manila hoặc 

Musa textilis Nee), xơ gai ramie và xơ dệt gốc 

thực vật khác, chưa được ghi hay chi tiết ở nơi 

khác hoặc kể cả, thô hoặc đã chế biến nhưng 

chưa kéo thành sợi; xơ dạng ngắn, xơ vụn và 

phế liệu của các loại xơ này (kể cả phế liệu sợi 

và sợi tái chế). 

 

53.06. Sợi lanh  

5306.10 - Sợi đơn CTH 

5306.20 - Sợi xe hoặc sợi cáp CTH 

53.07. 
Sợi đay hoặc sợi từ các loại xơ libe dệt khác 

thuộc nhóm 53.03. 
 

5307.10 - Sợi đơn CTH 

5307.20 - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp CTH 

53.08. 
Sợi từ các loại xơ dệt gốc thực vật khác; sợi 

giấy. 
 

5308.10 - Sợi dừa CTH 

5308.20 - Sợi gai dầu CTH 

5308.90 - Loại khác: CTH 

53.09. Vải dệt thoi từ sợi lanh.  

 - Có tỷ trọng lanh từ 85% trở lên:   

5309.11 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng: RVC(40) hoặc CTH 

5309.19 - - Loại khác 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 
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thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

 - Có tỷ trọng lanh dưới 85%:   

5309.21 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng: RVC(40) hoặc CTH 

5309.29 - - Loại khác 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

53.10. 
Vải dệt thoi từ sợi đay hoặc từ các loại xơ libe 

dệt khác thuộc nhóm 53.03. 
  

5310.10 - Chưa tẩy trắng RVC(40) hoặc CTH 

5310.90 - Loại khác 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5311.0 
Vải dệt thoi từ các loại sợi dệt gốc thực vật 

khác; vải dệt thoi từ sợi giấy. 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

Chương 54. 
Sợi filament nhân tạo; sợi dạng dải và các 

dạng tương tự từ nguyên liệu dệt nhân tạo 
 

54.01. 
Chỉ khâu làm từ sợi filament nhân tạo, đã hoặc 

chưa đóng gói để bán lẻ. 
 

5401.10 - Từ sợi filament tổng hợp CC 

5401.20 - Từ sợi filament nhân tạo CC 

54.02. 

Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa 

đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament 

tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex. 

 

 
- Sợi có độ bền cao làm từ ni lông hoặc các 

polyamit khác: 
 

5402.11 - - Từ các aramit CC 

5402.19 - - Loại khác CC 

5402.20 - Sợi có độ bền cao từ polyeste CC 

 - Sợi dún:  
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5402.31 
- - Từ nylon hoặc các polyamit khác, độ mảnh 

mỗi sợi đơn không quá 50 tex 
CC 

5402.32 
- - Từ nylon hoặc các polyamit khác, độ mảnh 

mỗi sợi đơn trên 50 tex 
CC 

5402.33 - - Từ các polyeste CC 

5402.34 - - Từ các polypropylen CC 

5402.39 - - Loại khác CC 

 
- Sợi khác, đơn, không xoắn hoặc xoắn không 

quá 50 vòng xoắn trên mét: 
 

5402.44 - - Từ nhựa đàn hồi RVC(40) hoặc CC 

5402.45 
- - Loại khác, từ nylon hoặc từ các polyamit 

khác 
CC 

5402.46 
- - Loại khác, từ các polyeste, được định 

hướng một phần 
CC 

5402.47 - - Loại khác, từ các polyeste CC 

5402.48 - - Loại khác, từ polypropylen CC 

5402.49 - - Loại khác CC 

 
- Sợi khác, đơn, xoắn trên 50 vòng xoắn trên 

mét: 
 

5402.51 - - Từ nylon hoặc các polyamit khác CC 

5402.52 - - Từ polyeste CC 

5402.59 - - Loại khác CC 

 - Sợi khác, sợi xe ( folded) hoặc sợi cáp:  

5402.61 - - Từ nylon hoặc các polyamit khác CC 

5402.62 - - Từ polyeste CC 

5402.69 - - Loại khác CC 

54.03. 

Sợi filament tái tạo (trừ chỉ khâu), chưa đóng 

gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tái tạo 

có độ mảnh dưới 67 decitex. 

RVC (40) hoặc CTH 

5403.10 - Sợi có độ bền cao từ viscose rayon CC 

 - Sợi khác, đơn:  

5403.31 
- - Từ viscose rayon, không xoắn hoặc xoắn 

không quá 120 vòng xoắn trên mét 
CC 

5403.32 
- - Từ viscose rayon, xoắn trên 120 vòng xoắn 

trên mét 
CC 

5403.33 - - Từ xenlulo axetat CC 

5403.39 - - Loại khác CC 

 - Sợi khác, sợi xe (folded) hoặc sợi cáp:  

5403.41 - - Từ viscose rayon CC 

5403.42 - - Từ xenlulo axetat CC 

5403.49 - - Loại khác CC 
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54.04. 

Sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh từ 67 

decitex trở lên và kích thước mặt cắt ngang 

không quá 1 mm; sợi dạng dải và dạng tương 

tự (ví dụ, sợi giả rơm) từ nguyên liệu dệt tổng 

hợp có chiều rộng bề mặt không quá 5 mm. 

 

 - Sợi monofilament:  

5404.11 - - Từ nhựa đàn hồi RVC(40) hoặc CC 

5404.12 - - Loại khác, từ polypropylen CC 

5404.19 - - Loại khác CC 

5404.90 - Loại khác CC 

5405.0 

Sợi monofilament nhân tạo có độ mảnh từ 67 

decitex trở lên và kích thước mặt cắt ngang 

không quá 1 mm; sợi dạng dải và dạng tương 

tự (ví dụ, sợi giả rơm) từ nguyên liệu dệt nhân 

tạo có chiều rộng bề mặt không quá 5 mm. 

CC 

5406.0 
Sợi filament nhân tạo (trừ chỉ khâu), đã đóng 

gói để bán lẻ. 
CC 

54.07. 

Vải dệt thoi bằng sợi filament tổng hợp, kể cả 

vải dệt thoi thu được từ các nguyên liệu thuộc 

nhóm 54.04. 

 

5407.10 
- Vải dệt thoi từ sợi có độ bền cao bằng nylon 

hoặc các polyamit hoặc các polyeste khác: 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5407.20 
- Vải dệt thoi từ sợi dạng dải hoặc dạng tương 

tự 
CTH 

5407.30 
- Vải dệt thoi đã được nêu ở Chú giải 9 Phần 

XI 
CTH 

 

- Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament 

bằng ni lông họăc các polyamit khác từ 85% 

trở lên: 

 

5407.41 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng: RVC(40) hoặc CTH 

5407.42 - - Đã nhuộm 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5407.43 - - Từ các sợi có các màu khác nhau RVC (40) hoặc CTH 

5407.44 - - Đã in 
CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 
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tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

 
- Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament 

polyeste dún từ 85% trở lên: 
  

5407.51 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng RVC(40) hoặc CTH 

5407.52 - - Đã nhuộm 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5407.53 - - Từ các sợi có các màu khác nhau RVC(40) hoặc CTH 

5407.54 - - Đã in 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

 
- Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament 

polyeste từ 85% trở lên: 
  

5407.61 
- - Có tỷ trọng sợi filament polyeste không 

dún từ 85% trở lên 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5407.69 - - Loại khác CTH 

 
- Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament 

tổng hợp từ 85% trở lên: 
  

5407.71 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng RVC(40) hoặc CTH 

5407.72 - - Đã nhuộm 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 
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5407.73 - - Từ các sợi có các màu khác nhau RVC (40) hoặc CTH 

5407.74 - - Đã in 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

 

- Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament 

tổng hợp dưới 85%, được pha chủ yếu hay pha 

duy nhất với bông: 

  

5407.81 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng RVC (40) hoặc CTH 

5407.82 - - Đã nhuộm 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5407.83 - - Từ các sợi có các màu khác nhau RVC (40) hoặc CTH 

5407.84 - - Đã in 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

 - Vải dệt thoi khác:   

5407.91 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng RVC(40) hoặc CTH 

5407.92 - - Đã nhuộm 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5407.93 - - Từ các sợi có các màu khác nhau RVC (40) hoặc CTH 

5407.94 - - Đã in 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 
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thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

54.08. 

Vải dệt thoi bằng sợi filament tái tạo, kể cả vải 

dệt thoi thu được từ các nguyên liệu thuộc 

nhóm 54.05. 

  

5408.10 
- Vải dệt thoi bằng sợi có độ bền cao từ 

viscose rayon: 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

 

- Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament tái 

tạo hoặc sợi dạng dải hoặc dạng tương tự từ 

85% trở lên: 

  

5408.21 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng RVC(40) hoặc CTH 

5408.22 - - Đã nhuộm 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5408.23 - - Từ các sợi có các màu khác nhau RVC (40) hoặc CTH 

5408.24 - - Đã in 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

 - Vải dệt thoi khác:   

5408.31 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng RVC (40) hoặc CTH 

5408.32 - - Đã nhuộm 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5408.33 - - Từ các sợi có các màu khác nhau RVC (40) hoặc CTH 

5408.34 - - Đã in 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 
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kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

Chương 55. Xơ sợi staple nhân tạo  

55.01. Tô (tow) filament tổng hợp.  

5501.10 - Từ nylon hoặc từ polyamit khác RVC(40) hoặc CC 

5501.20 - Từ các polyeste RVC(40) hoặc CC 

5501.30 - Từ acrylic hoặc modacrylic RVC(40) hoặc CC 

5501.40 - Từ polypropylen RVC(40) hoặc CC 

5501.90 - Loại khác RVC(40) hoặc CC 

5502.0 Tô (tow) filament nhân tạo. RVC(40) hoặc CC 

55.03. 
Xơ staple tổng hợp, chưa chải thô, chưa chải 

kỹ hoặc chưa gia công cách khác để kéo sợi. 
 

 - Từ ni lông hoặc từ các polyamit khác:  

5503.11 - - Từ aramit RVC(40) hoặc CC 

5503.19 - - Loại khác RVC(40) hoặc CC 

5503.20 - Từ polyeste RVC(40) hoặc CC 

5503.30 - Từ acrylic hoặc modacrylic RVC(40) hoặc CC 

5503.40 - Từ polypropylen RVC(40) hoặc CC 

5503.90 - Loại khác RVC(40) hoặc CC 

55.04. 
Xơ staple tái tạo, chưa chải thô, chưa chải kỹ 

hoặc chưa gia công cách khác để kéo sợi. 
 

5504.10 - Từ viscose rayon RVC(40) hoặc CC 

5504.90 - Loại khác RVC(40) hoặc CC 

55.05. 
Phế liệu (kể cả phế liệu xơ, phế liệu sợi và 

nguyên liệu tái chế) từ xơ nhân tạo. 
 

5505.10 - Từ các xơ tổng hợp RVC (40) hoặc CTH 

5505.20 - Từ các xơ tái tạo RVC (40) hoặc CTH 

55.06. 
Xơ staple tổng hợp, đã chải thô, chải kỹ hoặc 

gia công cách khác để kéo sợi. 
 

5506.10 - Từ nylon hay từ polyamit khác RVC(40) hoặc CC 

5506.20 - Từ polyeste RVC(40) hoặc CC 

5506.30 - Từ acrylic hoặc modacrylic RVC(40) hoặc CC 

5506.90 - Loại khác RVC(40) hoặc CC 

5507.0 
Xơ staple nhân tạo, đã chải thô, chải kỹ hoặc 

chưa gia công cách khác để kéo sợi. 
RVC(40) hoặc CC 

55.08. 
Chỉ khâu làm từ xơ staple nhân tạo, đã hoặc 

chưa đóng gói để bán lẻ. 
 

5508.10 - Từ xơ staple tổng hợp CTH 

5508.20 - Từ xơ staple nhân tạo CTH 
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55.09. 
Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple tổng hợp, chưa 

đóng gói để bán lẻ. 
 

 
- Có tỷ trọng  xơ staple bằng ni lông hoặc các 

polyamit khác từ 85% trở lên: 
 

5509.11 - - Sợi đơn CTH 

5509.12 - - Sợi xe (foled) hoặc sợi cáp CTH 

 
- Có tỷ trọng xơ staple polyeste từ 85% trở 

lên: 
 

5509.21 - - Sợi đơn CTH 

5509.22 - - Sợi xe (foled) hoặc sợi cáp CTH 

 
- Có tỷ trọng xơ staple bằng acrylic hoặc 

modacrylic từ 85% trở lên: 
 

5509.31 - - Sợi đơn CTH 

5509.32 - - Sợi xe (foled) hoặc sợi cáp CTH 

 
- Sợi khác, có tỷ trọng xơ staple tổng hợp từ 

85% trở lên: 
 

5509.41 - - Sợi đơn CTH 

5509.42 - - Sợi xe (foled) hoặc sợi cáp CTH 

 - Sợi khác, từ xơ staple polyeste:  

5509.51 
- - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với 

xơ staple nhân tạo 
CTH 

5509.52 
- - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với 

lông cừu hay lông động vật loại mịn 
CTH 

5509.53 
- - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với 

bông 
CTH 

5509.59 - - Loại khác CTH 

 
- Sợi khác, từ xơ staple bằng acrylic hoặc 

modacrylic: 
 

5509.61 
- - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với 

lông cừu hay lông động vật loại mịn 
CTH 

5509.62 
- - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với 

bông 
CTH 

5509.69 - - Loại khác CTH 

 - Sợi khác:  

5509.91 
- - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với 

lông cừu hay lông động vật loại mịn 
CTH 

5509.92 
- - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với 

bông 
CTH 

5509.99 - - Loại khác CTH 

55.10. 
Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple tái tạo, chưa 

đóng gói để bán lẻ. 
 

 - Có tỷ trọng xơ staple tái tạo từ 85% trở lên:  

5510.11 - - Sợi đơn CTH 

5510.12 - - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp CTH 
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5510.20 
- Sợi khác, được pha chủ yếu hoặc duy nhất 

với lông cừu hay lông động vật loại mịn 
CTH 

5510.30 
- Sợi khác, được pha chủ yếu hoặc duy nhất 

với bông 
CTH 

5510.90 - Sợi khác CTH 

55.11. 
Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple nhân tạo, đã 

đóng gói để bán lẻ. 
 

5511.10 
- Từ xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ 

này từ 85% trở lên 
CTH, ngoại trừ từ 5509 hoặc 5510 

5511.20 
- Từ xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ 

này dưới 85% 
CTH, ngoại trừ từ 5509 hoặc 5510 

5511.30 - Từ xơ staple nhân tạo CTH, ngoại trừ từ 5509 hoặc 5510 

55.12. 
Các loại vải dệt thoi từ xơ staple tổng hợp, có 

tỷ trọng  loại xơ này từ 85% trở lên. 
RVC (40) hoặc CTH 

 
- Có tỷ trọng  xơ staple polyeste từ 85% trở 

lên: 
  

5512.11 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng RVC (40) hoặc CTH 

5512.19 - - Loại khác 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

 
- Có tỷ trọng xơ staple bằng acrylic hoặc 

modacrylic từ 85% trở lên: 
  

5512.21 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng RVC (40) hoặc CTH 

5512.29 - - Loại khác 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

 - Loại khác:   

5512.91 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng RVC(40) hoặc CTH 

5512.99 - - Loại khác 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

55.13. 
Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có tỷ 

trọng loại xơ này dưới 85%, pha chủ yếu hoặc 
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pha duy nhất với bông, trọng lượng không quá 

170 g/m2. 

 - Chưa hoặc đã tẩy trắng:   

5513.11 - - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm RVC(40) hoặc CTH 

5513.12 

- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể 

cả vải vân chéo chữ nhân, từ xơ staple 

polyeste 

RVC(40) hoặc CTH 

5513.13 - - Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyeste RVC(40) hoặc CTH 

5513.19 - - Vải dệt thoi khác RVC(40) hoặc CTH 

 - Đã nhuộm:   

5513.21 - - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5513.23 - - Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyeste 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5513.29 - - Vải dệt thoi khác 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

 - Từ các sợi có các màu khác nhau:   

5513.31 - - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm RVC(40) hoặc CTH 

5513.39 - - Vải dệt thoi khác RVC(40) hoặc CTH 

 - Đã in:   

5513.41 - - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 
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5513.49 - - Vải dệt thoi khác 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

55.14. 

Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có tỷ 

trọng loại xơ này dưới 85%, pha chủ yếu hoặc 

pha duy nhất với bông, trọng lượng trên 170 

g/m2. 

  

 - Chưa hoặc đã tẩy trắng:   

5514.11 - - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm RVC(40) hoặc CTH 

5514.12 

- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể 

cả vải vân chéo chữ nhân, từ xơ staple 

polyeste 

RVC(40) hoặc CTH 

5514.19 - - Vải dệt thoi khác RVC(40) hoặc CTH 

 - Đã nhuộm:   

5514.21 - - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5514.22 

- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể 

cả vải vân chéo chữ nhân, từ xơ staple 

polyeste 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5514.23 - - Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyeste 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5514.29 - - Vải dệt thoi khác 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 
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theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5514.30 - Từ các sợi có các màu khác nhau RVC(40) hoặc CTH 

 - Đã in:   

5514.41 - - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5514.42 

- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể 

cả vải vân chéo chữ nhân, từ xơ staple 

polyeste 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5514.43 - - Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyeste 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5514.49 - - Vải dệt thoi khác 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

55.15. 
Các loại vải dệt thoi khác từ xơ staple tổng 

hợp. 
  

 - Từ xơ staple polyeste:   

5515.11 
- - Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ 

staple viscose rayon 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 
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5515.12 
- - Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi 

filament nhân tạo 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5515.13 
- - Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông 

cừu hoặc lông động vật loại mịn 
CTH 

5515.19 - - Loại khác 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

 - Từ xơ staple bằng acrylic hoặc modacrylic:   

5515.21 
- - Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi 

filament nhân tạo 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5515.22 
- - Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông 

cừu hoặc lông động vật loại mịn 
CTH 

5515.29 - - Loại khác 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

 - Vải dệt thoi khác:   

5515.91 
- - Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi 

filament nhân tạo 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5515.99 - - Loại khác 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 



 

127 

 

Mã hàng Mô tả hàng hóa Tiêu chí xuất xứ 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

55.16. Vải dệt thoi từ xơ staple tái tạo.   

 - Có tỷ trọng xơ staple tái tạo từ 85% trở lên:   

5516.11 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng RVC (40) hoặc CTH 

5516.12 - - Đã nhuộm 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5516.14 - - Đã in 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

 

- Có tỷ trọng xơ staple tái tạo dưới 85%, được 

pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi 

filament tái tạo: 

  

5516.21 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng RVC(40) hoặc CTH 

5516.22 - - Đã nhuộm 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5516.23 - - Từ các sợi có các màu khác nhau RVC (40) hoặc CTH 

5516.24 - - Đã in 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

 

- Có tỷ trọng xơ staple tái tạo dưới 85%, được 

pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông cừu 

hoặc lông động vật loại mịn: 
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5516.31 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng RVC(40) hoặc CTH 

5516.32 - - Đã nhuộm 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5516.33 - - Từ các sợi có các màu khác nhau RVC (40) hoặc CTH 

5516.34 - - Đã in 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

 
- Có tỷ trọng xơ staple tái tạo dưới 85%, được 

pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông: 
  

5516.41 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng RVC (40) hoặc CTH 

5516.42 - - Đã nhuộm 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5516.43 - - Từ các sợi có các màu khác nhau RVC (40) hoặc CTH 

5516.44 - - Đã in 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

 - Loại khác:   

5516.91 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng RVC (40) hoặc CTH 

5516.92 - - Đã nhuộm 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 
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5516.93 - - Từ các sợi có các màu khác nhau RVC (40) hoặc CTH 

5516.94 - - Đã in 

CTH hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

Chương 56. 

Mền xơ, phớt và các sản phẩm không dệt; 

các loại sợi đặc biệt; sợi xe, chão bện 

(cordage), thừng và cáp và các sản phẩm 

của chúng 

  

56.01. 

Mền xơ bằng vật liệu dệt và các sản phẩm của 

nó; các loại xơ dệt, chiều dài không quá 5 mm 

(xơ vụn), bụi xơ và kết xơ (neps) từ công 

nghiệp dệt. 

 

 - Mền xơ; các sản phẩm khác làm từ mền xơ:  

5601.21 - - Từ bông CC 

5601.22 - - Từ xơ nhân tạo: CC 

5601.29 - - Loại khác CC 

5601.30 
- Xơ vụn và bụi xơ và kết xơ từ công nghiệp 

dệt: 
CC 

56.02. 
Phớt, nỉ đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng, phủ 

hoặc ép lớp. 
 

5602.10 - Phớt xuyên kim và vải khâu đính CC 

 
- Phớt, nỉ khác, chưa ngâm tẩm, tráng, phủ 

hoặc ép: 
 

5602.21 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn CC 

5602.29 - - Từ nguyên liệu dệt khác CC 

5602.90 - Loại khác CC 

56.03. 
Các sản phẩm không dệt, đã hoặc chưa ngâm 

tẩm, tráng phủ hoặc ép lớp. 
 

 - Từ sợi filament nhân tạo:  

5603.11 - - Trọng lượng không quá 25 g/m2 CC 

5603.12 
- - Trọng lượng trên 25 g/m2 nhưng không 

quá     70 g/m2 
CC 

5603.13 
- - Trọng lượng trên 70 g/m2 nhưng không 

quá   150 g/m2 
CC 

5603.14 - - Trọng lượng trên 150 g/m2 CC 

5603.91 - - Trọng lượng không quá 25 g/m2 CC 

5603.92 
- - Trọng lượng trên 25 g/m2 nhưng không 

quá     70 g/m2 
CC 

5603.93 
- - Trọng lượng trên 70 g/m2 nhưng không 

quá   150 g/m2 
CC 
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5603.94 - - Trọng lượng trên 150 g/m2 CC 

56.04. 

Chỉ cao su và sợi (cord) cao su, được bọc bằng 

vật liệu dệt; sợi dệt, và dải và dạng tương tự 

thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05, đã ngâm tẩm, 

tráng, phủ hoặc bao ngoài bằng cao su hoặc 

plastic. 

 

5604.10 
- Chỉ cao su và chỉ coóc cao su, được bọc 

bằng vật liệu dệt 
RVC(40) hoặc CC 

5604.90 - Loại khác RVC(40) hoặc CC 

5605.0 

Sợi kim loại hoá, có hoặc không quấn bọc, là 

loại sợi dệt hoặc dải hoặc dạng tương tự thuộc 

nhóm 54.04 hoặc 54.05, được kết hợp với kim 

loại ở dạng dây, dải hoặc bột hoặc phủ bằng 

kim loại. 

CC 

5606.0 

Sợi cuốn bọc, sợ dạng dải và các dạng tương 

tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05, đã quấn bọc 

(trừ các loại thuộc nhóm 56.05 và sợi quấn 

bọc lông bờm ngựa); sợi sơnin (chenille) (kể 

cả sợi sơnin xù); sợi sùi vòng. 

CC 

56.07. 

Dây xe, chão bện (cordage), thừng và cáp, đã 

hoặc chưa tết hoặc bện và đã hoặc chưa ngâm 

tẩm, tráng, phủ hoặc bao ngoài bằng cao su 

hoặc plastic. 

 

 
- Từ xizan (sisal) hoặc từ xơ dệt khác của các 

cây thuộc chi cây thùa: 
 

5607.21 - - Dây xe để buộc hoặc đóng kiện CC 

5607.29 - - Loại khác CC 

 - Từ polyetylen hoặc polypropylen:  

5607.41 - - Dây xe để buộc hoặc đóng kiện CC 

5607.49 - - Loại khác RVC(40) hoặc CC 

5607.50 - Từ xơ tổng hợp khác: RVC(40) hoặc CC 

5607.90 - Loại khác: RVC(40) hoặc CC 

56.08. 

Tấm lưới được thắt nút bằng sợi xe, chão bện 

(cordage) hoặc thừng; lưới đánh cá và các loại 

lưới khác đã hoàn thiện, từ vật liệu dệt. 

 

 - Từ vật liệu dệt nhân tạo:  

5608.11 - - Lưới đánh cá thành phẩm RVC(40) hoặc CTH 

5608.19 - - Loại khác: RVC(40) hoặc CTH 

5608.90 - Loại khác: RVC(40) hoặc CTH 

5609.0 

Các sản phẩm làm từ sợi, sợi dạng dải hoặc 

dạng tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05, 

dây xe, chão bện (cordage), thừng hoặc cáp, 

chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. 

RVC(40) hoặc CTH 

Chương 57. Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác  
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57.01. 
Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, thắt 

nút, đã hoặc chưa hoàn thiện. 
 

5701.10 - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn CC 

5701.90 - Từ các loại nguyên liệu dệt khác: CC 

57.02. 

Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, dệt 

thoi, không chần sợi vòng hoặc phủ xơ vụn, đã 

hoặc chưa hoàn thiện, kể cả thảm “Kelem”, 

“Schumacks”, “Karamanie” và các loại thảm 

dệt thủ công tương tự. 

 

5702.10 
- Thảm “Kelem”, “Schumacks”, “Karamanie” 

và các loại thảm dệt thủ công tương tự 
CC 

5702.20 - Hàng dệt trải sàn từ xơ dừa CC 

 
- Loại khác, có cấu tạo vòng lông, chưa hoàn 

thiện: 
 

5702.31 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn CC 

5702.32 - - Từ các nguyên liệu dệt nhân tạo CC 

5702.39 - - Từ các loại nguyên liệu dệt khác: CC 

 
- Loại khác, có cấu tạo vòng lông, đã hoàn 

thiện: 
 

5702.41 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn CC 

5702.42 - - Từ các nguyên liệu dệt nhân tạo CC 

5702.49 - - Từ các loại nguyên liệu dệt khác: CC 

5702.50 
- Loại khác, không có cấu tạo vòng lông, chưa 

hoàn thiện: 
CC 

 
- Loại khác, không có cấu tạo vòng lông, đã 

hoàn thiện: 
 

5702.91 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn CC 

5702.92 - - Từ các nguyên liệu dệt nhân tạo CC 

5702.99 - - Từ các loại nguyên liệu dệt khác: CC 

57.03. 
Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, được 

chần, đã hoặc chưa hoàn thiện. 
 

5703.10 - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn CC 

5703.20 - Từ nylon hoặc các polyamit khác CC 

5703.30 - Từ các nguyên liệu dệt nhân tạo khác CC 

5703.90 - Từ các nguyên liệu dệt khác: CC 

57.04. 

Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, từ 

phớt, không chần hoặc phủ xơ vụn, đã hoặc 

chưa hoàn thiện. 

 

5704.10 
- Các tấm nhỏ, có diện tích bề mặt tối đa là 0,3 

m2 
CC, ngoại trừ từ 5602 

5704.90 - Loại khác CC, ngoại trừ từ 5602 

5705.0 
Các loại thảm khác và các loại hàng dệt trải 

sàn khác, đã hoặc chưa hoàn thiện. 
CC 



 

132 

 

Mã hàng Mô tả hàng hóa Tiêu chí xuất xứ 

Chương 58. 

Các loại vải dệt thoi đặc biệt; các loại vải 

dệt chần sợi vòng; hàng ren; thảm trang 

trí; hàng trang trí; hàng thêu 

 

58.01. 

Các loại vải dệt nổi vòng và các loại vải sơnin 

(chenille), trừ các loại vải thuộc nhóm 58.02 

hoặc 58.06. 

 

5801.11 - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn CC 

 - Từ bông:  

5801.21 - - Vải có sợi ngang nổi vòng không cắt 

CC hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5801.22 - - Nhung kẻ 

CC hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5801.23 - - Vải có sợi ngang nổi vòng khác 

CC hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5801.26 - - Các loại vải sơnin 

CC hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5801.27 - - Vải có sợi dọc nổi vòng: RVC (40) hoặc CTH 

 -  Xơ nhân tạo:   

5801.31 - - Vải có sợi ngang nổi vòng không cắt 

CC hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 
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thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5801.32 - - Nhung kẻ 

CC hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5801.33 - - Vải có sợi ngang nổi vòng khác 

CC hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5801.36 - - Các loại vải sơnin 

CC hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5801.37 - - Vải có sợi dọc nổi vòng: RVC (40) hoặc CTH 

5801.19 - Từ các vật liệu dệt khác: 

CC hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

58.02. 

Vải khăn lông và các loại vải dệt thoi tạo vòng 

lông tương tự, trừ các loại vải khổ hẹp thuộc 

nhóm 58.06; các loại vải dệt chần sợi nổi 

vòng, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 57.03. 

 

 
- Vải khăn lông và các loại vải dệt thoi tạo 

vòng lông tương tự, từ bông: 
 

5802.11 - - Chưa tẩy trắng CC 

5802.19 - - Loại khác 

CC hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 
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thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5802.20 
- Vải khăn lông và các loại vải dệt thoi tạo 

vòng lông tương tự, từ các vật liệu dệt khác 

CC hoặc làm từ vải đã được dệt thành 

hình nhưng chưa thực hiện các công đoạn 

tiếp theo hoặc chưa hoàn thiện với điều 

kiện vải này được nhuộm hoặc in và trải 

qua ít nhất hai công đoạn hoàn thiện tiếp 

theo tại lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 

thành viên trước khi trở thành sản phẩm 

hoàn thiện có thể sử dụng được ngay. 

5802.30 - Các loại vải dệt có chần sợi nổi vòng CC 

5803.0 
Vải dệt quấn, trừ các loại vải khổ hẹp thuộc 

nhóm 58.06. 
CC 

58.04. 

Các loại vải tuyn và các loại vải dệt lưới khác, 

không bao gồm vải dệt thoi, dệt kim hoặc 

móc; hàng ren dạng mảnh, dạng dải hoặc dạng 

mẫu hoa văn, trừ các loại vải thuộc các nhóm 

từ 60.02 đến 60.06. 

 

5804.10 - Vải tuyn và vải dệt lưới khác: CC 

5804.21 - - Từ sợi nhân tạo CC 

5804.29 - - Từ vật liệu dệt khác CC 

5804.30 - Ren thủ công CC 

5805.0 

Thảm trang trí dệt thủ công theo kiểu 

Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais và 

các kiểu tương tự, và các loại thảm trang trí 

thêu tay (ví dụ, thêu mũi nhỏ, thêu chữ thập), 

đã hoặc chưa hoàn thiện. 

CC 

58.06. 

Vải dệt thoi khổ hẹp, trừ các loại hàng thuộc 

nhóm 58.07; vải khổ hẹp gồm toàn sợi dọc 

không có sợi ngang liên kết với nhau bằng 

chất keo dính (bolducs). 

 

5806.10 

- Vải dệt thoi có tạo vòng lông (kể cả vải khăn 

lông và vải dệt tạo vòng lông tương tự) và vải 

dệt từ sợi sơnin: 

CC 

5806.20 

- Vải dệt thoi khác, có chứa sợi đàn hồi 

(elastomeric) hoặc sợi cao su từ 5% trở lên 

tính theo trọng lượng 

CC 

 - Vải dệt thoi khác:  

5806.31 - - Từ bông: CC 

5806.32 - - Từ sợi nhân tạo: CC 

5806.39 - - Từ nguyên liệu dệt khác: CC 

5806.40 

- Các loại vải dệt chỉ có sợi dọc không có sợi 

ngang liên kết với nhau bằng chất kết dính 

(bolducs) 

CC 

58.07. 
Các loại nhãn, phù hiệu và các mặt hàng 

tương tự từ vật liệu dệt, dạng chiếc, dạng dải 
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hoặc đã cắt theo hình hoặc kích cỡ, không 

thêu. 

5807.10 - Dệt thoi CC 

5807.90 - Loại khác CC 

58.08. 

Các dải bện dạng chiếc; dải, mảnh trang trí 

dạng chiếc, không thêu, trừ loại dệt kim hoặc 

móc; tua, ngù và các mặt hàng tương tự. 

 

5808.10 - Các dải bện dạng chiếc: CC 

5808.90 - Loại khác CC 

5809.0 

Vải dệt thoi từ sợi kim loại và vải dệt thoi từ 

sợi kim loại hoá thuộc nhóm 56.05, sử dụng 

để trang trí, như các loại vải trang trí nội thất 

hoặc cho các mục đích tương tự, chưa được 

chi tiết hay ghi ở nơi khác. 

CC 

58.10. 
Hàng thêu dạng chiếc, dạng dải hoặc dạng 

theo mẫu hoa văn. 
 

5810.10 - Hàng thêu không lộ nền CTH 

 - Hàng thêu khác:  

5810.91 - - Từ bông CTH 

5810.92 - - Từ xơ nhân tạo CTH 

5810.99 - - Từ nguyên liệu dệt khác CTH 

5811.0 

Các sản phẩm dệt đã chần dạng chiếc, bao 

gồm một hay nhiều lớp vật liệu dệt kết hợp 

với lớp đệm bằng cách khâu hoặc cách khác, 

trừ hàng thêu thuộc nhóm 58.10. 

CTH 

Chương 59. 

Các loại vải dệt đã được ngâm tẩm, tráng, 

phủ hoặc ép lớp; các mặt hàng dệt thích 

hợp dùng trong công nghiệp 

 

59.01. 

Vải dệt được tráng keo hoặc hồ tinh bột, dùng 

để bọc ngoài bìa sách hoặc loại tương tự; vải 

can; vải bạt đã xử lý để vẽ; vải hồ cứng và các 

loại vải dệt đã được làm cứng tương tự để làm 

cốt mũ. 

 

5901.10 

- Vải dệt được tráng keo hoặc hồ tinh bột, 

dùng để bọc ngoài bìa sách hoặc các loại 

tương tự 

CC 

5901.90 - Loại khác: CC 

59.02. 

Vải mành dùng làm lốp từ sợi có độ bền cao 

từ ni lông hoặc các polyamit khác, các 

polyeste hoặc tơ nhân tạo vitcô. 

RVC (40) hoặc CTH 

5902.10 - Từ nylon hoặc các polyamit khác: CC 

5902.20 - Từ polyeste: CC 

5902.90 - Loại khác CC 

59.03. 
Vải dệt đã được ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép 

với plastic, trừ các loại thuộc nhóm 59.02. 
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5903.10 - Với poly (vinyl chlorit) CC 

5903.20 - Với polyurethan CC 

5903.90 - Loại khác: RVC(40) hoặc CC 

59.04. 

Vải sơn, đã hoặc chưa cắt theo hình; các loại 

trải sàn có một lớp tráng hoặc phủ gắn trên lớp 

bồi là vật liệu dệt, đã hoặc chưa cắt thành 

hình. 

 

5904.10 - Vải sơn CC 

5904.90 - Loại khác CC 

5905.0 Các loại vải dệt phủ tường. CC 

59.06. 
Vải dệt cao su hoá, trừ các loại thuộc nhóm 

59.02. 
 

5906.10 - Băng dính có chiều rộng không quá 20 cm RVC(40) hoặc CC 

 - Loại khác:  

5906.91 - - Vải dệt kim hoặc vải móc CC 

5906.99 - - Loại khác: CC 

5907.0 

Các loại vải dệt được ngâm tẩm, tráng hoặc 

phủ bằng cách khác; bạt đã vẽ làm phông màn 

cho sân khấu, phông trường quay hoặc loại 

tương tự. 

CC 

5908.0 

Các loại bấc dệt thoi, kết, tết hoặc dệt kim, 

dùng cho đèn, bếp dầu, bật lửa, nến hoặc loại 

tương tự; mạng đèn măng xông và các loại vải 

dệt kim hình ống dùng làm mạng đèn măng 

xông, đã hoặc chưa ngâm tẩm. 

CC 

5909.0 

Các loại ống dẫn dệt mềm và các loại ống dệt 

tương tự có lót hoặc không lót, bọc vỏ cứng 

hoặc có các phụ kiện từ vật liệu khác. 

CC 

5910.0 

Băng tải hoặc băng truyền hoặc băng đai, bằng 

vật liệu dệt, đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng, 

phủ hoặc ép bằng plastic, hoặc gia cố bằng 

kim loại hoặc vật liệu khác. 

RVC(40) hoặc CC 

59.11. 

Các sản phẩm và mặt hàng dệt, phục vụ cho 

mục đích kỹ thuật, đã nêu tại Chú giải 7 của 

Chương này. 

 

5911.10 

- Vải dệt, phớt và vải dệt thoi lót phớt đã được 

tráng, phủ, hoặc ép bằng cao su, da thuộc hoặc 

vật liệu khác, loại sử dụng cho băng kim máy 

chải, và vải tương tự phục vụ cho mục đích kỹ 

thuật khác, kể cả vải khổ hẹp làm từ nhung 

được ngâm tẩm cao su, để bọc các lõi, trục dệt 

CC 

5911.20 - Vải dùng để sàng, đã hoặc chưa hoàn thiện CC 

 

- Vải dệt và phớt, được dệt liền hoặc kèm theo 

cơ cấu nối ráp, dùng cho máy sản xuất giấy 

hoặc các máy tương tự (ví dụ, để chế biến bột 

giấy hoặc xi măng amiăng): 
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5911.31 - - Trọng lượng dưới 650 g/m2 CC 

5911.32 - - Trọng lượng từ 650 g/m2 trở lên CC 

5911.40 
- Vải lọc dùng trong ép dầu hoặc loại tương 

tự, kể cả loại làm từ tóc người 
CC 

5911.90 - Loại khác: RVC(40) hoặc CC 

Chương 60. Các loại hàng dệt kim hoặc móc  

60.01. 
Vải có tạo vòng lông, kể cả các loại vải "vòng 

lông dài" và vải khăn lông, dệt kim hoặc móc. 
 

6001.10 - Vải "vòng lông dài": CC 

 - Vải tạo vòng lông bằng dệt kim:  

6001.21 - - Từ bông RVC (40) hoặc CTH 

6001.22 - - Từ xơ sợi nhân tạo CC 

6001.29 - - Từ các loại nguyên liệu dệt khác CC 

 - Loại khác:  

6001.91 - - Từ bông CC 

6001.92 - - Từ xơ sợi nhân tạo: CC 

6001.99 - - Từ nguyên liệu dệt khác: CC 

60.02. 

Vải dệt kim hoặc móc có khổ rộng không quá 

30 cm, có tỷ trọng sợi đàn hồi hoặc sợi cao su 

từ 5% trở lên, trừ loại thuộc nhóm 60.01. 

 

6002.40 
- Có tỷ trọng sợi đàn hồi từ 5% trở lên nhưng 

không có sợi cao su 
CC 

6002.90 - Loại khác CC 

60.03. 
Vải dệt kim hoặc móc có khổ rộng không quá 

30 cm, trừ loại thuộc nhóm 60.01 hoặc 60.02. 
 

6003.10 - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn CC 

6003.20 - Từ bông CC 

6003.30 - Từ xơ sợi tổng hợp CC 

6003.40 - Từ xơ sợi nhân tạo CC 

6003.90 - Loại khác CC 

60.04. 

Vải dệt kim hoặc móc có khổ rộng hơn 30 cm, 

có tỷ trọng sợi đàn hồi hoặc sợi cao su từ 5% 

trở lên, trừ các loại thuộc nhóm 60.01. 

 

6004.10 
- Có tỷ trọng sợi đàn hồi từ 5% trở lên nhưng 

không có sợi cao su: 
CC 

6004.90 - Loại khác CC 

60.05. 

Vải dệt kim sợi dọc (kể cả các loại làm trên 

máy dệt kim dệt dải trang trí), trừ loại thuộc 

các nhóm 60.01 đến 60.04. 

 

 - Từ bông:  

6005.21 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng CC 

6005.22 - - Đã nhuộm CC 
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6005.23 - - Từ các sợi có màu khác nhau CC 

6005.24 - - Đã in CC 

 - Từ xơ tổng hợp:  

6005.31 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng: CC 

6005.32 - - Đã nhuộm: CC 

6005.33 - - Từ các sợi có màu khác nhau: CC 

6005.34 - - Đã in: CC 

 - Từ xơ tái tạo:  

6005.41 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng CC 

6005.42 - - Đã nhuộm CC 

6005.43 - - Từ các sợi có màu khác nhau CC 

6005.44 - - Đã in CC 

6005.90 - Loại khác CC 

60.06. Vải dệt kim hoặc móc khác.  

6006.10 - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn CC 

 - Từ bông:  

6006.21 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng CC 

6006.22 - - Đã nhuộm CC 

6006.23 - - Từ các sợi có màu khác nhau CC 

6006.24 - - Đã in CC 

 - Từ xơ sợi tổng hợp:  

6006.31 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng: CC 

6006.32 - - Đã nhuộm: CC 

6006.33 - - Từ các sợi có màu khác nhau CC 

6006.34 - - Đã in CC 

 - Từ xơ tái tạo:  

6006.41 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng CC 

6006.42 - - Đã nhuộm CC 

6006.43 - - Từ các sợi có màu khác nhau CC 

6006.44 - - Đã in CC 

6006.90 -  Loại khác CC 

Chương 61. 
Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, dệt kim 

hoặc móc 
  

61.01. 

Áo khoác dài, áo khoác mặc khi đi xe (car-

coat), áo khoác không tay, áo choàng không 

tay, áo khoác có mũ (kể cả áo jacket trượt 

tuyết), áo gió, áo jacket chống gió và các loại 

tương tự, dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, 

dệt kim hoặc móc, trừ các loại thuộc nhóm 

61.03. 
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6101.20 - Từ bông 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6101.30 - Từ sợi nhân tạo 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6101.90 - Từ các nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

61.02. 

Áo khoác dài, áo khoác mặc khi đi xe (car-

coat), áo khoác không tay, áo choàng không 

tay, áo khoác có mũ trùm (kể cả áo jacket 

trượt tuyết), áo gió, áo jacket chống gió và các 

loại tương tự, dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em 

gái, dệt kim hoặc móc, trừ các loại thuộc 

nhóm 61.04. 

  

6102.10 - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6102.20 - Từ bông 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6102.30 - Từ sợi nhân tạo 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6102.90 - Từ các nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

61.03. 

Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo 

khoác thể thao, quần dài, quần yếm có dây 

đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo 

bơi), dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt 

kim hoặc móc. 

  

6103.10 - Bộ com-lê 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

 - Bộ quần áo đồng bộ:   

6103.22 - - Từ bông 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 



 

140 

 

Mã hàng Mô tả hàng hóa Tiêu chí xuất xứ 

6103.23 - - Từ sợi tổng hợp 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6103.29 - - Từ các nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

 - Áo jacket và áo khoác thể thao:   

6103.31 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6103.32 - - Từ bông 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6103.33 - - Từ sợi tổng hợp 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6103.39 - - Từ các nguyên liệu dệt khác: 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

 
- Quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống 

chẽn và quần soóc: 
  

6103.41 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6103.42 - - Từ bông RVC(40) hoặc CC 

6103.43 - - Từ sợi tổng hợp RVC(40) hoặc CC 

6103.49 - - Từ các nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

61.04. 

Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo 

khoác thể thao, áo váy dài, váy, chân váy, 

quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn 

và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho phụ 

nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc . 

  

 - Bộ com-lê:   

6104.13 - - Từ sợi tổng hợp 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 
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6104.19 - - Từ các nguyên liệu dệt khác: 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

 - Bộ quần áo đồng bộ:   

6104.22 - - Từ bông 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6104.23 - - Từ sợi tổng hợp 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6104.29 - - Từ các nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

 - Áo jacket và áo khoác thể thao:   

6104.31 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6104.32 - - Từ bông 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6104.33 - - Từ sợi tổng hợp 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6104.39 - - Từ các nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

 - Áo váy dài:   

6104.41 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6104.42 - - Từ bông RVC(40) hoặc CC 

6104.43 - - Từ sợi tổng hợp 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6104.44 - - Từ sợi nhân tạo 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 
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6104.49 - - Từ các nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

 - Các loại váy và quần váy:   

6104.51 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6104.52 - - Từ bông 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6104.53 - - Từ sợi tổng hợp 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6104.59 - - Từ các nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

 
- Các loại quần dài, quần yếm có dây đeo, 

quần ống chẽn và quần soóc: 
  

6104.61 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6104.62 - - Từ bông RVC(40) hoặc CC 

6104.63 - - Từ sợi tổng hợp RVC(40) hoặc CC 

6104.69 - - Từ các nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

61.05. 
Áo sơ mi nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim 

hoặc móc. 
  

6105.10 - Từ bông 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6105.20 - Từ sợi nhân tạo: RVC(40) hoặc CC 

6105.90 - Từ các nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

61.06. 

Áo khoác ngắn (blouses), áo sơ mi và áo sơ mi 

phỏng kiểu nam dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em 

gái, dệt kim hoặc móc. 

  

6106.10 - Từ bông RVC(40) hoặc CC 
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6106.20 - Từ sợi nhân tạo RVC(40) hoặc CC 

6106.90 - Từ các nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

61.07. 

Quần lót, quần sịp, áo ngủ, bộ pyjama, áo 

choàng tắm, áo khoác ngoài mặc trong nhà và 

các loại tương tự, dùng cho nam giới hoặc trẻ 

em trai, dệt kim hoặc móc. 

  

 - Quần lót và quần sịp:   

6107.11 - - Từ bông 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6107.12 - - Từ sợi nhân tạo 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6107.19 - - Từ các nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

 - Các loại áo ngủ và bộ pyjama:   

6107.21 - - Từ bông 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6107.22 - - Từ sợi nhân tạo 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6107.29 - - Từ các nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

 - Loại khác:   

6107.91 - - Từ bông 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6107.99 - - Từ các nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

61.08. 

Váy lót có dây đeo, váy lót trong, quần xi líp, 

quần đùi bó, váy ngủ, bộ pyjama, áo mỏng 

mặc trong nhà, áo choàng tắm, áo khoác ngoài 
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mặc trong nhà và các loại tương tự dùng cho 

phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc. 

 - Váy lót có dây đeo và váy lót trong:   

6108.11 - - Từ sợi nhân tạo 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6108.19 - - Từ các nguyên liệu dệt khác: 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

 - Quần xi líp và quần đùi bó:   

6108.21 - - Từ bông 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6108.22 - - Từ sợi nhân tạo 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6108.29 - - Từ các nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

 - Váy ngủ và bộ pyjama:   

6108.31 - - Từ bông 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6108.32 - - Từ sợi nhân tạo 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6108.39 - - Từ các nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

 - Loại khác:   

6108.91 - - Từ bông 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6108.92 - - Từ sợi nhân tạo 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6108.99 - - Từ các nguyên liệu dệt khác 
RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 
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của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

61.09. 
Áo phông, áo may ô và các loại áo lót khác, 

dệt kim hoặc móc. 
  

6109.10 - Từ bông: RVC(40) hoặc CC 

6109.90 - Từ các nguyên liệu dệt khác: RVC(40) hoặc CC 

61.10. 

Áo bó, áo chui đầu, áo cài khuy (cardigan),   

gi-lê và các mặt hàng tương tự, dệt kim hoặc 

móc. 

  

 - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn:   

6110.11 - - Từ lông cừu 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6110.12 - - Từ lông dê Ca-sơ-mia 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6110.19 - - Loại khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6110.20 - Từ bông RVC(40) hoặc CC 

6110.30 - Từ sợi nhân tạo RVC(40) hoặc CC 

6110.90 - Từ các nguyên liệu dệt khác RVC(40) hoặc CC 

61.11. 
Quần áo và hàng may mặc phụ trợ dùng cho 

trẻ em, dệt kim hoặc móc. 
  

6111.20 - Từ bông 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6111.30 - Từ sợi tổng hợp 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6111.90 - Từ các nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

61.12. 
Bộ quần áo thể thao, bộ quần áo trượt tuyết và 

bộ quần áo bơi, dệt kim hoặc móc. 
  

 - Bộ quần áo thể thao:   

6112.11 - - Từ bông 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 
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6112.12 - - Từ sợi tổng hợp 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6112.19 - - Từ các nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6112.20 - Bộ quần áo trượt tuyết 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

 - Quần áo bơi cho nam giới hoặc trẻ em trai:   

6112.31 - - Từ sợi tổng hợp 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6112.39 - - Từ các nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

 - Quần áo bơi cho phụ nữ hoặc trẻ em gái:   

6112.41 - - Từ sợi tổng hợp 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6112.49 - - Từ các nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6113.0 

Quần áo được may từ các loại vải dệt kim 

hoặc móc thuộc nhóm 59.03, 59.06 hoặc 

59.07. 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

61.14. Các loại quần áo khác, dệt kim hoặc móc.   

6114.20 - Từ bông 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6114.30 - Từ sợi nhân tạo RVC(40) hoặc CC 

6114.90 - Từ các nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

61.15. 

Quần tất, quần áo nịt, bít tất dài (trên đầu gối), 

bít tất ngắn và các loại hàng bít tất dệt kim 

khác, kể cả nịt chân (ví dụ, dùng cho người 

RVC (40) hoặc CTH 
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giãn tĩnh mạch) và giày dép không đế, dệt kim 

hoặc móc. 

6115.10 
- Nịt chân (ví dụ, dùng cho người giãn tĩnh 

mạch) 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

 - Quần chật ống, áo nịt khác:   

6115.21 
- - Từ sợi tổng hợp, có độ mảnh sợi đơn dưới 

67 dexitex 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6115.22 
- - Từ sợi tổng hợp, có độ mảnh sợi đơn từ 67 

dexitex trở lên 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6115.29 - - Từ các nguyên liệu dệt khác: 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6115.30 

- Tất dài đến đầu gối hoặc trên đầu gối dùng 

cho phụ nữ, có độ mảnh mỗi sợi đơn dưới 67 

dexitex: 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

 - Loại khác:   

6115.94 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6115.95 - - Từ bông 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6115.96 - - Từ sợi tổng hợp 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6115.99 - - Từ các nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

61.16. 
Găng tay, găng tay hở ngón và găng tay bao, 

dệt kim hoặc móc. 
  

6116.10 
- Được ngâm tẩm, tráng hoặc phủ với plastic 

hoặc cao su 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

 - Loại khác:   
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6116.91 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6116.92 - - Từ bông 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6116.93 - - Từ sợi tổng hợp: 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6116.99 - - Từ các nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

61.17. 

Hàng may mặc phụ trợ đã hoàn chỉnh, dệt kim 

hoặc móc khác; các chi tiết dệt kim hoặc móc 

của quần áo hoặc của hàng may mặc phụ trợ. 

  

6117.10 

- Khăn choàng, khăn quàng cổ, khăn choàng 

rộng đội đầu, khăn choàng vai, mạng che mặt 

và các loại tương tự: 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6117.80 - Các loại hàng phụ trợ khác: 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6117.90 - Các chi tiết 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

Chương 62. 
Quần áo và các hàng may mặc phụ trợ, 

không dệt kim hoặc móc 
  

62.01. 

Áo khoác ngoài, áo choàng mặc khi đi xe (car-

coats), áo khoác không tay, áo choàng không 

tay, áo khoác có mũ trùm (kể cả áo jacket 

trượt tuyết), áo gió, áo jacket chống gió và các 

loại tương tự, dùng cho nam giới hoặc trẻ em 

trai, trừ các loại thuộc nhóm 62.03. 

  

 

- Áo khoác ngoài, áo mưa, áo choàng mặc khi 

đi xe, áo khoác không tay, áo choàng không 

tay và các loại tương tự: 

  

6201.11 - - Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6201.12 - - Từ bông 
RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 
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của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6201.13 - - Từ sợi nhân tạo 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6201.19 - - Từ các nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

 - Loại khác:   

6201.91 - - Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6201.92 - - Từ bông 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6201.93 - - Từ sợi nhân tạo 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6201.99 - - Từ các nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

62.02. 

Áo khoác ngoài, áo choàng mặc khi đi xe (car-

coats), áo khoác không tay, áo choàng không 

tay, áo khoác có mũ (kể cả áo jacket trượt 

tuyết), áo gió, áo jacket chống gió và các loại 

tương tự, dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, trừ 

loại thuộc nhóm 62.04. 

  

 

- Áo khoác ngoài, áo mưa, áo choàng mặc khi 

đi xe, áo khoác không tay, áo choàng không 

tay và các loại tương tự: 

  

6202.11 - - Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6202.12 - - Từ bông 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6202.13 - - Từ sợi nhân tạo 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 
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6202.19 - - Từ các nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

 - Loại khác:   

6202.91 - - Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6202.92 - - Từ bông 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6202.93 - - Từ sợi nhân tạo 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6202.99 - - Từ các nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

62.03. 

Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo 

khoác thể thao, quần dài, quần yếm có dây 

đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo 

bơi) dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai. 

  

 - Bộ com-lê:   

6203.11 - - Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6203.12 - - Từ sợi tổng hợp 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6203.19 - - Từ các nguyên liệu dệt khác: 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

 - Bộ quần áo đồng bộ:   

6203.22 - - Từ bông 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6203.23 - - Từ sợi tổng hợp 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6203.29 - - Từ các nguyên liệu dệt khác 
RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 
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của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

 - Áo jacket và áo khoác thể thao:   

6203.31 - - Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6203.32 - - Từ bông 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6203.33 - - Từ sợi tổng hợp 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6203.39 - - Từ các nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

 
- Quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống 

chẽn và quần soóc: 
  

6203.41 - - Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6203.42 - - Từ bông: 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6203.43 - - Từ sợi tổng hợp 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6203.49 - - Từ các nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

62.04. 

Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo 

khoác thể thao, váy dài, váy, chân váy, quần 

dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn, và 

quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ 

hoặc trẻ em gái. 

  

 - Bộ com-lê:   

6204.11 - - Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6204.12 - - Từ bông 
RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 
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của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6204.13 - - Từ sợi tổng hợp 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6204.19 - - Từ các nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

 - Bộ quần áo đồng bộ:   

6204.21 - - Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6204.22 - - Từ bông 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6204.23 - - Từ sợi tổng hợp 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6204.29 - - Từ các nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

 - Áo jacket và áo khoác thể thao:   

6204.31 - - Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6204.32 - - Từ bông 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6204.33 - - Từ sợi tổng hợp 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6204.39 - - Từ các nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

 - Áo váy dài:   

6204.41 - - Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 
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6204.42 - - Từ bông 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6204.43 - - Từ sợi tổng hợp 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6204.44 - - Từ sợi nhân tạo 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6204.49 - - Từ các nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

 - Váy và chân váy:   

6204.51 - - Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6204.52 - - Từ bông 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6204.53 - - Từ sợi tổng hợp 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6204.59 - - Từ các nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

 
- Quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống 

chẽn và quần soóc: 
  

6204.61 - - Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6204.62 - - Từ bông RVC(40) hoặc CC 

6204.63 - - Từ sợi tổng hợp 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6204.69 - - Từ các nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

62.05. Áo sơ mi nam giới hoặc trẻ em trai.   
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6205.52 - Từ bông RVC(40) hoặc CC 

6205.53 - Từ sợi nhân tạo RVC(40) hoặc CC 

6205.59 - Từ các nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

62.06. 

Áo choàng, áo sơ mi và áo choàng sơ mi 

phỏng kiểu nam dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em 

gái. 

  

6206.10 - Từ tơ tằm hoặc phế liệu tơ tằm 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6206.20 - Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6206.30 - Từ bông RVC(40) hoặc CC 

6206.40 - Từ sợi nhân tạo 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6206.90 - Từ các nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

62.07. 

Áo may ô và các loại áo lót khác, quần lót, 

quần đùi, quần sịp, áo ngủ, bộ pyjama, áo 

choàng tắm, áo khoác ngoài mặc trong nhà và 

các loại tương tự dùng cho nam giới hoặc trẻ 

em trai. 

  

 - Quần lót, quần đùi và quần sịp:   

6207.11 - - Từ  bông 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6207.19 - - Từ nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

 - Áo ngủ và bộ pyjama:   

6207.21 - - Từ bông 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6207.22 - - Từ sợi nhân tạo 
RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 
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của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6207.29 - - Từ nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

 - Loại khác:   

6207.91 - - Từ bông 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6207.99 - - Từ nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

62.08. 

Áo may ô và các loại áo lót khác, váy lót, váy 

lót trong, quần xi líp, quần đùi bó, váy ngủ, bộ 

pyjama, áo mỏng mặc trong nhà, áo choàng 

tắm, áo khoác ngoài mặc trong nhà và các loại 

tương tự dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái. 

  

 - Váy lót và váy lót trong:   

6208.11 - - Từ sợi nhân tạo 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6208.19 - - Từ nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

 - Váy ngủ và bộ pyjama:   

6208.21 - - Từ bông 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6208.22 - - Từ sợi nhân tạo 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6208.29 - - Từ nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

 - Loại khác:   

6208.91 - - Từ bông: 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 
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6208.92 - - Từ sợi nhân tạo 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6208.99 - - Từ nguyên liệu dệt khác: 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

62.09. 
Quần áo may sẵn và phụ kiện may mặc cho trẻ 

em. 
  

6209.92 - Từ bông: 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6209.93 - Từ sợi tổng hợp: 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6209.99 - Từ nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

62.10. 
Quần áo may từ các loại vải thuộc nhóm 

56.02, 56.03, 59.03, 59.06 hoặc 59.07. 
  

6210.10 
- Từ các loại vải thuộc nhóm 56.02 hoặc 

56.03: 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6210.20 
- Quần áo khác, loại được mô tả từ phân nhóm 

6201.11 đến 6201.19: 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6210.30 
- Quần áo khác, loại được mô tả từ phân nhóm 

6202.11 đến 6202.19: 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6210.40 
- Quần áo khác dùng cho nam giới hoặc trẻ em 

trai 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6210.50 
- Quần áo khác dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em 

gái 
RVC(40) hoặc CC 

62.11. 
Bộ quần áo thể thao, bộ quần áo trượt tuyết và 

quần áo bơi; quần áo khác. 
  

 - Quần áo bơi:   

6211.11 - - Dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 
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6211.12 - - Dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6211.20 - Bộ quần áo trượt tuyết 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

 
- Quần áo khác, dùng cho nam giới hoặc trẻ 

em trai: 
  

6211.32 - - Từ bông 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6211.33 - - Từ sợi nhân tạo 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6211.39 - - Từ nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

 
- Quần áo khác dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em 

gái: 
  

6211.42 
- Quần áo khác dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em 

gái: 
RVC(40) hoặc CC 

6211.43 - - Từ sợi nhân tạo: 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6211.49 - - Từ nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

62.12. 

Xu chiêng, gen, áo nịt ngực, dây đeo quần, 

dây móc bít tất, nịt tất, các sản phẩm tương tự 

và các chi tiết của chúng, được làm hoặc 

không được làm từ dệt kim hoặc móc. 

  

6212.10 - Xu chiêng: 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6212.20 - Gen và quần gen: 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6212.30 - Coóc xê nịt bụng: 
RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 
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của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6212.90 - Loại khác: 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

62.13. Khăn tay và khăn vuông nhỏ quàng cổ.   

6213.20 - Từ bông 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6213.90 - Từ các loại nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

62.14. 

Khăn san, khăn choàng vai, khăn quàng cổ, 

khăn choàng rộng đội đầu và choàng vai, 

mạng che mặt và các loại tương tự. 

  

6214.10 - Từ tơ tằm hoặc phế liệu tơ tằm 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6214.20 - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6214.30 - Từ sợi tổng hợp 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6214.40 - Từ sợi nhân tạo 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6214.90 - Từ nguyên liệu dệt khác 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

62.15. Nơ thường, nơ con bướm và cà vạt.   

6215.10 - Từ tơ tằm hoặc phế liệu tơ tằm 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6215.20 - Từ sợi nhân tạo 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6215.90 - Từ nguyên liệu dệt khác 
RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 
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của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6216.0 Găng tay, găng tay hở ngón và găng tay bao. 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

62.17. 

Hàng may mặc phụ trợ đã hoàn chỉnh khác; 

các chi tiết của quần áo hoặc của hàng may 

mặc phụ trợ, trừ các loại thuộc nhóm 62.12. 

  

6217.10 - Phụ kiện may mặc 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6217.90 - Các chi tiết của quần áo 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

Chương 63. 

Các mặt hàng dệt đã hoàn thiện khác; bộ 

vải; quần áo dệt và các loại hàng dệt đã qua 

sử dụng khác; vải vụn 

  

63.01. Chăn và chăn du lịch.   

6301.10 - Chăn điện 

CC với điều kiện 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. 

6301.20 
- Chăn (trừ chăn điện) và chăn du lịch, từ lông 

cừu hoặc lông động vật loại mịn 

CC với điều kiện 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. 

6301.30 
- Chăn (trừ chăn điện) và chăn du lịch, từ 

bông 

CC với điều kiện 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. 

6301.40 
- Chăn (trừ chăn điện) và chăn du lịch, từ xơ 

sợi tổng hợp 

CC với điều kiện 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. 

6301.90 - Chăn và chăn du lịch khác 

CC với điều kiện 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. 

63.02. 
Khăn trải giường, khăn trải bàn, khăn trong 

phòng vệ sinh và khăn nhà bếp. 
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6302.10 - Khăn trải giường, dệt kim hoặc móc 

CC với điều kiện 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. 

 - Khăn trải giường khác, đã in:   

6302.21 - - Từ bông 

CC với điều kiện 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. 

6302.22 - - Từ sợi nhân tạo: 

CC với điều kiện 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. 

6302.29 - - Từ nguyên liệu dệt khác 

CC với điều kiện 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. 

 - Khăn trải giường khác:   

6302.31 - - Từ bông 

CC với điều kiện 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. 

6302.32 - - Từ sợi nhân tạo: 

CC với điều kiện 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. 

6302.39 - - Từ nguyên liệu dệt khác 

CC với điều kiện 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. 

6302.40 - Khăn trải bàn, dệt kim hoặc móc 

CC với điều kiện 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. 

 - Khăn trải bàn khác:   

6302.51 - - Từ bông 

CC với điều kiện 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. 
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6302.53 - - Từ sợi nhân tạo 

CC với điều kiện 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. 

6302.59 - - Từ nguyên liệu dệt khác 

CC với điều kiện 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. 

6302.60 

- Khăn trong phòng vệ sinh và khăn nhà bếp, 

từ vải dệt vòng lông hoặc các loại vải dệt vòng 

lông tương tự, từ bông 

CC với điều kiện 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. 

 - Loại khác:   

6302.91 - - Từ bông 

CC với điều kiện 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. 

6302.93 - - Từ sợi nhân tạo 

CC với điều kiện 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. 

6302.99 - - Từ nguyên liệu dệt khác 

CC với điều kiện 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. 

63.03. 
Màn che (kể cả rèm trang trí) và rèm mờ che 

phía trong; diềm màn che hoặc diềm giường. 
  

 - Dệt kim hoặc móc:   

6303.12 - - Từ sợi tổng hợp 

CC với điều kiện 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. 

6303.19 - - Từ nguyên liệu dệt khác: 

CC với điều kiện 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. 

 - Loại khác:   

6303.91 - - Từ bông 

CC với điều kiện nguyên liệu ban đầu là 

vải, vải này phải là vải thô hoặc vải chưa 

tẩy trắng và được hoàn thiện toàn bộ tại 
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lãnh thổ của một hoặc nhiều nước thành 

viên. 

6303.92 - - Từ sợi tổng hợp 

CC với điều kiện 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. 

6303.99 - - Từ nguyên liệu dệt khác 

CC với điều kiện 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. 

63.04. 
Các sản phẩm trang trí nội thất khác, trừ các 

loại thuộc nhóm 94.04. 
  

 - Các bộ khăn phủ giường:   

6304.11 - - Dệt kim hoặc móc 

CC với điều kiện 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. 

6304.19 - - Loại khác: 

CC với điều kiện 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. 

 - Loại khác:   

6304.91 - - Dệt kim hoặc móc: 

CC với điều kiện 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. 

6304.92 - - Không dệt kim hoặc móc, từ bông 

CC với điều kiện 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. 

6304.93 - - Không dệt kim hoặc móc, từ sợi tổng hợp 

CC với điều kiện 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. 

6304.99 
- - Không dệt kim hoặc móc, từ nguyên liệu 

dệt khác 

CC với điều kiện 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. 

63.05. Bao và túi, loại dùng để đóng, gói hàng.   

6305.10 
- Từ đay hoặc các nguyên liệu dệt từ sợi libe 

khác thuộc nhóm 53.03: 

CC với điều kiện nguyên liệu ban đầu là 

vải, vải này phải là vải thô hoặc vải chưa 



 

163 

 

Mã hàng Mô tả hàng hóa Tiêu chí xuất xứ 

tẩy trắng và được hoàn thiện toàn bộ tại 

lãnh thổ của một hoặc nhiều nước thành 

viên. 

6305.20 - Từ bông 

CC với điều kiện 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. 

 - Từ vật liệu dệt nhân tạo:   

6305.32 
- - Túi, bao đựng hàng loại lớn có thể gấp, mở 

linh hoạt: 

CC với điều kiện 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. 

6305.33 
- - Loại khác, từ polyetylen hoặc dải 

polypropylen hoặc dạng tương tự: 

CC với điều kiện 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. 

6305.39 - - Loại khác: 

CC với điều kiện 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. 

6305.90 - Từ nguyên liệu dệt khác: 

CC với điều kiện 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. 

63.06. 

Tấm vải chống thấm nước, tấm hiên và tấm 

che nắng; tăng; buồm cho tàu thuyền, ván lướt 

hoặc ván lướt cát; các sản phẩm dùng cho cắm 

trại. 

  

 
- Tấm vải chống thấm nước, tấm hiên và tấm 

che nắng: 
  

6306.12 - - Từ sợi tổng hợp 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

6306.19 - - Từ nguyên liệu dệt khác: 

RVC(40) với điều kiện sản phẩm được 

cắt hoặc kết thành hình và ráp tại lãnh thổ 

của một hoặc nhiều nước thành viên hoặc 

CC 

 - Tăng:   

6306.22 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6306.29 - - Từ nguyên liệu dệt khác: CC 

6306.30 - Buồm cho tàu thuyền CC 

6306.40 - Đệm hơi: CC 
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6306.90 -  Loại khác CC 

63.07. 
Các mặt hàng đã hoàn thiện khác, kể cả mẫu 

cắt may. 
 

6307.10 
- Khăn lau sàn, khăn lau bát đĩa, khăn lau bụi 

và các loại khăn lau tương tự: 

CC, ngoại trừ từ 5111 đến 5113, 5208 

đến 5212, 5309 đến 5311, 5407, 5408, 

5512 đến 5516, 5603, 5801, 5802, 5806, 

5903 hoặc 6001 đến 6006 

6307.20 - Áo cứu sinh và đai cứu sinh 

RVC (40) hoặc CC với điều kiện 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 nước 

thành viên. 

6307.90 - Loại khác: 

RVC (40) hoặc CC với điều kiện 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 nước 

thành viên. 

6308.0 

Bộ vải bao gồm vải và chỉ, có hoặc không có 

phụ kiện dùng để làm chăn, thảm trang trí, 

khăn trải bàn hoặc khăn ăn đã thêu, hoặc các 

sản phẩm dệt tương tự, đóng gói sẵn để bán lẻ. 

CTH 

6309.0 
Quần áo và các sản phẩm dệt may đã qua sử 

dụng khác. 

Sản phẩm thuộc phân nhóm này có xuất 

xứ tại nước thành viên nơi sinh ra sản 

phẩm này từ việc sản xuất hoặc tiêu thụ. 

63.10. 

Vải vụn, mẩu dây xe, chão bện (cordage), 

thừng và cáp đã qua sử dụng hoặc mới và các 

phế liệu từ vải vụn, dây xe, chão bện 

(cordage), thừng hoặc cáp, từ vật liệu dệt. 

  

6310.10 - Đã được phân loại: 

Sản phẩm thuộc phân nhóm này có xuất 

xứ tại nước thành viên nơi sinh ra sản 

phẩm này từ việc sản xuất hoặc tiêu thụ. 

6310.90 - Loại khác: 

Sản phẩm thuộc phân nhóm này có xuất 

xứ tại nước thành viên nơi sinh ra sản 

phẩm này từ việc sản xuất hoặc tiêu thụ. 

 

6.2.3. Các vấn đề khác 

- Quy tắc chủ đạo:  

Nhóm hàng dệt may trong AANZFTA tuân thủ quy tắc “Cắt, May và Hoàn thiện sản phẩm” 

hay còn gọi là “Từ cắt may trở đi”. Theo đó, chỉ cần hoạt động Cắt, May và Hoàn thiện sản 

phẩm được thực hiện trong khu vực FTA thì thành phẩm sẽ được coi là “có xuất xứ” theo FTA 

đó. 

- Quy tắc Tỷ lệ tối thiểu (De Minimis):  
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Hiệp định có quy định về Tỷ lệ tối thiểu (De Minimis) 10%, cụ thể với mặt hàng dệt may, hàng 

hóa không đáp ứng tiêu chí chuyển đổi mã HS vẫn được coi là có xuất xứ nếu trọng lượng của 

tất cả nguyên liệu không có xuất xứ được sử dụng để sản xuất ra hàng hóa không đáp ứng tiêu 

chí chuyển đổi mã HS không được vượt quá 10% tổng trọng lượng hàng hóa, hoặc trị giá của 

tất cả nguyên liệu không có xuất xứ nói trên không được vượt quá 10% tổng trị giá FOB của 

hàng hóa. 

- Quy tắc cộng gộp 

Hàng hóa đáp ứng các tiêu chí xuất xứ quy định và được sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất 

ra hàng hóa ở một nước thành viên khác được coi là có xuất xứ của nước thành viên nơi diễn 

ra các công đoạn gia công, chế biến hàng hóa đó. Đối với tiêu chí RVC, chỉ khi nào sản phẩm 

(nguyên liệu hoặc hàng hóa) đáp ứng tiêu chí RVC tối thiểu (40% ) thì mới được xem xét cộng 

gộp và khi đó là cộng 100% trị giá FOB của nguyên liệu/ bán thành phẩm vào quá trình sản 

xuất tiếp theo để tạo ra thành phẩm. 

Riêng với mặt hàng dệt may, AANZFTA có cam kết đặc biệt. Theo đó, nguyên liệu chỉ đáp 

ứng một phần quy tắc xuất xứ (ví dụ không thể đáp ứng RVC 40% mà chỉ có thể đáp ứng 

RVC 19%) nhưng giá trị phần có xuất xứ đó vẫn được phép cộng gộp vào công đoạn sản xuất 

tiếp theo để tính xuất xứ cho thành phẩm. Phần được cộng gộp sẽ chỉ là phần giá trị gia tăng 

thực tế (19%) chứ không phải toàn bộ trị giá của nguyên liệu (100%) như cách tính cộng gộp 

thông thường.  

6.3. Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ 

AANZFTA được coi là một trong những Hiệp định tiến bộ nhất trong những FTA ASEAN 

từng ký kết, được thể hiện qua thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ như sau: 

- Giấy chứng nhận xuất xứ: Mẫu C/O AANZ 

o AANZFTA chỉ chấp nhận C/O bản giấy và làm bằng tiếng Anh. Bộ C/O bao 

gồm một bản gốc và 02 bản sao.  

o Tại Việt Nam và các nước ASEAN, doanh nghiệp nhận C/O bản giấy từ cơ quan 

cấp C/O và gửi bản giấy này cho người nhập khẩu trong AANZFTA. Tại 

Australia và New Zealand, tổ chức cấp C/O gửi bản điện thử cho người xuất 

khẩu. Người xuất khẩu có thể in bản điện tử và gửi bản in cho người nhập khẩu 

in thành bản giấy nộp cho cơ quan hải quan nước nhập khẩu. Cơ quan Hải quan 

ASEAN trong đó có Việt Nam chỉ chấp nhận C/O bản giấy, bao gồm C/O mẫu 

AANZ được cấp bởi Australia và New Zealand. Việc cho phép doanh nghiệp 

nhận bản điện tử và in trực tiếp C/O dẫn đến tình trạng có nhiều C/O bản gốc 
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cùng lưu thông trên thị trường (01 bản gốc nộp cho cơ quan hải quan nước nhập 

khẩu và 01 bản gốc khác có thể nộp cho ngân hàng nơi doanh nghiệp mở L/C và 

thực hiện việc thanh toán tiền cho người bán). Cơ quan hải quan ASEAN hiện 

đang lúng túng trong việc xử lý số lượng C/O bản gốc nhiều hơn một này, do sự 

không tương thích của 2 cơ chế cấp C/O khi ASEAN cấp C/O bản giấy, doanh 

nghiệp nhận C/O bản giấy còn Australia và New Zealand cấp C/O bản điện tử, 

doanh nghiệp nhận bản điện tử và in ra bản giấy. 

o Quy định về C/O giáp lưng trong AANZFTA tương đối linh hoạt, đó là không 

bắt buộc nhà xuất khẩu trên C/O giáp lưng và nhà nhập khẩu trên C/O gốc phải 

là một. 

o AANZFTA còn cho phép C/O cấp lỗi có thể được xử lý dưới 2 hình thức: (i) 

Gạch bỏ chỗ có lỗi và bổ sung các thông tin cần thiết. Tất cả những thay đổi này 

phải được chấp thuận bởi người có thẩm quyền ký C/O và được Tổ chức cấp C/O 

chứng nhận. Các phần còn trống phải được gạch chéo để tránh điền thêm; hoặc 

(ii) Cấp C/O mới để thay thế cho C/O có lỗi. Điều khoản (ii) là một điều khoản 

tiến bộ mà nhiều Hiệp định cũ của ASEAN chưa quy định. 

- Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ: 

o C/O được cấp thông qua một cơ quan có thẩm quyền do Nhà nước của từng Bên 

quy định. 

o AANZFTA cho phép C/O có thể cấp trước, trong hoặc sau thời điểm xuất khẩu 

của hàng hóa. Thời hạn cấp sau không qua 12 tháng kể từ ngày xuất khẩu. 

 

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24/09/2015 hướng dẫn 

thực hiện Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương 

mại tự do ASEAN – Australia/New Zealand. 
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C/O MẪU AANZ 

1.  Goods Consigned from (Exporter’s  name, address and 
country)  

 

 

 

Certificate No.                                                                 Form AANZ 

AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN – 
AUSTRALIA–NEW ZEALAND FREE TRADE 

AREA (AANZFTA) 

CERTIFICATE OF ORIGIN 
(Combined Declaration and Certificate) 

 

Issued in …………………………… 
(Country) 

        (see Overleaf Notes) 

2. Goods Consigned to (Importer’s/ Consignee’s name,  
address, country) 

 

 

3. Means of transport and route  (if known) 

Shipment Date:  

Vessel’s name/Aircraft etc.: 

Port of Discharge: 

4. For Official Use 
 

 Preferential Treatment Given Under AANZFTA 
 

 
 Preferential Treatment Not Given (Please state  

  reason/s)  
 
 
……………………………………………………………………………… 

Signature of Authorised Signatory of the Importing Country 

5. Item 
number 

 

6. Marks and 
numbers on 
packages 

 

7. Number and kind of packages; 
description of goods including HS 
Code (6 digits) and brand name (if 
applicable). Name of company issuing 
third party invoice (if applicable) 

8. Origin 
Conferring 
Criterion (see 
Overleaf  
Notes)  

9. Quantity (Gross weight or 
other measurement), and 
value (FOB) where RVC is 
applied (see Overleaf  Notes) 

10. Invoice 
number(s) 
and date of 
invoice(s) 

      

 

11.  Declaration by the exporter 

 
The undersigned hereby declares that the above details and 
statements are correct; that all the goods were produced in  
 
 
……………………………………………………………………….. 

(country) 
 
and that they comply with the rules of origin, as provided in 
Chapter 3 of the Agreement Establishing the ASEAN-
Australia-New Zealand Free Trade Area for the goods 
exported to 
 
 
……………………………………………………………………….. 

(importing country) 
 
 
 
 
…………………………………………………………...................... 

Place and date, name, signature and  
company of authorised signatory 

 

12.  Certification 
 
On the basis of control carried out, it is hereby certified that the 
information herein is correct and that the goods described comply 
with the origin requirements specified in the Agreement Establishing 
the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………................................... 

Place and date, signature and stamp of Authorised 
Issuing Authority/ Body 

 
13.    Back-to-back Certificate of Origin              Subject of third-party invoice                     Issued retroactively    
 
         De Minimis                                                    Accumulation  
 



 

168 

 

MẪU TỜ KHAI BỔ SUNG C/O 

 Continuation Sheet                     Original (Duplicate/Triplicate) 

Certificate No.                                                     Form AANZ 
 

5. Item 

number 

 

6. Marks and 

numbers on 

packages 

 

7. Number and kind of packages; 

description of goods including HS 

Code (6 digits) and brand name (if 

applicable) 

8. Origin 

Conferring 

Criterion (see 

Overleaf Notes)  

9. Quantity (Gross weight or 

other measurement), and value 

(FOB) where RVC is applied 

(see Overleaf  Notes) 

10. Invoice 

number(s) and date 

of invoice(s) 

      

 

11.  Declaration by the exporter 

 
The undersigned hereby declares that the above details and 
statements are correct; that all the goods were produced in  
 

 

……………………………………………………………………….. 
(country) 

 

and that they comply with the rules of origin, as provided in Chapter 3 

of the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand 

Free Trade Area for the goods exported to 

 

 

 

……………………………………………………………………….. 
(importing country) 

 

 
 

 

 
…………………………………………………………...................... 

Place and date, name, signature and  

company of authorised signatory 

 

12.  Certification 
 
On the basis of control carried out, it is hereby certified that the 
information herein is correct and that the goods described comply 
with the origin requirements specified in the Agreement 
Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

……………………………………………………………................................
... 

Place and date, signature and stamp of Authorised  

Issuing Authority/ Body 
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6.4. Thông tin thêm về quy định nhập khẩu vào thị trường Australia 

- Xác định giá trị hàng hóa:  

Phương pháp chung để xác định trị giá hàng hóa nhập khẩu là sử dụng “trị giá giao dịch”, 

là số tiền mà người nhập khẩu thực tế phải trả (hoặc sẽ phải trả) cho hàng hóa đó.  

Để áp dụng phương pháp này thì cần phải đáp ứng một số điều kiện, trong đó đáng kể là 

điều kiện người mua và người bán không có mối quan hệ với nhau, hoặc nếu người mua và 

người bán có mối quan hệ với nhau thì mối quan hệ đó không được làm ảnh hưởng đến giá 

cả hàng hóa nhập khẩu.  

Trị giá giao dịch có thể bao gồm khoản phụ thêm hoặc khoản giảm trừ như tiền hoa hồng, 

tiền bản quyền.  

Khi không thể áp dụng phương pháp “trị giá giao dịch” thì có thể áp dụng một trong các 

phương pháp khác để xác định trị giá hải quan: 

o Trị giá hàng hóa cùng loại - là trị giá hàng hóa cùng loại được xuất khẩu sang 

Australia; 

o Trị giá hàng hóa tương tự - là trị giá hàng hóa tương tự được xuất khẩu sang 

Australia; 

o Trị giá suy diễn/tham chiếu - là trị giá hàng hóa cùng loại hay tương tự với hàng 

nhập khẩu, được bán ở Australia. Trị giá hàng hóa sẽ phải được điều chỉnh cho 

các chi phí phát sinh giữa nơi xuất khẩu hàng hóa và trị giá bán ra tại Australia; 

o Trị giá tính toán - là trị giá được tính dựa trên chi phí sản xuất ra hàng hóa, chi 

phí thông thường, chi phí khác và lợi nhuận đối với hàng hóa nhập khẩu; 

o Trị giá tổng hợp - là trị giá được áp dụng khi không có phương pháp phù hợp nào 

khác. Trong trường hợp này cơ quan Hải quan và Biên phòng sẽ xác định trị giá 

bằng cách kết hợp các phương pháp định giá nêu trên và các thông tin phù hợp 

khác. 

- Xác định thuế suất:  

Để có được Biểu thuế và biết rõ thuế suất hàng hóa nhập khẩu của Australia, có thể truy 

cập vào địa chỉ http://customs.gov.au/tariff/default.asp. Thuế nhập khẩu ở Australia được 

tính trên cơ sở giá FOB, có nghĩa là giá của hàng hoá đã được đóng vào container và được 

chuyển lên sàn tàu tại cảng xuất hàng (là cảng biển hoặc cảng hàng không).  

Cước vận tải và phí bảo hiểm nội địa cho tới địa điểm cuối cùng tại cảng xuất khẩu được 

bao gồm trong tổng giá tính thuế. Để xác định giá trị lô hàng nhập khẩu ghi bằng đồng 

http://customs.gov.au/tariff/default.asp
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ngoại tệ sang đồng đô la Australia, hải quan Australia sử dụng tỷ giá hối đoái tương ứng 

vào thời điểm xuất hàng. 

- Thông quan 

Tất cả hàng hoá nhập khẩu vào Australia phải được Hải quan thông quan. Nếu doanh nghiệp 

có yêu cầu, cơ quan Hải quan có thể cung cấp thông tin về thuế và các quy định nhập khẩu 

(điều kiện thông quan, các hàng hoá cấm nhập khẩu, giấy phép nhập khẩu….). .Tài liệu 

hướng dẫn thực hiện thủ tục khai báo hải quan tham khảo tại trang web Australian 

Government - Department của Immigration and Border Protection. 

Hồ sơ thông quan tối thiểu gồm hóa đơn, vận đơn và các tài liệu khác (phiếu đóng gói, giấy 

tờ bảo hiểm hàng hóa liên quan đến việc chuyển hàng). 
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Chương 7: Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) 

Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) được ký vào tháng 2/2009 và có hiệu lực 

từ ngày 17/5/2010, thay thế cho Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT/AFTA) 

ký năm 1992 giữa 10 nước ASEAN. 

ATIGA là hiệp định toàn diện đầu tiên của ASEAN điều chỉnh toàn bộ thương mại hàng hóa 

trong nội khối và được xây dựng trên cơ sở tổng hợp các cam kết cắt giảm/loại bỏ thuế quan 

đã được thống nhất trong CEPT/AFTA cùng các hiệp định, nghị định thư có liên quan. 

Việt Nam tham gia ASEAN từ năm 1995 và bắt đầu thực hiện CEPT/AFTA từ năm 1996 và 

sau này tiếp tục thực hiện ATIGA. 

7.1. Cam kết về thuế quan với mặt hàng dệt may 

 Nguyên tắc cam kết: tất cả các sản phẩm trong Danh mục hài hòa thuế quan của ASEAN 

(AHTN) đều được đưa vào trong biểu cam kết cắt giảm thuế quan của từng nước trong 

ATIGA, bao gồm cả những sản phẩm có cam kết cắt giảm thuế và cả những sản phẩm 

chưa cam kết cắt giảm thuế (sản phẩm chưa cam kết được đưa vào Biểu thuế sẽ nêu rõ 

là “chưa cam kết”). 

 Lộ trình cắt giảm thuế quan của các nước ASEAN - 6 (Brunei, Indonesia, Malaysia, 

Thái Lan, Philippines, Singapore) ngắn  hơn các nước còn lại (nhóm CLMV bao gồm 

các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam). 

7.1.1. Cam kết từ phía Việt Nam 

Trong ATIGA, Việt Nam cam kết xóa bỏ phần lớn các dòng thuế đối với sản phẩm dệt may từ 

các nước ASEAN từ năm 2015. 64 dòng thuế còn lại được cam kết cắt giảm vào năm 2018. Vì 

vậy, cho đến thời điểm này, các sản phẩm dệt may từ ASEAN nhập khẩu vào Việt Nam đáp 

ứng quy tắc xuất xứ của ATIGA đều có mức thuế nhập khẩu ưu đãi là 0%.  

7.1.2. Cam kết từ phía các nước khác 

Theo nội dung trong ATIGA, các nước ASEAN 6 (bao gồm Brunei, Indonesia, Malaysia, 

Philippines, Singapore và Thái Lan) cam kết sẽ loại bỏ toàn bộ thuế quan với mặt hàng dệt 

may từ năm 2010, và 3 nước còn lại (Lào, Campuchia, Myammar) cũng cam kết xóa bỏ toàn 

bộ thuế quan với mặt hàng dệt may từ 2015, ngoại trừ một số dòng thuế đến năm 2018 mới 

phải xóa bỏ thuế quan. Như vậy, cho đến nay, các sản phẩm dệt may từ Việt Nam sang các 

nước ASEAN đáp ứng quy tắc xuất xứ của ATIGA đều có thuế suất nhập khẩu 0%. 

Biểu cam kết cụ thể của từng nước ASEAN:  
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Tham khảo tại: http://aecvcci.vn/tin-tuc-n1625/van-kien-hiep-dinh-thuong-mai-hang-hoa-

asean-atiga-va-tom-tat.htm 

(Trang web: http://aecvcci.vn >> Văn kiện AEC >> Thương mại hàng hóa >> Văn kiện Hiệp 

định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) và Tóm tắt) 

7.2. Quy tắc xuất xứ 

7.2.1. Quy tắc chung 

ATIGA là Hiệp định có quy tắc xuất xứ đơn giản nhất trong số các FTA mà Việt Nam đã tham 

gia. 

Theo Thông tư 22/2016/TT-BCT hàng hóa được coi là có xuất xứ ASEAN nếu thuộc một trong 

hai trường hợp sau: 

- Trường hợp 1: Hàng hóa có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ trong khu 

vực ASEAN, hoặc 

- Trường hợp 2: Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy hoặc không được sản xuất toàn bộ 

trong khu vực ASEAN nhưng đáp ứng được các yêu cầu cụ thể về quy tắc xuất xứ trong 

Hiệp định. Có 03 loại quy tắc xuất xứ cụ thể sau: 

o Hàng hóa phải có hàm lượng nguyên liệu nội khối (RVC) ít nhất là 40%, hoặc 

o Hàng hóa phải trải qua chuyển đổi HS 4 số, hoặc 

o Hàng hóa phải trải qua một quy trình sản xuất nhất định. 

Các quy tắc này được áp dụng riêng hoặc kết hợp. Đa số các sản phẩm có quy tắc xuất xứ kết 

hợp, cho phép áp dụng đồng thời cả RVC và Chuyển đổi HS/Quy trình sản xuất. 

7.2.2. Quy tắc cụ thể mặt hàng 

ATIGA không có quy tắc xuất xứ riêng áp dụng cho từng nhóm mặt hàng thuộc Chương 50 

đến 63 – Dệt may. 

7.2.3. Các vấn đề khác 

- Quy tắc chủ đạo:  

Nhóm hàng dệt may trong ATIGA tuân thủ quy tắc “Cắt, May và Hoàn thiện sản phẩm” hay 

còn gọi là “Từ cắt may trở đi”. Theo đó, chỉ cần Cắt, May và Hoàn thiện sản phẩm được thực 

hiện trong khu vực FTA thì thành phẩm sẽ được coi là “có xuất xứ” theo FTA đó. 

 Quy tắc Tỷ lệ tối thiểu (De Minimis):  
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Hàng hóa thuộc mặt hàng dệt may không đáp ứng được tiêu chí xuất xứ chuyển đổi mã HS 

vẫn được coi là có xuất xứ nếu trị giá của tất cả các nguyên liệu không có xuất xứ được sử 

dụng để sản xuất ra sản phẩm đó nhỏ hơn 10% trị giá FOB của hàng hóa, và hàng hóa phải 

đáp ứng được tất cả các quy định khác trong Hiệp định về tiêu chuẩn hàng hóa có xuất xứ. 

 Quy tắc cộng gộp 

Hàng hóa có xuất xứ từ một nước thành viên ASEAN, được sử dụng làm nguyên vật liệu tại 

lãnh thổ của một nước thành viên khác để sản xuất ra một hàng hóa đủ điều kiện được hưởng 

ưu đãi thuế quan, sẽ được coi là có xuất xứ của nước thành viên nơi việc sản xuất hoặc chế 

biến hàng hóa đó diễn ra.  

Trong số các FTA Việt Nam từng tham gia, ATIGA là Hiệp định duy nhất có quy định về cộng 

gộp từng phần. Theo đó, nếu nguyên liệu đáp ứng tiêu chí xuất xứ cụ thể quy định cho nguyên 

liệu đó thì sẽ áp dụng cộng gộp 100% trị giá của nguyên liệu; nếu nguyên liệu chỉ đáp ứng 

ngưỡng RVC từ 20 đến 39% thì được cộng gộp đúng số phần trăm thực tế trong khoảng từ 20 

đến 39% đó vào công đoạn sản xuất tiếp theo để xác định xuất xứ cho thành phẩm. 

7.3. Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ 

 Giấy chứng nhận xuất xứ: C/O mẫu D 

o C/O mẫu D gồm 1 bản gốc và 2 bản sao, phải được làm bằng Tiếng Anh, được 

in trên giấy phù hợp với mẫu theo quy định của ASEAN. 

o Tất cả các nước ASEAN, bao gồm Việt Nam đều đang cấp C/O mẫu D bản giấy. 

Cơ quan hải quan các Bên cũng chấp nhận C/O mẫu D bản giấy. Tuy nhiên, 

Indonesia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam đã ký Nghị định thư áp dụng C/O 

mẫu D điện tử (eC/O) và chính thức thực hiện việc trao đổi dữ liệu và áp dụng 

C/O mẫu D điện tử kể từ 1/1/2018. C/O mẫu D bản giấy vẫn được cấp và chấp 

nhận giữa các thành viên còn lại của ASEAN và giữa Việt Nam với các nước 

thành viên đó. 

o Tương tự AANZFTA và AJCEP, ATIGA quy định Nhà xuất khẩu có tên trên 

C/O giáp lưng và Nhà nhập khẩu có tên trên C/O gốc phải là một. 

o ATIGA cho phép C/O cấp lỗi có thể được xử lý dưới 2 hình thức: (i) Gạch bỏ 

chỗ có lỗi và bổ sung các thông tin cần thiết. Tất cả những thay đổi này phải 

được chấp thuận bởi người có thẩm quyền ký C/O và được Tổ chức cấp C/O 

chứng nhận. Các phần còn trống phải được gạch chéo để tránh điền thêm; hoặc 

(ii) Cấp C/O mới để thay thế C/O có lỗi. 

 Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ: 
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o ATIGA áp dụng cơ chế chứng nhận xuất xứ truyền thống: Chứng nhận xuất xứ 

do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Nước xuất khẩu cấp. 

o ATIGA cho phép C/O có thể cấp trước, trong hoặc sau thời điểm xuất khẩu của 

hàng hóa. Thời hạn cho trường hợp cấp sau thời điểm nhập khẩu không quá 01 

năm kể từ ngày xuất khẩu, và người xuất khẩu phải đánh dấu vào ô “Issued 

Retroactively” trên C/O. 

 Thí điểm cơ chế tự chứng nhận xuất xứ 

Các nước ASEAN đang hướng tới việc áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ, cho phép nhà 

xuất khẩu được tự chứng nhận xuất xứ mà không cần phải thông qua một cơ quan có thẩm 

quyền của nước xuất khẩu.  

Hiện đã có hai dự án thí điểm về Tự chứng nhận xuất xứ đang được các nước ASEAN thực 

hiện, theo đó các nhà xuất khẩu đủ điều kiện sẽ được tự chứng nhận xuất xứ trên hóa đơn 

thương mại cho hàng xuất khẩu, trong đó Việt Nam tham gia dự án thí điểm số 2. 

- Dự án thí điểm 1: Ký ngày 30/8/2010 bởi 3 nước Brunei, Malaysia và Singapore, bắt 

đầu thực hiện từ ngày 1/11/2010. Thái Lan tham gia vào tháng 10/2011. 

- Dự án thí điểm 2: Ký ngày 29/8/2012 bởi 3 nước Lào, Indonesia và Philippines, bắt đầu 

thực hiện từ ngày 1/1/2014. Việt Nam tham gia vào tháng 9/2014 

Điểm khác biệt chính giữa hai dự án thí điểm tự chứng nhận xuất xứ này là trong dự án thí 

điểm thứ nhất, thương nhân xuất khẩu hay thương nhân nhập khẩu có thể tự chứng nhận, trong 

khi trong dự án thí điểm thứ hai, chỉ doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu hàng hóa của mình 

được tự chứng nhận xuất xứ. 

Ở Việt Nam, cơ chế thí điểm tự chứng nhận xuất xứ trong ASEAN được quy định Thông tư số 

28/2015/TT-BCT, sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 27/2017/TT-BCT. Theo các Thông tư này, 

doanh nghiệp tự chứng nhận xuất xứ phải đáp ứng các điều kiện (i) Là nhà sản xuất đồng thời 

là người xuất khẩu hàng hóa do chính thương nhân sản xuất; (ii) Không vi phạm quy định về 

xuất xứ trong hai (02) năm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký; (iii) Là doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trở lên; có cán bộ được đào tạo, được cấp chứng nhận hoặc chứng chỉ về 

xuất xứ hàng hóa do đơn vị đào tạo đã được Bộ Công Thương chỉ định theo quy định tại Thông 

tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20/8/2015 hoặc được Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) chỉ 

định cấp. (iv) Về loại hàng hóa: thương nhân được lựa chọn không được tự chứng nhận xuất 

xứ hàng hóa đối với những lô hàng do cơ quan hải quan phân loại vào luồng vàng hoặc luồng 

đỏ khi khai báo xuất khẩu. 
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Trên thực tế, đến 2017, ở Việt Nam mới chỉ có 2 doanh nghiệp được tham gia thí điểm tự 

chứng nhận xuất xứ (Vinamilk và Nestle). 

 

Ngày 03/10/2016, Chính phủ Việt Nam ban hành Thông tư số 22/2016/TT-BCT thực hiện quy 

tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA). 
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C/O MẪU D 

  
 1. Goods consigned from (Exporter's business 
name, address, country) 
  
 

 Reference No. 
ASEAN COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL 

TARIFF / ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME 
CERTIFICATE OF ORIGIN 

(Combined Declaration and Certificate) 
 

FORM D 
Issued in ______________ 

(Country) 
See Overleaf Notes 

 
 2. Goods consigned to (Consignee's name, 
address, country)  
  

  
3. Means of transport and route (as far as 
known)  

 
4. For Official Use 
 

Departure date 
 

   Preferential Treatment Given Under ASEAN 
Common Effective Preferential Tariff Scheme 

  

Vessel's name/Aircraft etc 
 

    Preferential Treatment Given Under ASEAN 
Industrial Cooperation Scheme 

  

Port of Discharge 
  
  
  
  
  

  Preferential Treatment Not Given (Please 
state reason/s)  

.................................................................................. 
Signature of Authorised Signatory of the Importing 
Country 
 

5. Item 
number 

6. Marks and 
numbers on 
packages 

7. Number and 
type of 
packages, 
description of 
goods (including 
quantity 
where 
appropriate and 
HS 
number of the 
importing 
country) 

8. Origin criterion (see 
Notes overleaf) 

9. Gross weight or 
other quantity and 
value 
(FOB) 

10. 
Number 
and 
date of 
invoices 
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 11. Declaration by the exporter 
 

The undersigned hereby declares that the 
above 

details and statement are correct; that all the 
goods 

were produced in 
............................................................. 

 
(Country) 

and that they comply with the origin 
requirements 

specified for these goods in the ASEAN 
Common 

Effective Preferential Tariff Scheme for the 
goods 

exported to 
 

............................................................. 
 

(Importing Country) 
 

............................................................. 
 

Place and date, signature of 
authorised signatory 

 12. Certification 
  
 It is hereby certified, on the basis of control 
 carried out, that the declaration by the 
exporter is correct. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

................................................................................ 
 

Place and date, signature and stamp of 
certifying authority 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

13.  

□ Third-Country Invoicing □ Exibition 

    

□ Accumulation □ De Minimis  

    

□ Back-to-Back CO □ Issued 
Retroactively  

    

□ Partial Cumulation   



 

178 

 

Chương 8: Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) 

Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) được ký kết ngày 25/12/2008 và có 

hiệu lực từ ngày 1/10/2009. Đây là FTA song phương đầu tiên của Việt Nam, trong đó cả Việt 

Nam và Nhật Bản dành nhiều ưu đãi cho nhau hơn so với Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện 

ASEAN – Nhật Bản (AJCEP) mà cả hai Bên cùng là thành viên. Tuy nhiên, VJEPA không 

thay thế AJCEP mà cả hai FTA này đều cùng có hiệu lực và doanh nghiệp có thể tùy chọn sử 

dụng FTA nào có lợi hơn. 

8.1. Cam kết về thuế quan với mặt hàng dệt may 

8.1.1. Cam kết từ phía Việt Nam 

Trong VJEPA, đối với nhóm sản phẩm dệt may, Việt Nam đưa ra mức cắt giảm thuế quan thận 

trọng khi chỉ một số ít dòng thuế được cam kết về 0% ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Phần 

lớn các dòng thuế với sản phẩm dệt may được cam kết theo lộ trình (7 năm, 8 năm, 10 năm, 15 

năm), ngoại trừ một số thuộc danh mục nhạy cảm hoặc danh mục không cam kết.  

(Chi tiết tham khảo Bảng 01 Phụ lục 6) 

Thực hiện cam kết trong VJEPA, Chính phủ ban hành Biểu thuế ưu đãi thực thi VJEPA kèm 

theo Nghị định số 155/2017/NĐ-CP quy định về các mức thuế áp dụng cho giai đoạn 2018-

2023.  

(Chi tiết tham khảo Bảng 02 Phụ lục 6)  

8.1.2. Cam kết từ phía Nhật Bản 

Trong VJEPA, Nhật Bản cam kết xóa bỏ phần lớn số dòng thuế với sản phẩm dệt may ngay 

khi Hiệp định có hiệu lực, ngoại trừ 2 dòng thuế 500100 và 50020090 thuộc diện không cam 

kết thuế quan. Mức cam kết này giống với mức cam kết trong AJCEP.  

(Chi tiết tham khảo Bảng 03 Phụ lục 6)  

8.2. Quy tắc xuất xứ 

8.2.1. Quy tắc chung 

Để được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định này, hàng hóa phải đáp ứng được các quy tắc 

xuất xứ của Hiệp định. Cụ thể, hàng hóa sẽ được coi là có xuất xứ tại một bên (Việt Nam hoặc 

Nhật Bản) nếu: 

- Trường hợp 1: Có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại một Bên; hoặc 
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- Trường hợp 2: Được sản xuất toàn bộ tại nước thành viên đó từ các nguyên vật liệu có 

xuất xứ từ Việt Nam/Nhật Bản, và đáp ứng tất cả các quy định khác về quy tắc xuất xứ; 

hoặc 

- Trường hợp 3: Đáp ứng các quy định về hàng hóa có xuất xứ không thuần túy trong 

trường hợp sử dụng nguyên vật liệu không có xuất xứ 

Đối với trường hợp 3, Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy trong Hiệp định được xác định 

dựa trên các tiêu chí: 

- hàm lượng giá trị nội địa (LVC) không dưới 40%, và công đoạn sản xuất cuối cùng để 

tạo ra hàng hóa đó được thực hiện tại nước thành viên; hoặc 

- chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp 4 số (quy tắc chuyển đổi nhóm-CTH)   

Cả hai tiêu chí nói trên này đều dựa vào Biểu phân loại hàng hóa theo Hệ thống phân loại hàng 

hóa hài hòa (HS) của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO). Người xuất khẩu sẽ được phép lựa 

chọn áp dụng một trong hai tiêu chí nói trên để được cấp Giấy chứng nhận xuất xứ của hàng 

hóa theo Mẫu VJ. Đây là quy tắc chung áp dụng cho mọi chủng loại hàng hóa.  

LVC được tính theo công thức:  

LVC = 
FOB - VNM 

x 100 % 
FOB 

Trong đó: 

a) “FOB” là giá trị hàng hoá đã giao qua mạn tàu, bao gồm cả chi phí vận tải hàng hóa từ nhà 

sản xuất tới cảng hoặc tới địa điểm cuối cùng để chất hàng lên tàu;  

b) “LVC” là hàm lượng giá trị nội địa của hàng hóa, được thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm; và  

c) “VNM” là giá trị nguyên vật liệu đầu vào không có xuất xứ được sử dụng trong quá trình 

sản xuất hàng hóa.   

8.2.2.  Quy tắc cụ thể mặt hàng 

Ngoài quy tắc chung, Phụ lục 2 của Hiệp định VJEPA còn áp dụng Quy tắc cụ thể mặt hàng  

cho một số mặt hàng. Các tiêu chí này bao gồm việc cho phép áp dụng hàm lượng giá trị gia 

tăng 40%, chuyển đổi chương, chuyển đổi nhóm có loại trừ chuyển đổi phân nhóm, thực hiện 

công đoạn gia công chế biến cụ thể, xuất xứ thuần tuý. Các hàng hóa thuộc Phụ lục này sẽ 

không được chứng minh xuất xứ theo Trường hợp 3 nói trên mà phải tuân thủ theo Quy tắc cụ 

thể mặt hàng được quy định riêng cho mặt hàng đó. 
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Trong Phụ lục 2 về Quy tắc cụ thể mặt hàng của Thông tư số 10/2009/TT-BTC ngày18/5/2009 

thực hiện Quy tắc xuất xứ trong VJEPA, quy tắc xuất xứ của các mặt hàng dệt may được quy 

định theo bảng sau: 

Bảng 6: Quy tắc xuất xứ của các mặt hàng dệt may theo VJEPA 

Mã hàng Mô tả hàng hóa Tiêu chí xuất xứ 

Chương 50 Tơ tằm  

50.01 Kén tằm thích hợp để ươm tơ. CC 

50.02 Tơ sống (chưa xe hay chưa đậu). CTH 

50.03 
Phế liệu tơ (kể cả kén không phù hợp để 

ươm tơ, phế liệu sợi tơ và tơ tái chế). 
CTH 

50.04 
Sợi tơ (trừ sợi tơ kéo từ phế liệu tơ cắt 

ngắn) chưa được đóng gói để bán lẻ. 
CTH 

50.05 
Sợi tơ kéo từ phế liệu tơ cắt ngắn, chưa 

đóng gói để bán lẻ. 
CTH ngoại trừ từ nhóm 50.06. 

50.06 

Sợi tơ và sợi tơ kéo từ phế liệu tơ cắt 

ngắn, đã đóng gói để bán lẻ; đoạn tơ lấy 

từ ruột của con tằm. 

CTH ngoại trừ từ nhóm 50.05. 

50.07 Vải dệt thoi dệt từ tơ hoặc từ phế liệu tơ. 

CTH, với điều kiện khi sử dụng nguyên 

liệu không có xuất xứ từ nhóm 50.04 -

50.06, các nguyên liệu này phải được xe 

sợi hoặc nhuộm hoặc in toàn bộ tại một 

nước thành viên hoặc tại một nước thành 

viên ASEAN; hoặc Không yêu cầu 

chuyển đổi mã số hàng hóa, với điều kiện 

hàng hoá phải được nhuộm hoặc in toàn 

bộ và nguyên liệu không có xuất xứ của 

nhóm 50.07 phải được dệt thoi toàn bộ tại 

một nước thành viên hoặc tại một nước 

ASEAN. 

Chương 51 

Lông cừu, lông động vật loại mịn hoặc 

loại thô; sợi từ lông đuôi hoặc bờm 

ngựa và vải dệt thoi từ các nguyên liệu 

trên 

 

51.01 Lông cừu, chưa chải thô hoặc chải kỹ. CC 

51.02 
Lông động vật loại mịn hoặc loại thô, 

chưa chải thô hoặc chải kỹ. 
CC 

51.03 

Phế liệu lông cừu hoặc lông động vật loại 

mịn hoặc loại thô, kể cả phế liệu sợi 

nhưng trừ lông tái chế. 

WO 

51.04 
Lông cừu hoặc lông động vật loại mịn 

hoặc thô tái chế. 
CC 

51.05 

Lông cừu và lông động vật loại mịn hoặc 

loại thô, đã chải thô hoặc chải kỹ (kể cả 

lông cừu chải kỹ dạng từng đoạn). 

CTH 
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51.06 
Sợi len lông cừu chải thô, chưa đóng gói 

để bán lẻ. 

CTH ngoại trừ từ nhóm 51.06 - 51.10. 

51.07 
Sợi len lông cừu chải kỹ, chưa đóng gói 

để bán lẻ. 

51.08 
Sợi lông động vật loại mịn (chải thô hoặc 

chải kỹ), chưa đóng gói để bán lẻ. 

51.09 
Sợi len lông cừu hoặc lông động vật loại 

mịn, đã đóng gói để bán lẻ. 

51.10 

Sợi làm từ lông động vật loại thô hoặc từ 

lông đuôi hoặc bờm ngựa (kể cả sợi quấn 

bọc từ lông đuôi hoặc bờm ngựa), đã 

hoặc chưa đóng gói để bán lẻ. 

51.11 

Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải thô 

hoặc từ sợi lông động vật loại mịn chải 

thô. 

CTH ngoại trừ từ nhóm 51.11 - 51.13, 

với điều kiện khi sử dụng nguyên liệu 

không có xuất xứ thuộc từ nhóm 51.06 - 

51.10, các nguyên liệu này phải được xe 

sợi hoặc nhuộm hoặc in toàn bộ tại một  

nước thành viên hoặc một nước ASEAN; 

hoặc Không yêu cầu chuyển đổi mã số 

hàng hóa, với điều kiện hàng hoá phải 

được nhuộm hoặc in toàn  bộ và nguyên 

liệu không có xuất xứ thuộc từ nhóm 

51.11 - 51.13 phải được dệt thoi toàn bộ 

tại một nước thành viên hoặc một nước 

ASEAN. 

51.12 

Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải kỹ 

hoặc sợi từ lông động vật loại mịn chải 

kỹ. 

51.13 
Vải dệt thoi từ sợi lông động vật loại thô 

hoặc sợi lông đuôi hoặc bờm ngựa. 

Chương 52 Bông   

52.01 
Xơ bông, chưa chải thô hoặc chưa chải 

kỹ. 
CC 

52.02 
Phế liệu bông (kể cả phế liệu sợi và bông 

tái chế). 
WO 

52.03 Xơ bông, chải thô hoặc chải kỹ. CC 

52.04 
Chỉ khâu làm từ bông, đã hoặc chưa đóng 

gói để bán lẻ. CTH ngoại trừ từ nhóm 52.04 - 52.07, 

với điều kiện khi sử dụng nguyên liệu 

không có xuất xứ của nhóm 52.03, các 

nguyên liệu này phải được chải kỹ hoặc 

chải thô toàn bộ tại một nước thành viên 

hoặc một nước ASEAN. 

52.05 
Sợi bông (trừ chỉ khâu), có tỷ trọng bông 

từ 85% trở lên, chưa đóng gói để bán lẻ. 

52.06 
Sợi bông (trừ chỉ khâu), có tỷ trọng bông 

dưới 85%, chưa đóng gói để bán lẻ. 

52.07 
Sợi bông (trừ chỉ khâu) đã đóng gói để 

bán lẻ. 

52.08 

Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông 

từ 85% trở lên, trọng lượng không quá 

200 g/m2. 

CTH ngoại trừ từ nhóm 52.08 - 52.12, 

với điều kiện khi sử dụng nguyên liệu 

không có xuất xứ  thuộc từ nhóm 52.04 -  

52.07, các nguyên liệu này phải được xe 

sợi hoặc nhuộm hoặc in toàn bộ tại một  

nước thành viên hoặc tại một nước  

ASEAN; hoặc không yêu cầu chuyển đổi 

mã số hàng hóa, với điều kiện hàng hoá 

52.09 

Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông 

từ 85% trở lên, trọng lượng trên 200 

g/m2. 

52.10 
Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông 

dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất 
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với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng 

không quá 200 g/m2. 

phải được nhuộm hoặc in toàn  bộ và 

nguyên liệu không có xuất xứ thuộc từ 

nhóm 52.08 - 52.12 phải được dệt thoi 

toàn bộ tại một nước thành viên hoặc tại 

một nước ASEAN. 
52.11 

Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông 

dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất 

với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng trên 

200 g/m2. 

52.12 Vải dệt thoi khác từ bông. 

Chương 53 
Xơ dệt gốc thực vật khác; sợi giấy và 

vải dệt thoi từ sợi giấy 
  

53.01 

Lanh, dạng nguyên liệu thô hoặc đã chế 

biến nhưng chưa kéo thành sợi; xơ lanh 

dạng ngắn và phế liệu lanh (kể cả phế 

liệu sợi và sợi tái chế). 

CC 

53.02 

Gai dầu (Cannabis sativa L.), dạng 

nguyên liệu thô hoặc đã chế biến nhưng 

chưa kéo thành sợi; xơ gai dầu dạng ngắn 

và phế liệu gai (kể cả phế liệu sợi và sợi 

tái chế). 

CC 

53.03 

Đay và các loại xơ libe dệt khác (trừ lanh, 

gai dầu và gai ramie), dạng nguyên liệu 

thô hoặc đã chế biến nhưng chưa kéo 

thành sợi; xơ dạng ngắn và phế liệu của 

các loại xơ này (kể cả phế liệu sợi và sợi 

tái chế). 

CC 

53.05 

Xơ dừa, xơ chuối (loại xơ gai Manila 

hoặc Musa textilis Nee), xơ gai ramie và 

xơ dệt gốc thực vật khác, chưa được ghi 

hay chi tiết ở nơi khác hoặc kể cả, thô 

hoặc đã chế biến nhưng chưa kéo thành 

sợi; xơ dạng ngắn, xơ vụn và phế liệu của 

các loại xơ này (kể cả phế liệu sợi và sợi 

tái chế). 

CC 

53.06 Sợi lanh. 

CTH ngoại trừ từ nhóm 53.06 - 53.08. 53.07 
Sợi đay hoặc sợi từ các loại xơ libe dệt 

khác thuộc nhóm 53.03. 

53.08 
Sợi từ các loại xơ dệt gốc thực vật khác; 

sợi giấy. 

53.09 Vải dệt thoi từ sợi lanh. CTH ngoại trừ từ nhóm 53.09 - 53.11, 

với điều kiện khi sử dụng nguyên liệu 

không có xuất xứ thuộc từ nhóm 53.06 - 

53.08, các nguyên liệu này phải được xe 

sợi hoặc nhuộm hoặc in toàn bộ tại một 

nước thành viên hoặc tại một nước 

ASEAN; hoặc Không yêu cầu chuyển đổi 

mã số hàng hóa, với điều kiện hàng hoá 

phải được nhuộm hoặc in toàn bộ và 

nguyên liệu không có xuất xứ thuộc từ 

53.10 
Vải dệt thoi từ sợi đay hoặc từ các loại xơ 

libe dệt khác thuộc nhóm 53.03. 

53.11 
Vải dệt thoi từ các loại sợi dệt gốc thực 

vật khác; vải dệt thoi từ sợi giấy. 
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nhóm 53.09 - 53.11 phải được dệt thoi 

toàn bộ tại một nước thành viên hoặc tại 

một nước  ASEAN. 

Chương 54 

Sợi filament nhân tạo; sợi dạng dải và 

các dạng tương tự từ nguyên liệu dệt 

nhân tạo 

  

54.01 
Chỉ khâu làm từ sợi filament nhân tạo, đã 

hoặc chưa đóng gói để bán lẻ. 
CC 

54.02 

Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), 

chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi 

monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 

67 decitex. 

CC 

54.03 

Sợi filament nhân tạo (trừ chỉ khâu), chưa 

đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi 

monofilament nhân tạo có độ mảnh dưới 

67 decitex. 

CC 

54.04 

Sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh 

từ 67 decitex trở lên và kích thước mặt 

cắt ngang không quá 1 mm; sợi dạng dải 

và dạng tương tự (ví dụ, sợi giả rơm) từ 

nguyên liệu dệt tổng hợp có chiều rộng 

bề mặt không quá 5 mm. 

CC 

54.05 

Sợi monofilament nhân tạo có độ mảnh 

từ 67 decitex trở lên và kích thước mặt 

cắt ngang không quá 1 mm; sợi dạng dải 

và dạng tương tự (ví dụ, sợi giả rơm) từ 

nguyên liệu dệt nhân tạo có chiều rộng bề 

mặt không quá 5 mm. 

CC 

54.06 
Sợi filament nhân tạo (trừ chỉ khâu), đã 

đóng gói để bán lẻ. 
CC 

54.07 

Vải dệt thoi bằng sợi filament tổng hợp, 

kể cả vải dệt thoi thu được từ các nguyên 

liệu thuộc nhóm 54.04. 

CTH ngoại trừ từ nhóm 54.07 -54.08, với 

điều kiện khi sử dụng nguyên liệu không 

có xuất xứ thuộc từ nhóm 54.01 - 54.06, 

các nguyên liệu này phải được xe sợi 

hoặc nhuộm hoặc in toàn bộ tại một nước 

thành viên hoặc tại một nước ASEAN; 

hoặc Không yêu cầu chuyển đổi mã số 

hàng hóa, với điều kiện hàng hoá phải 

được nhuộm hoặc in toàn  bộ và nguyên 

liệu không có xuất xứ thuộc từ nhóm 

54.07 - 54.08 phải được dệt thoi toàn bộ 

tại một nước thành viên hoặc tại một 

nước  ASEAN. 

54.08 

Vải dệt thoi bằng sợi filament nhân tạo, 

kể cả vải dệt thoi thu được từ các nguyên 

liệu thuộc nhóm 54.05. 

Chương 55 Xơ sợi staple nhân tạo   

55.01 Tô (tow) filament tổng hợp. 
CC ngoại trừ từ nhóm 54.01 đến 54.06. 

55.02 Tô (tow) filament nhân tạo. 
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55.03 

Xơ staple tổng hợp, chưa chải thô, chưa 

chải kỹ hoặc chưa gia công cách khác để 

kéo sợi. 

55.04 

Xơ staple nhân tạo, chưa chải thô, chưa 

chải kỹ hoặc chưa gia công cách khác để 

kéo sợi. 

55.05 
Phế liệu (kể cả phế liệu xơ, phế liệu sợi 

và nguyên liệu tái chế) từ xơ nhân tạo. 

55.06 
Xơ staple tổng hợp, đã chải thô, chải kỹ 

hoặc chưa gia công cách khác để kéo sợi. 

55.07 
Xơ staple nhân tạo, đã chải thô, chải kỹ 

hoặc chưa gia công cách khác để kéo sợi. 

55.08 
Chỉ khâu làm từ xơ staple nhân tạo, đã 

hoặc chưa đóng gói để bán lẻ. 
CTH ngoại trừ từ nhóm  55.08 - 55.11, 

với điều kiện khi sử dụng nguyên liệu 

không có xuất xứ thuộc từ nhóm 55.06 - 

55.07, các nguyên liệu này phải được 

chải kỹ hoặc chải thô toàn bộ tại một 

nước thành viên hoặc tại một nước  

ASEAN. 

55.09 
Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple tổng hợp, 

chưa đóng gói để bán lẻ. 

55.10 
Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple nhân tạo, 

chưa đóng gói để bán lẻ. 

55.11 
Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple nhân tạo, 

đã đóng gói để bán lẻ. 

55.12 

Các loại vải dệt thoi từ xơ staple tổng 

hợp, có tỷ trọng  loại xơ này từ 85% trở 

lên. 

CTH ngoại trừ từ nhóm 55.12 - 55.16, 

với điều kiện khi sử dụng nguyên liệu 

không có xuất xứ thuộc từ nhóm 55.08 - 

55.11, các nguyên liệu này phải được xe 

sợi hoặc nhuộm hoặc in toàn bộ tại một  

nước thành viên hoặc tại một nước 

ASEAN; hoặc Không yêu cầu chuyển đổi 

mã số hàng hóa, với điều kiện hàng hoá 

phải được nhuộm hoặc in hoàn toàn và 

nguyên liệu không có xuất xứ thuộc từ 

nhóm 55.12 - 55.16 phải được dệt thoi 

toàn bộ tại một nước thành viên hoặc một 

nước ASEAN. 

55.13 

Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có 

tỷ trọng loại xơ này dưới 85%, pha chủ 

yếu hoặc pha duy nhất với bông, trọng 

lượng không quá 170 g/m2. 

55.14 

Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có 

tỷ trọng loại xơ này dưới 85%, pha chủ 

yếu hoặc pha duy nhất với bông, trọng 

lượng trên 170 g/m2. 

55.15 
Các loại vải dệt thoi khác từ xơ staple 

tổng hợp. 

55.16 Vải dệt thoi từ xơ staple nhân tạo. 

Chương 56 

Mền xơ, phớt và các sản phẩm không 

dệt; các loại sợi đặc biệt; sợi xe, sợi 

coóc (cordage), sợi xoắn thừng và sợi 

cáp và các sản phẩm của chúng 

  

56.01 

Mền xơ bằng nguyên liệu dệt và các sản 

phẩm của nó; các loại xơ dệt, chiều dài 

không quá 5 mm (xơ vụn), bụi xơ và kết 

xơ (neps) từ công nghiệp dệt. 
CC ngoại trừ từ nhóm 50.04 - 50.07, 

51.06 -  51.13, 52.04 - 52.12, 53.06 - 

53.11 hoặc  55.08 - 55.16 hoặc chương 

54. 
56.02 

Phớt, đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng, phủ 

hoặc ép lớp. 

56.03 
Các sản phẩm không dệt, đã hoặc chưa 

ngâm tẩm, tráng phủ hoặc ép lớp. 



 

185 

 

Mã hàng Mô tả hàng hóa Tiêu chí xuất xứ 

56.04 

Chỉ cao su và chỉ coóc (choặcd) cao su, 

được bọc bằng vật liệu dệt; sợi dệt, và dải 

và dạng tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 

54.05, đã ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc bao 

ngoài bằng cao su hoặc plastic. 

CC, với điều kiện khi sử dụng nguyên 

liệu không có xuất xứ thuộc từ các nhóm 

50.04 - 50.06, 51.06 - 51.10, 52.04 - 

52.07, 53.06 - 53.08, 54.01 - 54.06 hoặc 

55.08 - 55.11, các nguyên liệu này phải 

được xe sợi toàn bộ tại một nước thành 

viên hoặc tại một nước ASEAN. 

56.05 

Sợi kim loại hoá, có hoặc không quấn 

bọc, là loại sợi dệt hoặc dải hoặc dạng 

tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05, 

được kết hợp với kim loại ở dạng dây, dải 

hoặc bột hoặc phủ bằng kim loại. 

56.06 

Sợi cuốn bọc, sợ dạng dải và các dạng 

tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05, 

đã quấn bọc (trừ các loại thuộc nhóm 

56.05 và sợi quấn bọc lông bờm ngựa); 

sợi sơnin (chenille) (kể cả sợi sơnin xù); 

sợi sùi vòng. 

56.07 

Dây xe, dây coóc (choặcdage), dây thừng 

và cáp, đã hoặc chưa tết hoặc bện, có 

hoặc không ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc 

bao ngoài bằng cao su hoặc plastic. 

56.08 

Tấm lưới được thắt gút bằng sợi xe, dây 

coóc (choặcdage) hoặc sợi xoắn thừng; 

lưới đánh cá và các loại lưới khác đã 

hoàn thiện, từ nguyên liệu dệt. 

56.09 

Các sản phẩm làm từ sợi, sợi dạng dải và 

dạng tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 

54.05, dây xe, dây coóc (choặcdage), dây 

xoắn thừng hoặc dây cáp, chưa được chi 

tiết hay ghi ở nơi khác. 

Chương 57 
Thảm và các loại hàng dệt trải sàn 

khác 

CC ngoại trừ từ nhóm 50.07, 51.11 - 

51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 - 53.11, 54.07 

- 54.08 hoặc 55.12 - 55.16, với điều kiện 

khi sử dụng nguyên liệu không có xuất 

xứ thuộc từ nhóm 50.04 - 50.06, 51.06 - 

51.10, 52.04 - 52.07, 53.06 - 53.08, 54.01 

- 54.06 hoặc 55.08 - 55.11, các nguyên 

liệu này phải được xe sợi toàn bộ tại ít 

nhất một trong các nước thành viên hoặc 

một nước ASEAN. 

Chương 58 

Các loại vải dệt thoi đặc biệt; các loại 

vải dệt chần sợi vòng; hàng ren; thảm 

trang trí; hàng trang trí; hàng thêu 

CC, với điều kiện khi sử dụng nguyên 

liệu không có xuất xứ thuộc từ nhóm 

50.04 - 50.06, 51.06 - 51.10, 52.04 - 

52.07, 53.06 - 53.08, 54.01 - 54.06 hoặc 

55.08 - 55.11, các nguyên liệu này phải 

được xe sợi toàn bộ tại ít nhất một trong 

các nước thành viên hoặc một nước 

ASEAN. 
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Chương 59 

Các loại vải dệt đã được ngâm tẩm, 

tráng, phủ hoặc ép lớp; các mặt hàng 

dệt thích hợp dùng trong công nghiệp 

  

59.01 

Vải dệt được tráng keo hoặc hồ tinh bột, 

dùng để bọc ngoài bìa sách hoặc loại 

tương tự; vải can; vải bạt đã xử lý để vẽ; 

vải hồ cứng và các loại vải dệt đã được 

làm cứng tương tự để làm cốt mũ. 

CC ngoại trừ từ nhóm 50.07, 51.11 - 

51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 - 53.11, 

54.07, 54.08, hoặc 55.12 - 55.16. 

59.02 

Vải mành dùng làm lốp từ sợi có độ bền 

cao từ nylon hoặc các polyamit khác, các 

polyeste hoặc tơ nhân tạo vitcô (viscose 

rayon). 

CTH ngoại trừ từ nhóm 50.07, 51.11 - 

51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 - 53.11, 

54.07, 54.08, hoặc 55.12 - 55.16, với điều 

kiện khi sử dụng nguyên liệu không có 

xuất xứ thuộc từ nhóm 50.04 - 50.06, 

51.06 - 51.10, 52.04 - 52.07, 53.06 - 

53.08, 54.01 - 54.06 hoặc 

55.08 - 55.11, các nguyên liệu này phải 

được xe sợi  toàn bộ tại một trong các 

nước thành viên hoặc một nước ASEAN. 

59.03 

Vải dệt đã được ngâm tẩm, tráng, phủ 

hoặc ép với plastic, trừ các loại thuộc 

nhóm 59.02. 

CC ngoại trừ từ nhóm 50.07, 51.11 - 

51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 - 53.11, 

54.07, 54.08 hoặc 55.12 - 55.16, với điều 

kiện khi sử dụng nguyên liệu không có 

xuất xứ thuộc từ nhóm 50.04 - 50.06, 

51.06 - 51.10, 52.04 - 52.07, 53.06 - 

53.08, 54.01 - 54.06 hoặc 

55.08 - 55.11, các nguyên liệu này phải 

được xe sợi toàn bộ tại ít nhất một trong 

các nước thành viên hoặc một nước 

ASEAN. 

59.04 

Vải sơn, đã hoặc chưa cắt theo hình; các 

loại trải sàn có một lớp tráng hoặc phủ 

gắn trên lớp bồi là vật liệu dệt, đã hoặc 

chưa cắt thành hình. 

59.05 Các loại vải dệt phủ tường. 

59.06 
Vải dệt cao su hoá, trừ các loại thuộc 

nhóm 59.02. 
  

59.07 

Các loại vải dệt được ngâm tẩm, tráng 

hoặc phủ bằng cách khác; bạt đã vẽ làm 

phông màn cho sân khấu, phông trường 

quay hoặc loại tương tự. 

  

59.08 

Các loại bấc dệt thoi, kết, tết hoặc dệt 

kim, dùng cho đèn, bếp dầu, bật lửa, nến 

hoặc loại tương tự; mạng đèn măng xông 

và các loại vải dệt kim hình ống dùng làm 

mạng đèn măng xông, đã hoặc chưa 

ngâm tẩm. 

  

59.09 

Các loại ống dẫn dệt mềm và các loại ống 

dệt tương tự có lót hoặc không lót, bọc vỏ 

cứng hoặc có các phụ kiện từ vật liệu 

khác. 
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59.10 

Băng tải hoặc băng truyền hoặc băng đai, 

bằng vật liệu dệt, đã hoặc chưa ngâm 

tẩm, tráng, phủ hoặc ép bằng plastic, 

hoặc gia cố bằng kim loại hoặc vật liệu 

khác. 

CTH ngoại trừ từ nhóm 50.07, 51.11 - 

51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 - 53.11, 

54.07, 54.08, hoặc 55.12 - 55.16, với điều 

kiện khi sử dụng nguyên liệu không có 

xuất xứ thuộc từ nhóm 50.04 - 50.06, 

51.06 - 51.10, 52.04 - 52.07, 53.06 - 

53.08, 54.01 - 54.06 hoặc 55.08 - 55.11, 

các nguyên liệu này phải được xe sợi toàn 

bộ tại một trong các nước thành viên 

hoặc một nước ASEAN. 

59.11 

Các sản phẩm và mặt hàng dệt, phục vụ 

cho mục đích kỹ thuật, đã nêu tại Chú 

giải 7 của Chương này. 

CC ngoại trừ từ nhóm 50.07, 51.11 - 

51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 - 53.11, 

54.07, 54.08 hoặc 55.12 - 55.16, với điều 

kiện khi sử dụng nguyên liệu không có 

xuất xứ thuộc từ nhóm 50.04 - 50.06, 

51.06 - 51.10, 52.04 - 52.07, 53.06 - 

53.08, 54.01 - 54.06 hoặc 

55.08 - 55.11, các nguyên liệu này phải 

được xe sợi toàn bộ tại ít nhất một trong 

các nước thành viên hoặc một nước 

ASEAN. 

Chương 60 Các loại hàng dệt kim hoặc móc 

CC, với điều kiện khi sử dụng nguyên 

liệu không có xuất xứ thuộc từ nhóm 

50.04 - 50.06, 51.06 - 51.10, 52.04 - 

52.07, 53.06 - 53.08, 54.01 - 54.06 hoặc 

55.08 - 55.11, các nguyên liệu này phải 

được xe sợi hoặc nhuộm hoặc in toàn bộ 

tại một trong các nước thành viên hoặc 

một nước ASEAN; hoặc Không yêu cầu 

chuyển đổi mã số hàng hóa, với điều kiện 

hàng hoá được nhuộm hoặc in toàn bộ và 

nguyên liệu không có xuất xứ thuộc 

chương 60 được dệt kim hoặc móc toàn 

bộ tại ít nhất một trong những nước thành 

viên hoặc một nước thành viên ASEAN. 

Chương 61 
Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, dệt 

kim hoặc móc 

CC, với điều kiện khi sử dụng nguyên 

liệu không có xuất xứ của nhóm 50.07, 

51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 -

53.11, 54.07, 54.08, 55.12 - 55.16 hoặc 

chương 60, các nguyên liệu này được dệt 

thoi, hoặc dệt kim hoặc móc toàn bộ tại ít 

nhất một trong những nước thành viên, 

hoặc tại một nước ASEAN 
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Chương 62 
Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, 

không dệt kim hoặc móc 
  

62.01 

Áo khoác ngoài, áo choàng mặc khi đi xe 

(car-coats), áo khoác không tay, áo 

choàng không tay, áo khoác có mũ trùm 

(kể cả áo jacket trượt tuyết), áo gió, áo 

jacket chống gió và các loại tương tự, 

dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, trừ 

các loại thuộc nhóm 62.03. 

CC, với điều kiện khi sử dụng nguyên 

liệu không có xuất xứ của nhóm 50.07, 

51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 -

53.11, 54.07, 54.08 hoặc  55.12 - 55.16 

hoặc chương 60, các nguyên liệu này 

được dệt thoi toàn bộ tại ít nhất một trong 

những nước thành viên, hoặc tại một 

nước ASEAN. 

  

62.02 

Áo khoác ngoài, áo choàng mặc khi đi xe 

(car-coats), áo khoác không tay, áo 

choàng không tay, áo khoác có mũ (kể cả 

áo jacket trượt tuyết), áo gió, áo jacket 

chống gió và các loại tương tự, dùng cho 

phụ nữ hoặc trẻ em gái, trừ loại thuộc 

nhóm 62.04. 

  

62.03 

Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo 

jacket, áo khoác thể thao, quần dài, quần 

yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần 

soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho nam giới 

hoặc trẻ em trai. 

CC, với điều kiện khi sử dụng nguyên 

liệu không có xuất xứ của nhóm 50.07, 

51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 -

53.11, 54.07, 54.08 hoặc 55.12 - 55.16 

hoặc chương 60, các nguyên liệu này 

được dệt thoi toàn bộ tại ít nhất một trong 

những nước thành viên, hoặc tại một 

nước ASEAN. 
62.04 

Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo 

jacket, áo khoác thể thao, váy dài, váy, 

chân váy, quần dài, quần yếm có dây đeo, 

quần ống chẽn, và quần soóc (trừ quần áo 

bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái. 

62.05 Áo sơ mi nam giới hoặc trẻ em trai.   

62.06 

Áo choàng, áo sơ mi và áo choàng sơ mi 

phỏng kiểu nam dùng cho phụ nữ hoặc 

trẻ em gái. 
  

62.07 

Áo may ô và các loại áo lót khác, quần 

lót, quần đùi, quần sịp, áo ngủ, bộ 

pyjama, áo choàng tắm, áo khoác ngoài 

mặc trong nhà và các loại tương tự dùng 

cho nam giới hoặc trẻ em trai. 

  

62.08 

Áo may ô và các loại áo lót khác, váy lót, 

váy lót trong, quần xi líp, quần đùi bó, 

váy ngủ, bộ pyjama, áo mỏng mặc trong 

nhà, áo choàng tắm, áo khoác ngoài mặc 

trong nhà và các loại tương tự dùng cho 

phụ nữ hoặc trẻ em gái. 

  

62.09 
Quần áo may sẵn và đồ phụ kiện hàng 

may cho trẻ em. 
  

62.10 
Quần áo may từ các loại vải thuộc nhóm 

56.02, 56.03, 59.03, 59.06 hoặc 59.07. 
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62.11 
Bộ quần áo thể thao, bộ quần áo trượt 

tuyết và quần áo bơi; quần áo khác. 
  

62.12 

Xu chiêng, gen, áo nịt ngực, dây đeo 

quần, dây móc bít tất, nịt tất, các sản 

phẩm tương tự và các chi tiết của chúng, 

được làm hoặc không được làm từ dệt 

kim hoặc móc. 

CC, với điều kiện khi sử dụng nguyên 

liệu không có xuất xứ của nhóm 50.07, 

51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 - 

53.11, 54.07, 54.08, 55.12 - 55.16 hoặc 

chương 60, các nguyên liệu này được dệt 

thoi, hoặc dệt kim hoặc móc toàn bộ tại ít 

nhất một trong những nước thành viên, 

hoặc tại một nước ASEAN 

62.13 Khăn tay và khăn vuông nhỏ quàng cổ. CC, với điều kiện khi sử dụng nguyên 

liệu không có xuất xứ của nhóm 50.07, 

51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 - 

53.11, 54.07, 54.08 hoặc 55.12 - 55.16 

hoặc chương 60, các nguyên liệu này 

được dệt thoi toàn bộ tại ít nhất một trong 

những nước thành viên, hoặc tại một 

nước ASEAN. 

62.14 

Khăn san, khăn choàng vai, khăn quàng 

cổ, khăn choàng rộng đội đầu và choàng 

vai, mạng che mặt và các loại tương tự. 

62.15 Nơ thường, nơ con bướm và cà vạt.   

62.16 
Găng tay, găng tay hở ngón và găng tay 

bao. 
  

62.17 

Phụ kiện may mặc làm sẵn khác; các chi 

tiết của quần áo hoặc của phụ kiện may 

làm sẵn, trừ các loại thuộc nhóm 62.12. 
  

Chương 63 

Các mặt hàng dệt đã hoàn thiện khác; 

bộ vải; quần áo dệt cũ và các loại hàng 

dệt cũ khác; vải vụn 

  

63.01 Chăn và chăn du lịch. 

CC, với điều kiện khi sử dụng nguyên 

liệu không có xuất xứ của nhóm 50.07, 

51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 -

53.11, 54.07, 54.08, 55.12 - 55.16 hoặc 

chương 60, các nguyên liệu này được dệt 

thoi, hoặc dệt kim hoặc móc toàn bộ tại ít 

nhất một trong những nước thành viên, 

hoặc tại một nước ASEAN 

63.02 
Khăn trải giường, khăn trải bàn, khăn 

trong phòng vệ sinh và khăn nhà bếp. 

63.03 

Màn che (kể cả rèm trang trí) và rèm mờ 

che phía trong; diềm màn che hoặc diềm 

giường. 

63.04 
Các sản phẩm trang trí nội thất khác, trừ 

các loại thuộc nhóm 94.04. 

63.05 Bao và túi, loại dùng để đóng, gói hàng. 

63.06 

Tấm vải chống thấm nước, tấm hiên và 

tấm che nắng; tăng; buồm cho tàu thuyền, 

ván lướt hoặc ván lướt cát; các sản phẩm 

dùng cho cắm trại. 

63.07 
Các mặt hàng may đã hoàn thiện khác, kể 

cả mẫu cắt may. 

63.08 

Bộ vải bao gồm vải và chỉ, có hoặc 

không có phụ kiện dùng để làm chăn, 

thảm trang trí, khăn trải bàn hoặc khăn ăn 

đã thêu, hoặc các sản phẩm dệt tương tự, 

đóng gói sẵn để bán lẻ. 
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63.09 
Quần áo và các sản phẩm dệt may đã qua 

sử dụng khác. 
WO 

63.10 

Vải vụn đã qua sử dụng hoặc mới, dây 

xe, dây coóc (hoặcdage), dây thừng và 

dây cáp dạng đoạn, mảnh đã qua sử dụng 

hoặc mới và các phế liệu từ vải vụn, dây 

xe, dây coóc (choặcdage), dây thừng hoặc 

dây cáp, từ nguyên liệu dệt. 

WO 

 

8.2.3. Các vấn đề khác 

- Quy tắc chủ đạo:  

Nhóm hàng dệt may trong VJEPA tuân thủ quy tắc “Từ vải trở đi”. Theo đó, từ công đoạn Vải 

đến Cắt, May và Hoàn thiện sản phẩm đều phải được thực hiện trong khu vực FTA và sử dụng 

nguyên liệu có xuất xứ FTA thì thành phẩm sẽ được coi là “có xuất xứ” theo FTA đó. 

 Quy tắc Tỷ lệ tối thiểu (De Minimis):  

Hiệp định có quy định về Tỷ lệ tối thiểu (De Minimis) 10%, cụ thể với mặt hàng dệt may, hàng 

hóa không đáp ứng tiêu chí chuyển đổi mã HS vẫn được coi là có xuất xứ nếu trọng lượng của 

nguyên liệu không có xuất xứ không đạt tiêu chí xuất xứ CTC được sử dụng để sản xuất ra 

hàng hóa đó không vượt quá 10% của tổng trọng lượng hàng hóa. 

 Quy tắc cộng gộp 

Giống như nhiều FTA khác, VJEPA cho phép cộng gộp xuất xứ, nghĩa là nguyên liệu có xuất 

xứ của một nước thành viên được sử dụng để sản xuất ra hàng hoá ở nước thành viên khác 

được coi là nguyên liệu có xuất xứ của nước thành viên nơi diễn ra công đoạn gia công, chế 

biến hàng hoá đó.  

8.3. Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ 

VJEPA là FTA song phương đầu tiên Việt Nam ký kết với một đối tác thương mại, đồng thời 

với quá trình đàm phán và ký kết AJCEP nên 02 Hiệp định này có nhiều điểm tương đồng, đặc 

biệt là thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ gần như hoàn toàn tương đồng giữa VJEPA và AJCEP.  

Hiệp định này áp dụng thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ truyền thống, thực hiện bởi cơ quan có 

thẩm quyền của nước xuất khẩu. 

Tương tự AJCEP, VJEPA với C/O mẫu VJ cũng được làm bằng tiếng Anh, bao gồm 1 bản 

chính và 2 bản sao. C/O được phép cấp trước, trong hoặc sau thời điểm xuất khẩu. VJEPA 
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chưa có cơ chế tự chứng nhận xuất xứ. 100% C/O mẫu VJ hiện đang được cấp bản giấy và cơ 

quan hải quan hai Bên đều chỉ chấp nhận C/O bản giấy.  

Điểm khác biệt duy nhất giữa 2 Hiệp định này là VJEPA không có điều khoản về C/O giáp 

lưng. C/O giáp lưng là điều khoản chỉ xuất hiện trong các FTA có từ 3 thành viên trở lên và vì 

thế VJEPA là FTA song phương nên không có điều khoản này. 

Các nội dung, quy trình cấp C/O và các vấn đề liên quan được quy định cụ thể trong Thông tư 

số 10/2009/TT-BCT ngày 18/05/2009 hướng dẫn thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định 

giữa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác Kinh tế. 
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C/O MẪU VJ CỦA VIỆT NAM 

1. Exporter’s Name, Address and Country: 
 

Certification No. 
 

Number of page    
/ 

 

 
AGREEMENT BETWEEN THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM 

AND JAPAN FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP  

 
CERTIFICATE OF ORIGIN 

Form VJ 

Issued in Vietnam 

 

 

2. Importer’s Name or Consignee’s Name (if applicable), Address and 
Country: 

 

 
 

3. Transport details (means and route)(if known): 

 
 

4. Item number (as necessary); Marks and numbers; Number and kind of packages; HS code; Description 

of good(s): 

 
 

 

 
 

 

 
 

5. Preference 

criteria 

 

6.Weight 

or other 

quantity 

7. Invoice 

number(s) 

and date(s) 
 

8. Remarks: 

 

 

9. Declaration by the exporter: 

I, the undersigned, declare that: 
- the above details and statement are true and accurate.  

- the good(s) described above meet the condition(s) required for the issuance 

of this certificate; 
- the country of origin of the good(s) described above is     

 

Place and Date:                                             
 

 

Signature:                                                  
 

Name (printed):                                             

 
Company:                                                  

10. Certification 

It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration 
by the exporter is correct. 

 

 
 

Competent governmental authority or Designee office: 

 
                                                       

Stamp 

 
Place and Date:                                             

 

Name (printed)                                             
Signature:                                                  
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C/O MẪU JV CỦA NHẬT BẢN 

  

1. Exporter’s Name, Address and Country: 

 

Certification No. 

 

Number of page    

/ 

 

 

AGREEMENT BETWEEN JAPAN AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF 
VIET NAM FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP  

 

CERTIFICATE OF ORIGIN 
Form JV 

Issued in Japan 

 
 

2. Importer’s Name or Consignee’s Name (if applicable), Address and 

Country: 
 

 

 

3. Transport details (means and route)(if known): 

 

 

4. Item number (as necessary); Marks and numbers; Number and kind of packages; HS code; Description 
of good(s): 

 

 

 

 

 
 

 
 

5. Preference 
criteria 

 

6.Weight 
or other 

quantity 

7. Invoice 
number(s) 

and date(s) 

 

8. Remarks: 
 

 

9.Declaration by the exporter: 
I, the undersigned, declare that: 

- the above details and statement are true and accurate.  

- the good(s) described above meet the condition(s) required for the issuance 
of this certificate; 

- the country of origin of the good(s) described above is     

 
Place and Date:                                             

 

 
Signature:                                                  

 

Name (printed):                                             
 

Company:                                                  

10.Certification 
It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration 

by the exporter is correct. 

 
 

 

Competent governmental authority or Designee office: 
 

                                                       

Stamp 
 

Place and Date:                                             

 
Name (printed)                                             

Signature:                                                                                            
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Chương 9: Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN – Nhật Bản (AJCEP) 

ASEAN và Nhật Bản ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (AJCEP) vào tháng 4/2008 

và Hiệp định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/12/2008. AJCEP bao gồm các cam kết về 

thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và hợp tác kinh tế. 

9.1. Cam kết về thuế quan với mặt hàng dệt may 

9.1.1. Cam kết từ phía Việt Nam 

Trong AJCEP, đối với nhóm sản phẩm dệt may, Việt Nam đưa ra mức cắt giảm thuế quan 

thận trọng khi chỉ một số ít dòng thuế được cam kết về 0% ngay khi Hiệp định có hiệu lực. 

Phần lớn các dòng thuế với sản phẩm dệt may được cam kết theo lộ trình (10 năm hoặc 15 

năm), ngoại trừ một số thuộc danh mục nhạy cảm hoặc danh mục không cam kết.  

(Chi tiết tham khảo Bảng 01 Phụ lục 8) 

Thực hiện cam kết, Việt Nam đã ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện 

AJCEP giai đoạn 2018-2023 theo Nghị định số 160/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017.  

(Chi tiết tham khảo Bảng 02 Phụ lục 8) 

9.1.2. Cam kết từ phía Nhật Bản 

Trong VJCEP, Nhật Bản cam kết xóa bỏ toàn bộ số dòng thuế với sản phẩm dệt may ngay 

khi Hiệp định có hiệu lực, ngoại trừ 2 dòng thuế 500100 và 50020090 thuộc diện không cam 

kết thuế quan. Mức cam kết này giống với mức cam kết trong AJCEP.  

(Chi tiết tham khảo Bảng 03 Phụ lục 7) 

9.2. Quy tắc xuất xứ 

9.2.1. Quy tắc chung 

Các điều khoản liên quan đến quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực Thương mại tự do 

Việt Nam – Nhật Bản và ASEAN – Nhật Bản gần như hoàn toàn giống hệt nhau, với tiêu chí 

chính là hàm lượng giá trị khu vực 40% hoặc chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp độ 4 số.  

Cụ thể, hàng hóa sẽ được coi là có xuất xứ tại một bên (Việt Nam hoặc Nhật Bản) nếu: 

- Trường hợp 1: Có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại một Bên; hoặc 

- Trường hợp 2: Được sản xuất toàn bộ tại nước thành viên đó từ các nguyên vật liệu có 

xuất xứ của một hay nhiều Bên, và đáp ứng tất cả các quy định khác về quy tắc xuất 

xứ; hoặc 

- Trường hợp 3: Đáp ứng các quy định về hàng hóa có xuất xứ không thuần túy trong 

trường hợp sử dụng nguyên vật liệu không có xuất xứ 
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Đối với trường hợp 3, Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy trong Hiệp định được xác định 

dựa trên các tiêu chí: 

- Hàm lượng giá trị nội địa (RVC) không dưới 40%, và công đoạn sản xuất cuối cùng 

để tạo ra hàng hóa đó được thực hiện tại nước thành viên; hoặc 

- Chuyển đổi mã số HS của hàng hóa ở cấp 4 số (quy tắc chuyển đổi nhóm-CTH)   

Người xuất khẩu của nước thành viên Hiệp định sẽ được lựa chọn tiêu chí áp dụng để xác 

định xuất xứ hàng hóa. 

9.2.2.  Quy tắc cụ thể mặt hàng 

Ngoài quy tắc chung, tương tự như Hiệp định VJEPA, Phụ lục 2 của Hiệp định AJCEP cũng 

áp dụng Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR) cho một số mặt hàng. Các quy tắc này bao gồm việc 

cho phép áp dụng hàm lượng giá trị gia tăng 40%; chuyển đổi chương, chuyển đổi nhóm có 

loại trừ chuyển đổi phân nhóm; thực hiện công đoạn gia công chế biến cụ thể, xuất xứ thuần 

tuý. 

Theo quy định trong Phụ lục 2 AJCEP, các mặt hàng dệt may được quy định như sau: 

Bảng 7: Quy tắc cụ thể mặt hàng áp dụng với mặt hàng dệt may trong AJCEP 

Mã hàng Mô tả hàng hoá Tiêu chí xuất xứ 

Chương 50 Tơ tằm  

50.01 Kén tằm thích hợp để ươm tơ CC 

50.02 Tơ sống (chưa xe hay chưa đậu). CTH 

50.03 
Phế liệu tơ (kể cả kén không thích hợp 

để ươm tơ, phế liệu sợi tơ và tơ tái chế). 
CTH 

50.04 
Sợi tơ (trừ sợi tơ kéo từ phế liệu tơ cắt 

ngắn), chưa được đóng gói để bán lẻ 
CTH 

50.05 
Sợi tơ được kéo từ phế liệu tơ cắt ngắn, 

chưa được đóng gói để bán lẻ 
CTH, trừ từ  nhóm 50.06 

50.06 

Sợi tơ và sợi tơ được kéo từ phế liệu tơ 

cắt ngắn, đã được đóng gói để bán lẻ; 

đoạn tơ lấy từ ruột của con tằm. 

CTH, trừ từ  nhóm 50.05 

50.07 
Vải dệt thoi dệt từ sợi tơ hoặc sợi kéo 

từ phế liệu tơ 

CTH, với điều kiện khi sử dụng nguyên 

liệu không có xuất xứ từ nhóm 50.04 - 

50.06, các nguyên liệu này phải được xe 

sợi hoặc nhuộm hoặc in toàn bộ tại ít nhất 

một trong các nước thành viên; hoặc 

không yêu cầu chuyển đổi mã HS, với điều 

kiện hàng hoá phải được nhuộm hoặc in 

toàn bộ và nguyên liệu không có xuất xứ 

của nhóm 50.07 phải được dệt toàn bộ tại 

ít nhất một trong các nước thành viên. 
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Mã hàng Mô tả hàng hoá Tiêu chí xuất xứ 

Chương 51 

Lông cừu, lông động vật loại mịn 

hoặc loại thô; sợi từ lông đuôi hoặc 

bờm ngựa và vải dệt thoi từ các 

nguyên liệu trên 

  

51.01 Lông cừu, chưa chải thô hoặc chải kỹ. CC 

51.02 
Lông động vật loại mịn hoặc loại thô, 

chưa chải thô hoặc chải kỹ 
CC 

51.03 

Phế liệu lông cừu hoặc lông động vật 

loại mịn hoặc loại thô, kể cả phế liệu 

sợi nhưng trừ lông tái chế. 

CC 

51.04 
Lông cừu hoặc lông động vật loại mịn 

hoặc loại thô tái chế. 
CC 

51.05 

Lông cừu và lông động vật loại mịn 

hoặc loại thô đã chải thô hoặc chải kỹ 

(kể cả lông cừu chải kỹ, dạng từng 

đoạn) 

CC 

51.06 
Sợi len lông cừu chải thô, chưa đóng 

gói để bán lẻ 

CTH,trừ từ nhóm  51.06 - 51.10 

51.07 
Sợi len lông cừu chải kỹ, chưa đóng gói 

để bán lẻ 

51.08 
Sợi lông động vật loại mịn (chải thô 

hoặc chải kỹ), chưa đóng gói để bán lẻ 

51.09 
Sợi len lông cừu hoặc lông động vật 

loại mịn, đã đóng gói để bán lẻ. 

51.10 

Sợi làm từ lông động vật loại thô hoặc 

từ lông đuôi hoặc bờm ngựa (kể cả sợi 

quấn bọc từ lông đuôi hoặc bờm ngựa), 

đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ 

51.11 

Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải thô 

hoặc sợi từ lông động vật loại mịn chải 

thô. 

CTH ,trừ từ Nhóm 51.11 - 51.13, với điều 

kiện khi sử dụng nguyên liệu không có 

xuất xứ thuộc từ nhóm 

51.06 - 51.10, các nguyên liệu này phải 

được xe sợi hoặc nhuộm hoặc in toàn bộ 

tại ít nhất một trong các nước thành viên; 

hoặc không yêu cầu chuyển đổi mã HS, 

với điều kiện hàng hoá phải được nhuộm 

hoặc in toàn  bộb và nguyên liệu không có 

xuất xứ thuộc từ nhóm 51.11 - 51.13 phải 

được dệt toàn bộ tại ít nhất một trong các 

nước thành viên 

51.12 

Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải kỹ 

hoặc sợi từ lông động vật loại mịn chải 

kỹ. 

51.13 
Vải dệt thoi từ sợi lông động vật loại 

thô hoặc sợi lông đuôi hoặc bờm ngựa 
  

Chương 52 Bông   

52.01 
Xơ bông, chưa chải thô hoặc chưa chải 

kỹ. 
CC 

52.02 
Phế liệu bông (kể cả phế liệu sợi và 

bông tái chế) 
CC 
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Mã hàng Mô tả hàng hoá Tiêu chí xuất xứ 

52.03 Xơ bông, chải thô hoặc chải kỹ CC 

52.04 
Chỉ khâu làm từ bông, đã hoặc chưa 

đóng gói để bán lẻ. 

CTH, trừ từ nhóm 52.04 - 52.07, với điều 

kiện khi sử dụng nguyên liệu không có 

xuất xứ của nhóm 52.03, các nguyên liệu 

này phải được chải kỹ hoặc chải thô toàn 

bộ tại ít nhất một trong các nước thành 

viên. 

52.05 

Sợi bông, (trừ chỉ khâu), có tỷ trọng 

bông từ 85% trở lên, chưa đóng gói để 

bán lẻ 

52.06 

Sợi bông (trừ chỉ khâu) có tỷ trọng 

bông dưới 85%, chưa đóng gói để bán 

lẻ 

  

52.07 
Sợi bông (trừ chỉ khâu), đã đóng gói để 

bán lẻ 
  

52.08 

Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng 

bông từ 85% trở lên, trọng lượng không 

quá 200 g/m2 

CTH, trừ từ nhóm 52.08 - 52.12, với điều 

kiện khi sử dụng nguyên liệu không có 

xuất xứ  thuộc từ nhóm 

52.04 -  52.07, các nguyên liệu này phải 

được xe sợi hoặc nhuộm hoặc in toàn bộ 

tại ít nhất một trong các nước thành viên; 

hoặc không yêu cầu chuyển đổi mã HS, 

với điều kiện hàng hoá phải được nhuộm 

hoặc in toàn  bộ và nguyên liệu không có 

xuất xứ thuộc từ nhóm 52.08 - 52.12 phải 

được dệt hoàn toàn tại ít nhất một trong 

các nước thành viên 

52.09 

Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng 

bông từ 85% trở lên, trọng lượng trên 

200g/m2 

52.10 

Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng 

bông dưới 85% pha chủ yếu hoặc pha 

duy nhất với xơ sợi nhân tạo, có trọng 

lượng không quá 200g/m2 

52.11 

Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng 

bông dưới 85% 
  

pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ 

sợi nhân tạo, có trọng lượng trên 200g/ 

m2 

  

52.12 Vải dệt thoi khác từ sợi bông.   

Chương 53 
Xơ dệt gốc thực vật khác; sợi giấy và 

vải dệt thoi từ sợi giấy 
  

53.01 

Lanh, dạng nguyên liệu thô hoặc đã chế 

biến nhưng chưa kéo thành sợi; xơ lanh 

dạng ngắn và phế liệu lanh (kể cả phế 

liệu sợi và sợi tái chế) 

CC 

53.02 

Gai dầu (cannabis sativa L), dạng 

nguyên liệu thô hoặc đã chế biến nhưng 

chưa kéo thành sợi; xơ gai dầu dạng 

ngắn và phế liệu gai (kể cả phế liệu sợi 

và sợi tái chế) 

CC 

53.03 

Đay và các loại xơ libe dệt khác (trừ 

lanh, gai dầu và gai ramie) dạng nguyên 

liệu thô hoặc đã chế biến nhưng chưa 

kéo thành sợi; xơ dạng ngắn và phế liệu 

của các loại xơ này (kể cả phế liệu sợi 

và sợi tái chế) 

CC 

53.04 

Xơ sisal (xizan) và xơ dệt khác từ các 

cây thuộc chi cây thùa (Agave), dạng 

nguyên liệu thô hoặc đã chế biến, 

CC 
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Mã hàng Mô tả hàng hoá Tiêu chí xuất xứ 

nhưng chưa kéo thành sợi; xơ dạng 

ngắn và phế liệu của các loại xơ này (kể 

cả phế liệu sợi và sợi tái chế) 

53.05 

Xơ dừa, xơ chuối (loại xơ gai manila 

hoặc Musa textilis Nee), xơ gai ramie 

và xơ dệt gốc thực vật khác chưa được 

ghi hay chi tiết ở nơi khác, thô hoặc đã 

chế biến nhưng chưa kéo thành sợi; xơ 

dạng ngắn, xơ vụn và phế liệu của các 

loại xơ này (kể cả phế liệu sợi và sợi tái 

chế). 

CC 

53.06 Sợi lanh 

CTH, trừ từ nhóm 53.06 - 53.08 
53.07 

Sợi đay hoặc sợi từ các loại xơ libe dệt 

khác thuộc nhóm 53.03 

53.08 
Sợi từ các loại xơ dệt gốc thực vật 

khác; sợi giấy. 
  

53.09 Vải dệt thoi từ sợi lanh. CTH,  trừ từ nhóm 53.09 - 53.11, với điều 

kiện khi sử dụng nguyên liệu không có 

xuất xứ thuộc từ nhóm 

53.06 - 53.08, các nguyên liệu này phải 

được xe sợi hoặc nhuộm hoặc in toàn bộ 

tại ít nhất một trong các nước thành viên; 

hoặc không yêu cầu chuyển đổi mã HS, 

với điều kiện hàng hoá phải được nhuộm 

hoặc in toàn bộ và nguyên liệu không có 

xuất xứ thuộc từ nhóm 53.09 - 53.11 phải 

được dệt toàn bộ tại ít nhất một trong các 

nước thành viên 

53.10 
Vải dệt thoi từ sợi đay hoặc từ các loại 

xơ libe dệt khác thuộc nhóm 53.03. 

53.11 
Vải dệt thoi từ các loại sợi dệt gốc thực 

vật khác; vải dệt thoi từ sợi giấy 

Chương 54 Sợi filament nhân tạo   

54.01 
Chỉ khâu làm từ sợi filament nhân tạo, 

đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ 
CC 

54.02 

Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), 

chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi 

monofilament tổng hợp có độ mảnh 

dưới 67 decitex 

CC 

54.03 

Sợi filament tái tạo (trừ chỉ khâu) chưa 

đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi 

monofilament tái tạo có độ mảnh dưới 

67 decitex 

CC 

54.04 

Sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh 

từ 67 decitex trở lên, kích thước mặt cắt 

ngang không quá 1mm; sợi dạng dải và 

các dạng tương tự (ví dụ: sợi giả rơm) 

từ nguyên liệu dệt tổng hợp có chiều 

rộng 

bề mặt không quá 5mm 

CC 

54.05 
Sợi monofilament tái tạo có độ mảnh từ 

67 decitex trở lên, kích thước mặt cắt 
CC 
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ngang không quá 1mm; sợi dạng dải và 

dạng tương tự (ví dụ: sợi giả rơm) từ 

nguyên liệu dệt nhân tạo có chiều rộng 

bề mặt không quá 5mm 

54.06 
Sợi filament nhân tạo (trừ chỉ khâu) đã 

đóng gói để bán lẻ. 
CC 

54.07 

Vải dệt thoi bằng sợi filament tổng hợp, 

kể cả vải dệt thoi từ các loại sợi thuộc 

nhóm 54.04. 

CTH, trừ từ nhóm 54.07 - 54.08, với điều 

kiện khi sử dụng nguyên liệu không có 

xuất xứ thuộc từ nhóm 

54.01 - 54.06, các nguyên liệu này phải 

được xe sợi hoặc nhuộm hoặc in toàn bộ 

tại ít nhất một trong các nước thành 

viên;hoặc không yêu cầu chuyển đổi mã 

HS, với điều kiện hàng hoá phải được 

nhuộm hoặc in toàn  bộ và nguyên liệu 

không có xuất xứ thuộc từ nhóm 54.07 - 

54.08 phải được dệt toàn bộ tại ít nhất một 

trong các nước thành viên. 

54.08 

Vải dệt thoi bằng sợi filament tái tạo, kể 

cả vải dệt thoi từ các loại nguyên liệu 

thuộc nhóm 54.05 

Chương 55 Xơ, sợi staple nhân tạo   

55.01 Tô (tow) filament tổng hợp CC, trừ từ nhóm  54.01 - 54.06. 

55.02 Tô (tow) filament tái tạo. CC, trừ từ nhóm  54.01 - 54.06 

55.03 

Xơ staple tổng hợp chưa chải thô, chưa 

chải kỹ hoặc chưa gia công cách khác 

để kéo sợi 

CC, trừ từ nhóm  54.01 - 54.06 

55.04 

Xơ staple tái tạo, chưa chải thô, chưa 

chải kỹ hoặc chưa gia công cách khác 

để kéo sợi 

CC, trừ từ nhóm  54.01 - 54.06 

55.05 
Phế liệu (kể cả phế liệu xơ, phế liệu sợi 

và nguyên liệu tái chế) từ xơ nhân tạo 
CC, trừ từ nhóm  54.01 - 54.06 

55.06 
Xơ staple tổng hợp, đã chải thô, chải kỹ 

hoặc gia công cách khác để kéo sợi 
CC, trừ từ nhóm  54.01 - 54.06 

55.07 
Xơ staple tổng hợp, đã chải thô, chải kỹ 

hoặc gia công cách khác để kéo sợi 
CC, trừ từ nhóm  54.01 - 54.06 

55.08 

Chỉ khâu làm từ xơ staple nhân tạo 

hoặc tổng hợp, đã hoặc chưa đóng gói 

để bán lẻ. 

CTH, trừ từ nhóm  55.08 - 55.11, với điều 

kiện khi sử dụng nguyên liệu không có 

xuất xứ thuộc từ nhóm 

55.06 - 55.07, các nguyên liệu này phải 

được chải kỹ hoặc chải thô toàn bộ tại ít 

nhất một trong các nước thành viên 
55.09 

Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple tổng hợp, 

chưa đóng gói để bán lẻ. 

55.10 
Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple tái tạo, 

chưa đóng gói để bán lẻ 
  

55.11 
Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple nhân tạo, 

đã đóng gói để bán lẻ 
  

55.12 

Các loại vải dệt thoi từ xơ staple tổng 

hợp, có tỷ trọng loại xơ này từ 85% trở 

lên. 

CTH, trừ từ nhóm 55.12 - 55.16, với điều 

kiện khi sử dụng nguyên liệu không có 

xuất xứ thuộc từ nhóm 

55.08 - 55.11, các nguyên liệu này phải 

được xe sợi hoặc nhuộm hoặc in toàn bộ 

tại ít nhất một trong các nước thành 

viên;hoặc không yêu cầu chuyển đổi mã 

55.13 
Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có 

tỷ trọng loại xơ này dưới 85%, pha chủ 
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yếu hoặc pha duy nhất với bông, trọng 

lượng không quá 170g/m2 

HS, với điều kiện hàng hoá phải được 

nhuộm hoặc in hoàn toàn và nguyên liệu 

không có xuất xứ thuộc từ nhóm 55.12 - 

55.16 phải được dệt toàn bộ tại ít nhất một 

trong các nước thành viên 

55.14 

Vải dệt thoi từ xơ staple tổng hợp, có tỷ 

trọng loại xơ này dưới 85%, pha chủ 

yếu hoặc pha duy nhất với bông, trọng 

lượng trên 170 g/ m2. 

  

55.15 
Các loại vải dệt thoi khác từ xơ staple 

tổng hợp. 
  

55.16 Vải dệt thoi từ xơ staple tái tạo   

Chương 56 

Mền xơ, phớt và các sản phẩm không 

dệt; các loại sợi đặc biệt; sợi xe, sợi 

coóc (cordage), sợi xoắn thừng, sợi 

cáp và các sản phẩm của chúng 

  

56.01 

Mền xơ bằng nguyên liệu dệt và các sản 

phẩm của nó; các loại xơ dệt, chiều dài 

không quá 5mm (xơ vụn), bụi xơ và kết 

xơ (neps) từ công nghiệp dệt. 

CC,  trừ từ các nhóm  50.04 - 50.07,  51.06 

-  51.13, 52.04 - 52.12, 53.06 - 53.11 hoặc 

55.08 - 55.16 hoặc chương 54. 

56.02 
Phớt, đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng, 

phủ hoặc ép lớp. 

CC,  trừ từ các nhóm  50.04 - 50.07,  51.06 

-  51.13, 52.04 - 52.12, 53.06 - 53.11 hoặc 

55.08 - 55.16 hoặc 

chương 54. 

56.03 
Các sản phẩm không dệt, đã hoặc chưa 

ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp 
CC, trừ từ nhóm 55.08 - 55.16 

56.04 

Chỉ cao su và chỉ coóc (cord) cao su, 

được bọc bằng vật liệu dệt; sợi dệt, dải 

và dạng tương tự thuộc nhóm 54.04 

hoặc 54.05, đã ngâm tẩm, tráng, phủ 

hoặc bao ngoài bằng cao su hoặc 

plastic. 

CC, với điều kiện khi sử dụng nguyên liệu 

không có xuất xứ thuộc từ các nhóm 50.04 

- 50.06, 51.06 - 51.10, 

52.04 - 52.07, 53.06 - 53.08, 54.01 - 54.06 

hoặc 55.08 - 55.11, các nguyên liệu này 

phải được xe sợi toàn bộ tại ít nhất một 

trong các nước thành viên 

56.05 

Sợi kim loại hóa, có hoặc không quấn 

bọc, là loại sợi dệt hoặc dải hoặc dạng 

tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05, 

được kết hợp với kim loại ở dạng dây, 

dải hoặc bột hoặc phủ bằng kim loại 

CC, với điều kiện khi sử dụng nguyên liệu 

không có xuất xứ thuộc từ các nhóm 50.04 

- 50.06, 51.06 - 51.10, 

52.04 - 52.07, 53.06 - 53.08, 54.01 - 54.06 

hoặc 55.08 - 55.11, các nguyên liệu này 

phải được xe sợi toàn bộ tại 

ít nhất một trong các nước thành viên 

56.06 

Sợi quấn bọc, sợi dạng dải và các dạng 

tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05, 

đã quấn bọc (trừ các loại thuộc nhóm 

56.05 và sợi quấn bọc lông bờm ngựa); 

sợi sơnin (chenille) (kể cả sợi sơnin 

xù); sợi sùi vòng 

CC, với điều kiện khi sử dụng nguyên liệu 

không có xuất xứ thuộc từ các nhóm 50.04 

- 50.06, 51.06 - 51.10, 

52.04 - 52.07, 53.06 - 53.08, 54.01 - 54.06 

hoặc 55.08 - 55.11, các nguyên liệu này 

phải được xe sợi toàn bộ tại 

ít nhất một trong các nước thành viên 

56.07 
Dây xe, dây coóc (cordage), dây thừng 

và cáp, đã hoặc chưa tết hoặc bện, có 

CC, với điều kiện khi sử dụng nguyên liệu 

không có xuất xứ thuộc từ các nhóm 50.04 

- 50.06, 51.06 - 51.10, 
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hoặc không ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc 

bao ngoài bằng cao su hoặc plastic 

52.04 - 52.07, 53.06 - 53.08, 54.01 - 54.06 

hoặc 55.08 - 55.11, các nguyên liệu này 

phải được xe sợi toàn bộ tại ít nhất một 

trong các nước thành viên. 

56.08 

Tấm lưới được thắt gút bằng sợi xe, dây 

coóc (cordage) hoặc sợi xoắn thừng; 

lưới đánh cá và các loại lưới khác đã 

hoàn thiện, từ nguyên liệu dệt. 

CC, với điều kiện khi sử dụng nguyên liệu 

không có xuất xứ thuộc từ các nhóm 50.04 

- 50.06, 51.06 - 51.10, 

52.04 - 52.07, 53.06 - 53.08, 54.01 - 54.06 

hoặc 55.08 - 55.11, các nguyên liệu này 

phải được xe sợi toàn bộ tại ít nhất một 

trong các nước thành viên 

56.09 

Các sản phẩm làm từ sợi, sợi dạng dải 

hoặc dạng tương tự thuộc nhóm 54.04 

hoặc 54.05; dây xe, dây coóc (cordage), 

dây xoắn thừng hoặc dây cáp chưa 

được chi tiết hay ghi ở nơi khác. 

CC, với điều kiện khi sử dụng nguyên liệu 

không có xuất xứ thuộc từ các nhóm 50.04 

- 50.06, 51.06 - 51.10, 

52.04 - 52.07, 53.06 - 53.08, 54.01 - 54.06 

hoặc 55.08 - 55.11, các nguyên liệu này 

phải được xe sợi toàn bộ tại ít nhất một 

trong các nước thành viên. 

Chương 57 
Thảm và các loại hàng dệt trải sàn 

khác 

CC, trừ từ các nhóm 50.07, 51.11 - 51.13, 

52.08 - 52.12, 53.09 - 53.11, 54.07 - 54.08 

hoặc 55.12 - 55.16, với điều kiện khi sử 

dụng nguyên liệu không có xuất xứ thuộc 

từ nhóm 50.04 - 50.06, 51.06 - 51.10, 

52.04 - 52.07, 

53.06 - 53.08, 54.01 - 54.06 hoặc 55.08 - 

55.11, các nguyên liệu này phải được 

xe sợi toàn bộ tại ít nhất một trong các 

nước thành viên . 

Chương 58 

Các loại vải dệt thoi đặc biệt; các loại 

vải dệt chần sợi vòng; hàng ren; 

thảm trang trí; hàng trang trí; hàng 

thêu 

CC, với điều kiện khi sử dụng nguyên liệu 

không có xuất xứ thuộc từ các nhóm 50.04 

- 50.06, 51.06 - 51.10, 

52.04 - 52.07, 53.06 - 53.08, 54.01 - 54.06 

hoặc 55.08 - 55.11, các nguyên liệu này 

phải được xe sợi toàn bộ tại ít nhất một 

trong các nước thành viên . 

Chương 59 

Các loại vải dệt đã được ngâm tẩm, 

tráng, phủ hoặc ép lớp; các mặt hàng 

dệt thích hợp dùng trong công nghiệp 

  

59.01 

Vải dệt được tráng keo hoặc hồ tinh 

bột, dùng để bọc ngoài bìa sách hoặc 

loại tương tự; vải can; vải bạt đã xử lý 

để vẽ; vải hồ cứng hoặc các loại vải dệt 

đã được làm cứng tương tự để làm cốt 

mũ 

CC, trừ từ các nhóm 50.07, 51.11 - 51.13, 

52.08 - 52.12, 53.09 - 53.11, 54.07 - 54.08 

hoặc 55.12 - 55.16. 

59.02 

Vải mành dùng làm lốp từ sợi có độ bền 

cao từ nylon hoặc các polyamit, các 

polyeste khác hoặc viscose rayon. 

CTH, trừ từ các nhóm 50.07, 51.11 - 

51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 - 53.11, 54.07 - 

54.08 hoặc 55.12 - 55.16, với điều kiện khi 

sử dụng nguyên liệu không có xuất xứ 

thuộc từ các nhóm 50.04 - 50.06, 51.06 - 

51.10, 52.04 
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- 52.07, 53.06 - 53.08, 54.01 - 54.06 hoặc 

55.08 - 55.11, các nguyên liệu này phải 

được xe sợi toàn bộ tại ít nhất một trong 

các nước thành viên . 

59.03 

Vải dệt đã được ngâm tẩm, tráng, phủ 

hoặc ép với plastic, trừ các loại thuộc 

nhóm 59.02 

CC, trừ từ các nhóm 50.07, 51.11 - 51.13, 

52.08 - 52.12, 53.09 - 53.11, 54.07 - 54.08 

hoặc 55.12 - 55.16, với điều kiện khi sử 

dụng nguyên liệu không có xuất xứ thuộc 

từ các nhóm 50.04 - 50.06, 51.06 - 51.10, 

52.04 - 52.07, 53.06 - 53.08, 54.01 - 54.06 

hoặc 55.08 - 55.11, các nguyên liệu này 

phải được xe sợi toàn bộ tại ít nhất một 

trong các nước thành viên. 

59.04 

Vải sơn, đã hoặc chưa cắt theo hình; 

các loại trải sàn có một lớp tráng hoặc 

phủ gắn trên lớp bồi là vật liệu dệt, đã 

hoặc chưa cắt thành hình 

CC, trừ từ các nhóm 50.07, 51.11 - 51.13, 

52.08 - 52.12, 53.09 - 53.11, 54.07 - 54.08 

hoặc 55.12 - 55.16, với điều kiện khi sử 

dụng nguyên liệu không có xuất xứ thuộc 

từ các nhóm 50.04 - 50.06, 51.06 - 51.10, 

52.04 - 52.07, 53.06 - 53.08, 54.01 - 54.06 

hoặc 55.08 - 55.11, các nguyên liệu này 

phải được xe sợi toàn bộ tại ít nhất một 

trong các nước thành viên . 

59.05 Các loại vải dệt phủ tường. 

CC, trừ từ các nhóm 50.07, 51.11 - 51.13, 

52.08 - 52.12, 53.09 - 53.11, 54.07 - 54.08 

hoặc 55.12 - 55.16, với điều kiện khi sử 

dụng nguyên liệu không có xuất xứ thuộc 

từ các nhóm 50.04 - 50.06, 51.06 - 51.10, 

52.04 - 52.07, 53.06 -53.08, 54.01 -54.06 

hoặc 55.08 - 55.11, các nguyên liệu này 

phải được xe sợi toàn bộ tại ít nhất một 

trong các nước thành viên. 

59.06 
Vải dệt cao su hoá, trừ các loại thuộc 

nhóm 59.02. 

CC, trừ từ các nhóm 50.07, 51.11 - 51.13, 

52.08 - 52.12, 53.09 -53.11, 54.07 - 54.08 

hoặc 55.12 - 55.16, với điều kiện khi sử 

dụng nguyên liệu không có xuất xứ thuộc 

từ các nhóm 50.04 -50.06, 51.06 - 51.10, 

52.04 - 52.07, 53.06 -53.08, 54.01 - 54.06 

hoặc 55.08 - 55.11, các nguyên liệu này 

phải được xe sợi toàn bộ tại ít nhất một 

trong các nước thành viên. 

59.07 

Các loại vải dệt được ngâm tẩm, tráng 

hoặc phủ bằng cách khác; bạt đã vẽ làm 

phông màn cho sân khấu, phông trường 

quay hoặc loại tương tự 

CC, trừ từ các nhóm 50.07, 51.11 - 51.13, 

52.08 - 52.12, 53.09 - 53.11, 54.07 -54.08 

hoặc 55.12 - 55.16, với điều kiện khi sử 

dụng nguyên liệu không có xuất xứ thuộc 

từ các nhóm 50.04 -50.06, 51.06 - 51.10, 

52.04 đến 

52.07, 53.06 - 53.08, 54.01 - 54.06 hoặc 

55.08 - 55.11, các nguyên liệu này phải 

được xe sợi toàn bộ tại ít nhất một trong 

các nước thành viên. 
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59.08 

Các loại bấc dệt thoi, tết hoặc dệt kim 

dùng cho đèn, bếp dầu, bật lửa, nến 

hoặc các loại tương tự; mạng đèn măng 

sông và các loại vải dệt kim hình ống 

dùng làm mạng đèn măng sông, đã hoặc 

chưa ngâm tẩm 

CC, trừ từ các nhóm 50.07, 51.11 - 51.13, 

52.08 - 52.12, 53.09 - 53.11, 54.07 -54.08 

hoặc 55.12 - 55.16, với điều kiện khi sử 

dụng nguyên liệu không có xuất xứ thuộc 

từ các nhóm 50.04 -50.06, 51.06 - 51.10, 

52.04 - 52.07, 53.06 - 53.08, 54.01 - 54.06 

hoặc 55.08 - 55.11, các nguyên liệu này 

phải được xe sợi toàn bộ tại ít nhất một 

trong các nước thành viên. 

59.09 

Các loại ống dẫn dệt mềm và các loại 

ống dệt tương tự có lót hoặc không lót 

hoặc bọc vỏ cứng, hoặc có các phụ kiện 

từ vật liệu khác 

CC, trừ từ các nhóm 50.07, 51.11 - 51.13, 

52.08 - 52.12, 53.09 - 53.11, 54.07 - 54.08 

hoặc 55.12 - 55.16, với điều kiện khi sử 

dụng nguyên liệu không có xuất xứ thuộc 

từ các nhóm 50.04 - 50.06, 51.06 - 51.10, 

52.04 đến 

52.07, 53.06 - 53.08, 54.01 - 54.06 hoặc 

55.08 - 55.11, các nguyên liệu này phải 

được xe sợi toàn bộ tại ít nhất một trong 

các nước thành viên. 

59.10 

Băng tải, băng truyền hoặc băng đai 

bằng vật liệu dệt, đã hoặc chưa ngâm 

tẩm, tráng, phủ hoặc ép với plastic, 

hoặc gia cố bằng kim loại hoặc vật liệu 

khác 

  

  

  

  

CTH, ngoại trừ từ các nhóm 50.07, 51.11 - 

51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 - 53.11, 54.07 - 

54.08 hoặc 55.12 - 55.16, 

với điều kiện khi sử dụng nguyên liệu 

không có xuất xứ từ các nhóm 50.04 - 

50.06, 51.06 - 51.10, 52.04 - 52.07, 53.06 - 

53.08, 54.01 - 54.06 hoặc 55.08 -55.11, 

các nguyên liệu này phải được xe sợi hoàn 

toàn tại ít nhất một trong các nước thành 

viên . 

59.11 

Các sản phẩm và mặt hàng dệt phục vụ 

cho mục đích kỹ thuật, đã nêu tại Chú 

giải 7 của Chương này. 

CC, trừ từ các nhóm 50.07, 51.11 - 51.13, 

52.08 - 52.12, 53.09 - 53.11, 54.07 - 54.08 

hoặc 55.12 - 55.16, với điều kiện khi sử 

dụng nguyên liệu không có xuất xứ thuộc 

từ các nhóm 50.04 - 50.06, 51.06 - 51.10, 

52.04 - 52.07, 53.06 - 53.08, 54.01 - 54.06 

hoặc 55.08 đến 55.11, các nguyên liệu này 

phải được xe sợi toàn bộ tại ít nhất một 

trong các nước thành viên. 
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Chương 60 Các loại hàng dệt kim hoặc móc 

CC, với điều kiện khi sử dụng nguyên liệu 

không có xuất xứ thuộc từ các nhóm 50.04 

- 50.06, 51.06 - 51.10, 

52.04 - 52.07, 53.06 - 53.08, 54.01 - 54.06 

hoặc 55.08 - 55.11, các nguyên liệu này 

phải được xe sợi hoặc nhuộm hoặc in toàn 

bộ tại ít nhất một trong các nước thành 

viên;hoặc không yêu cầu chuyển đổi mã 

HS sang chương 60, với điều kiện hàng 

hoá được nhuộm hoặc in toàn bộ và 

nguyên liệu không có xuất xứ thuộc 

chương 60 được dệt kim hoặc móc toàn bộ 

tại ít nhất một trong những nước thành 

viên. 

Chương 61 
Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, 

dệt kim hoặc móc 

CC, với điều kiện khi sử dụng nguyên liệu 

không có xuất xứ của từ các nhóm 50.07, 

51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 - 53.11, 

54.07 - 54.08 hoặc 55.12 - 55.16 hoặc 

chương 60, các nguyên liệu này được dệt 

kim hoặc móc toàn bộ tại ít nhất một trong 

những nước thành viên. 

Chương 62 
Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, 

không dệt kim hoặc móc 
  

62.01 

áo khoác ngoài, áo choàng mặc khi đi 

xe, áo khoác không tay, áo choàng 

không tay, áo khoác có mũ trùm (kể cả 

áo jacket trượt tuyết), áo gió, áo jacket 

chống gió và các loại tương tự, dùng 

cho nam giới hoặc trẻ em trai, trừ các 

loại thuộc nhóm 62.03. 

CC, với điều kiện khi sử dụng nguyên liệu 

không có xuất xứ của các nhóm 50.07, 

51.11 - 51.13, 52.08 -52.12, 

53.09 - 53.11, 54.07 -54.08 hoặc 55.12 - 

55.16 hoặc chương 60, các nguyên liệu 

này được dệt thoi toàn bộ tại ít nhất một 

trong những nước thành viên. 

62.02 

áo khoác ngoài, áo choàng mặc khi đi 

xe, áo khoác không tay, áo choàng 

không tay, áo khoác có mũ (kể cả áo 

jacket trượt tuyết), áo gió, áo jacket 

chống gió và các loại tương tự, dùng 

cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, trừ loại 

thuộc nhóm 62.04 

CC, với điều kiện khi sử dụng nguyên liệu 

không có xuất xứ của các nhóm 50.07, 

51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 -53.11, 

54.07 - 54.08 hoặc 55.12 - 55.16 hoặc 

chương 60, các nguyên liệu này được dệt 

thoi toàn bộ tại ít nhất một trong những 

nước thành viên. 

62.03 

Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo 

jacket, áo khoác thể thao, quần dài, 

quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và 

quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho 

nam giới hoặc trẻ em trai 

CC, với điều kiện khi sử dụng nguyên liệu 

không có xuất xứ của các nhóm 50.07, 

51.11 -51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 - 53.11, 

54.07 - 54.08 hoặc 55.12 - 55.16 hoặc 

chương 60, các nguyên liệu này được dệt 

thoi toàn bộ tại ít nhất một trong những 

nước thành viên. 

62.04 

Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo 

jacket, áo khoác thể thao, áo váy dài, 

váy, quần váy, quần dài, quần yếm có 

dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc 

CC, với điều kiện khi sử dụng nguyên liệu 

không có xuất xứ của các nhóm 50.07, 

51.11 -51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 -53.11, 

54.07 - 54.08 hoặc 55.12 - 55.16 hoặc 

chương 60, các nguyên liệu này được dệt 
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(trừ quần áo bơi), dùng cho phụ nữ 

hoặc trẻ em gái 

thoi toàn bộ tại ít nhất một trong những 

nước thành viên. 

62.05 áo sơ mi nam giới hoặc trẻ em trai 

CC, với điều kiện khi sử dụng nguyên liệu 

không có xuất xứ của các nhóm 50.07, 

51.11 -51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 -53.11, 

54.07 - 54.08 hoặc 55.12 - 55.16 hoặc 

chương 60, các nguyên liệu này được dệt 

thoi toàn bộ tại ít nhất một trong những 

nước thành viên. 

62.06 
áo choàng dài, áo sơ mi và áo choàng 

ngắn dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái 

CC, với điều kiện khi sử dụng nguyên liệu 

không có xuất xứ của các nhóm 50.07, 

51.11 -51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 -53.11, 

54.07 - 54.08 hoặc 55.12 - 55.16 hoặc 

chương 60, các nguyên liệu này được dệt 

thoi toàn bộ tại ít nhất một trong những 

nước thành viên. 

62.07 

áo may ô và các loại áo lót khác, quần 

lót, quần đùi, quần sịp, áo ngủ, bộ py-

gia-ma, áo choàng tắm, áo khoác ngoài 

mặc trong nhà và các loại tương tự, 

dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai 

CC, với điều kiện khi sử dụng nguyên liệu 

không có xuất xứ của các nhóm 50.07, 

51.11 -51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 -53.11, 

54.07 - 54.08 hoặc 55.12 - 55.16 hoặc 

chương 60, các nguyên liệu này được dệt 

thoi toàn bộ tại ít nhất một trong những 

nước thành viên. 

62.08 

áo may ô và các loại áo lót khác, váy 

lót, quần xi líp, quần đùi bó, áo ngủ, bộ 

py-gia-ma, áo mỏng mặc trong nhà, áo 

choàng tắm, áo khoác ngoài mặc trong 

nhà và các loại tương tự dùng cho phụ 

nữ hoặc trẻ em gái 

CC, với điều kiện khi sử dụng nguyên liệu 

không có xuất xứ của các nhóm 50.07, 

51.11 -51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 -53.11, 

54.07 - 54.08 hoặc 55.12 - 55.16 hoặc 

chương 60, các nguyên liệu này được dệt 

thoi toàn bộ tại ít nhất một trong những 

nước thành viên. 

62.09 
Quần áo may sẵn và đồ phụ kiện hàng 

may cho trẻ em 

CC, với điều kiện khi sử dụng nguyên liệu 

không có xuất xứ của các nhóm 50.07, 

51.11 -51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 -53.11, 

54.07 - 54.08 hoặc 55.12 - 55.16 hoặc 

chương 60, các nguyên liệu này được dệt 

thoi toàn bộ tại ít nhất một trong những 

nước thành viên. 

62.10 

Quần áo may từ các loại vải thuộc 

nhóm 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 hoặc 

59.07 

CC, với điều kiện khi sử dụng nguyên liệu 

không có xuất xứ của các nhóm 50.07, 

51.11 -51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 -53.11, 

54.07 - 54.08 hoặc 55.12 - 55.16 hoặc 

chương 60, các nguyên liệu này được dệt 

thoi toàn bộ tại ít nhất một trong những 

nước thành viên. 

62.11 
Bộ quần áo thể thao, bộ quần áo trượt 

tuyết và quần áo bơi; quần áo khác 

CC, với điều kiện khi sử dụng nguyên liệu 

không có xuất xứ của các nhóm 50.07, 

51.11 -51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 -53.11, 

54.07 - 54.08 hoặc 55.12 - 55.16 hoặc 

chương 60, các nguyên liệu này được dệt 
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thoi toàn bộ tại ít nhất một trong những 

nước thành viên. 

62.12 

Xu chiêng, gen, áo nịt ngực, dây đeo 

quần, dây móc bít tất, nịt tất, các sản 

phẩm tương tự và các chi tiết của 

chúng, được làm hoặc không được làm 

từ dệt kim hoặc móc. 

CC, với điều kiện khi sử dụng nguyên liệu 

không có xuất xứ của các nhóm 50.07, 

51.11 -51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 -53.11, 

54.07 - 54.08 hoặc 55.12 - 55.16 hoặc 

chương 60, các nguyên liệu này được dệt 

thoi toàn bộ tại ít nhất một trong những 

nước thành viên. 

62.13 
Khăn tay và khăn quàng cổ nhỏ hình 

vuông 

CC, với điều kiện khi sử dụng nguyên liệu 

không có xuất xứ của các nhóm 50.07, 

51.11 -51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 -53.11, 

54.07 - 54.08 hoặc 55.12 - 55.16 hoặc 

chương 60, các nguyên liệu này được dệt 

thoi toàn bộ tại ít nhất một trong những 

nước thành viên. 

62.14 

Khăn san, khăn choàng vai, khăn quàng 

cổ, khăn choàng rộng đội đầu và 

choàng vai, mạng che mặt và các loại 

tương tự 

CC, với điều kiện khi sử dụng nguyên liệu 

không có xuất xứ của các nhóm 50.07, 

51.11 -51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 -53.11, 

54.07 - 54.08 hoặc 55.12 - 55.16 hoặc 

chương 60, các nguyên liệu này được dệt 

thoi toàn bộ tại ít nhất một trong những 

nước thành viên. 

62.15 Nơ thường, nơ con bướm và cà vạt 

CC, với điều kiện khi sử dụng nguyên liệu 

không có xuất xứ của các nhóm 50.07, 

51.11 -51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 -53.11, 

54.07 - 54.08 hoặc 55.12 - 55.16 hoặc 

chương 60, các nguyên liệu này được dệt 

thoi toàn bộ tại ít nhất một trong những 

nước thành viên. 

62.16 
Găng tay, găng tay hở ngón và găng tay 

bao 

CC, với điều kiện khi sử dụng nguyên liệu 

không có xuất xứ của các nhóm 50.07, 

51.11 -51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 -53.11, 

54.07 - 54.08 hoặc 55.12 - 55.16 hoặc 

chương 60, các nguyên liệu này được dệt 

thoi toàn bộ tại ít nhất một trong những 

nước thành viên 

62.17 

Phụ kiện may mặc làm sẵn khác; các 

chi tiết của quần áo hoặc của phụ kiện 

may làm sẵn, trừ các loại thuộc nhóm 

62.12 

CC, với điều kiện khi sử dụng nguyên liệu 

không có xuất xứ của các nhóm 50.07, 

51.11 -51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 -53.11, 

54.07 - 54.08 hoặc 55.12 - 55.16 hoặc 

chương 60, các nguyên liệu này được dệt 

thoi toàn bộ tại ít nhất một trong những 

nước thành viên 

Chương 63 

Các mặt hàng dệt đã hoàn thiện 

khác; bộ vải; quần áo dệt cũ và các 

loại hàng dệt cũ khác; vải vụn (xin 

xem phần chú giải của Chương này) 

  

63.01 Chăn và chăn du lịch 
CC, với điều kiện khi sử dụng nguyên liệu 

không có xuất xứ của các nhóm 50.07, 
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51.11 -51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 -53.11, 

54.07 - 54.08 hoặc 55.12 - 55.16 hoặc 

chương 60, các nguyên liệu này được dệt 

thoi toàn bộ tại ít nhất một trong những 

nước thành viên 

63.02 
Vỏ ga, gối, đệm trải giường, khăn trải 

bàn, khăn vệ sinh và khăn nhà bếp 

CC, với điều kiện khi sử dụng nguyên liệu 

không có xuất xứ của các nhóm 50.07, 

51.11 -51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 -53.11, 

54.07 - 54.08 hoặc 55.12 - 55.16 hoặc 

chương 60, các nguyên liệu này được dệt 

thoi toàn bộ tại ít nhất một trong những 

nước thành viên 

63.03 

Màn che (kể cả rèm trang trí) và rèm 

mờ che phía trong; diềm màn che hoặc 

diềm giường 

CC, với điều kiện khi sử dụng nguyên liệu 

không có xuất xứ của các nhóm 50.07, 

51.11 -51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 -53.11, 

54.07 - 54.08 hoặc 55.12 - 55.16 hoặc 

chương 60, các nguyên liệu này được dệt 

thoi toàn bộ tại ít nhất một trong những 

nước thành viên 

63.04 
Các sản phẩm trang trí nội thất khác, 

trừ các loại thuộc nhóm 94.04 

CC, với điều kiện khi sử dụng nguyên liệu 

không có xuất xứ của các nhóm 50.07, 

51.11 -51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 -53.11, 

54.07 - 54.08 hoặc 55.12 - 55.16 hoặc 

chương 60, các nguyên liệu này được dệt 

thoi toàn bộ tại ít nhất một trong những 

nước thành viên 

63.05 Bao và túi dùng để đóng, gói hàng 

CC, với điều kiện khi sử dụng nguyên liệu 

không có xuất xứ của các nhóm 50.07, 

51.11 -51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 -53.11, 

54.07 - 54.08 hoặc 55.12 - 55.16 hoặc 

chương 60, các nguyên liệu này được dệt 

thoi toàn bộ tại ít nhất một trong những 

nước thành viên. 

63.06 

Tấm vải chống thấm nước, tấm hiên và 

tấm che nắng; tăng; buồm cho tàu 

thuyền, cho ván lướt hoặc ván lướt cát; 

các sản phẩm dùng cho cắm trại. 

CC, với điều kiện khi sử dụng nguyên liệu 

không có xuất xứ của các nhóm 50.07, 

51.11 -51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 -53.11, 

54.07 - 54.08 hoặc 55.12 - 55.16 hoặc 

chương 60, các nguyên liệu này được dệt 

thoi toàn bộ tại ít nhất một trong những 

nước thành viên 

63.07 
Các mặt hàng may đã hoàn thiện khác 

kể cả khuôn mẫu cắt may 

CC, với điều kiện khi sử dụng nguyên liệu 

không có xuất xứ của các nhóm 50.07, 

51.11 -51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 -53.11, 

54.07 - 54.08 hoặc 55.12 - 55.16 hoặc 

chương 60, các nguyên liệu này được dệt 

thoi toàn bộ tại ít nhất một trong những 

nước thành viên 

63.08 

Bộ vải bao gồm vải và chỉ, có hoặc 

không có phụ kiện dùng để làm chăn, 

thảm trang trí, khăn trải bàn hoặc khăn 

CC, với điều kiện khi sử dụng nguyên liệu 

không có xuất xứ của các nhóm 50.07, 

51.11 -51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 -53.11, 
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Mã hàng Mô tả hàng hoá Tiêu chí xuất xứ 

ăn đã thêu, hoặc các sản phẩm dệt 

tương tự đóng gói sẵn để bán lẻ 

54.07 - 54.08 hoặc 55.12 - 55.16 hoặc 

chương 60, các nguyên liệu này được dệt 

thoi toàn bộ tại ít nhất một trong những 

nước thành viên 

63.09 

Quần áo và các sản phẩm may mặc đã 

qua sử dụng 

Khác 

Xuất xứ thuần tuý 

63.10 

Vải vụn đã qua sử dụng hoặc mới, dây 

xe, dây coóc (cordage), dây thừng, dây 

cáp dạng đoạn, mảnh đã qua sử dụng 

hoặc mới và các phế liệu từ vải vụn, 

dây xe, dây coóc (cordage), dây thừng, 

dây cáp, từ nguyên liệu dệt 

Xuất xứ thuần tuý 

 

9.2.3. Các vấn đề khác 

- Quy tắc chủ đạo:  

Giống như VJEPA, nhóm hàng dệt may trong AJCEP tuân thủ quy tắc “Từ vải trở đi”. Theo 

đó, từ công đoạn Vải đến Cắt, May và Hoàn thiện sản phẩm đều phải được thực hiện trong 

khu vực FTA và sử dụng nguyên liệu có xuất xứ FTA thì thành phẩm sẽ được coi là “có xuất 

xứ” theo FTA đó. 

 Quy tắc Tỷ lệ tối thiểu (De Minimis):  

Hiệp định có quy định về Tỷ lệ tối thiểu (De Minimis) 10%, cụ thể với mặt hàng dệt may, 

hàng hóa không đáp ứng tiêu chí chuyển đổi mã HS vẫn được coi là có xuất xứ nếu trọng 

lượng của nguyên liệu không có xuất xứ không đạt tiêu chí xuất xứ CTC được sử dụng để sản 

xuất ra hàng hóa đó không vượt quá 10% của tổng trọng lượng hàng hóa. 

 Quy tắc cộng gộp 

Giống như VJEPA, AJCEP cho phép cộng gộp xuất xứ, nghĩa là nguyên liệu có xuất xứ của 

một nước thành viên được sử dụng để sản xuất ra hàng hoá ở nước thành viên khác được coi 

là nguyên liệu có xuất xứ của nước thành viên nơi diễn ra công đoạn gia công, chế biến hàng 

hoá đó. Riêng với mặt hàng dệt may, AJCEP có cam kết đặc biệt. Theo đó, nguyên liệu chỉ 

đáp ứng một phần quy tắc xuất xứ (ví dụ không thể đáp ứng RVC 40% mà chỉ có thể đáp ứng 

RVC 19%) nhưng giá trị phần có xuất xứ đó vẫn được phép cộng gộp vào công đoạn sản xuất 

tiếp theo để tính xuất xứ cho thành phẩm. Phần được cộng gộp sẽ chỉ là phần giá trị gia tăng 

thực tế (19%) chứ không phải toàn bộ trị giá của nguyên liệu (100%) như cách tính cộng gộp 

thông thường.  

9.3. Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ 
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AJCEP có nhiều điểm tương đồng với VJEPA, đặc biệt là thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ.  
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- Giấy chứng nhận xuất xứ: C/O mẫu AJ 

o C/O mẫu AJ quy định trong Hiệp định bao gồm 1 bản chính và 2 bản sao, phải 

được làm bằng tiếng Anh. Cơ quan hải quan 2 Bên chỉ chấp thuận C/O bản giấy.  

o Tương tự AANZFTA và ATIGA, AJCEP không bắt buộc Nhà xuất khẩu trên 

C/O giáp lưng và Nhà nhập khẩu trên C/O gốc phải là một. 

o AJCEP không có điều khoản liên quan đến việc xử lý sai sót trên C/O. Cơ quan 

cấp C/O Việt Nam có thể linh hoạt cho cấp C/O mới trong trường hợp có sai 

sót trên cơ sở thu hồi C/O bị lỗi, nhằm tạo thuận lợi cho thương nhân trong hoạt 

động xuất khẩu. 

- Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ:  

o Hiệp định này áp dụng thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ truyền thống, thực hiện 

bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Nhà nước hoặc được Nhà nước ủy 

quyền của nước xuất khẩu. 

o AJCEP không quy định thời điểm cụ thể cấp C/O mẫu AJ là trước, trong hay 

sau thời điểm xuất khẩu. Việc cấp sau C/O “issued retroactively” được phép 

trong trường hợp có sai sót hoặc một lý do chính đáng khác. C/O phải được nộp 

cho cơ quan hải quan nước nhập khẩu trong vòng 1 năm kể từ ngày cấp. 

Các nội dung, quy trình cấp C/O và các vấn đề liên quan được quy định cụ thể trong Quyết 

định số 44/2008/QĐ-BCT ngày 08/12/2008 v/v Ban hành Quy chế cấp C/O Mẫu AJ để hưởng 

các ưu đãi theo Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản. 
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C/O MẪU AJ DO ASEAN CẤP 

          Reference No.     

1. Goods consigned from (Exporter's name, address, country) 

THE AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC 
PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE 

ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN 
(AJCEP AGREEMENT) 

      

           
              
2. Goods consigned to (Importer’s/Consignee's name, 
address, country)             FORM AJ   

           Issued in ______________ 

                   (Country) 

            See Notes Overleaf 
                      
              

3. Means of transport and route (as far as known)   4. For Official Use   
              

     Shipment date         
Preferential Treatment Given Under AJCEP 
Agreement 

           
                

               

     Vessel's name/Aircraft etc.         Preferential Treatment Not Given (Please 

           state reason/s)   
                
              
              

     Port of discharge            
              

          .................................................................................. 

        Signature of Authorised Signatory of the Importing 

        Country    
                      
                 
5. Item  6. Marks and 7. Number and type of  8. Origin criteria 9. Quantity (gross 10. Number and  

    number     numbers of     packages, description of     (see Notes     or net weight       date of 

      Packages     goods (including quantity     overleaf)     or other quantity)       Invoices 

       where appropriate and HS         and value, e.g.   

   
    number of the importing 
Party)     

    FOB if required by 
exporting Party   

               
                      
                 
                 
                 
                 
                 
                      
              

11. Declaration by the exporter   12. Certification    
              
      The undersigned hereby declares that the above       It is hereby certified, on the basis of control 

      details and statements are correct; that all the goods       carried out, that the declaration by the 

      were produced in           exporter is correct.   

              

.............................................................        

(Country)        
              

      and that they comply with the requirements        

      specified for these goods in the AJCEP Agreement          

      for the goods exported to        

                  

              

.............................................................        

(Importing Country)        

              

............................................................. ................................................................................ 

Place and date, name, signature and company of Place and date, signature and stamp of 

authorised signatory certifying authority 

  

13.                     

□ Third Country Invoicing □ Back-to-Back CO   □ Issued Retroactively   
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C/O MẪU AJ DO NHẬT BẢN CẤP 

1. Goods consigned from (Exporter's name, address, country) Reference No.     

 

THE AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC 
PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION 

OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN (AJCEP 
AGREEMENT) 

 
CERTIFICATE OF ORIGIN 

 
              
2. Goods consigned to (Importer’s/Consignee's name, 
address, country)             FORM AJ   

              Issued in    Japan 

                   
                      
              

3. Means of transport and route (as far as known)   4. For Official Use   
              

     Shipment date         Preferential Treatment Given Under  

           AJCEP Agreement 
                

               

     Vessel's name/Aircraft etc.         Preferential Treatment Not Given (Please 

           state reason/s)   
                
              
              

     Port of discharge            
              

          .................................................................................. 

        Signature of Authorised Signatory of the Importing 

        
Country 
    

 
5. Item number (as necessary); Marks and numbers of packages; 
Number and kind of packages; Description of goods (including quantity 
where appropriate and HS number of the importing Party at 6-digit level) 

 
6. Preference 
criteria (see Notes 
overleaf) 

 
7.Quantity ( gross 
or net weight or 
other quantity) 

 
8. Number and 

date of Invoices 

    

9. Remarks 
 
 

□ Third Country Invoicing                          □ Issued Retroactively 
              

10. Declaration by the exporter   11. Certification    
              
      The undersigned hereby declares that the above       It is hereby certified, on the basis of control 

      details and statements are correct; that all the goods       carried out, that the declaration by the 

      were produced in           exporter is correct.   

              

.............................................................        

(Country)        
              

      and that they comply with the requirements        
specified for these goods in the AJCEP Agreement for 
the goods exported to          

            

.............................................................        

(Importing Country)        

              

............................................................. ................................................................................ 

Place and date, printed name, signature and company of Place and date, printed name, signature and stamp of 

authorised signatory Competent Governmental Authority or Designee 
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Chương 10: Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA) 

ASEAN và Hàn Quốc ký kết Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện năm 2005. Trên 

cơ sở Hiệp định khung, hai bên tiếp tục ký kết 04 Hiệp định khác về Thương mại Hàng hóa 

(có hiệu lực từ tháng 6/2007), Hiệp định về Thương mại Dịch vụ (có hiệu lực từ tháng 5/2009), 

Hiệp định về Đầu tư (có hiệu lực từ tháng 6/2009) nhằm hình thành Khu vực thương mại tự 

do ASEAN – Hàn Quốc. 

10.1. Cam kết về thuế quan với mặt hàng dệt may 

10.1.1. Cam kết từ phía Việt Nam 

Theo biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại 

Tự do ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022 kèm theo Nghị định 157/2017/NĐ-CP, Việt 

Nam cam kết xóa bỏ phần lớn số dòng thuế với mặt hàng dệt may từ Hàn Quốc, trừ một số 

sản phẩm thuộc danh mục nhạy cảm.  

(Chi tiết tham khảo Bảng 01 Phụ lục 9) 

10.1.2. Cam kết từ phía Hàn Quốc 

Hàn Quốc cam kết xóa bỏ phần lớn số dòng thuế với mặt hàng dệt may từ Việt Nam, trừ một 

số sản phẩm thuộc danh mục nhạy cảm.  

(Chi tiết tham khảo Bảng 03 Phụ lục 9)  

10.2. Quy tắc xuất xứ 

10.2.1. Quy tắc chung 

Để được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định này, hàng hóa phải đáp ứng được các quy 

tắc xuất xứ của Hiệp định. Cụ thể, hàng hóa sẽ được coi là có xuất xứ tại một bên nếu: 

- Trường hợp 1: Có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của Bên 

xuất khẩu; hoặc 

- Trường hợp 2: Được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của Bên xuất khẩu chỉ từ những 

nguyên liệu có xuất xứ từ ASEAN hoặc Hàn Quốc; hoặc 

- Trường hợp 3: Không có xuất xứ thuần túy hoặc không được sản xuất toàn bộ tại lãnh 

thổ của Bên xuất khẩu nhưng đáp ứng được các yêu cầu về quy tắc xuất xứ được quy 

định cụ thể trong Phụ lục về Quy tắc xuất xứ cụ thể từng mặt hàng (Phụ lục II Thông 

tư số 20/2014/TT-BCT) hoặc Phụ lục về các hàng hóa đặc biệt (Phụ lục IV Thông tư 

số 20/2014/TT-BCT). 

Đối với trường hợp 3, hàng hóa có xuất xứ không thuần túy trong Hiệp định được xác định 

dựa trên các tiêu chí: 
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- Tiêu chí hàm lượng giá trị khu vực (RVC):  

Tiêu chí này đòi hỏi ít nhất 40% giá trị sản phẩm cuối cùng phải có xuất xứ trong các 

Nước thành viên AKFTA. Tiêu chí này được sử dụng kết hợp với phương pháp cộng 

gộp chéo (diagonal cumulation), theo đó “một sản phẩm có xuất xứ trong lãnh thổ một 

Nước thành viên được sử dụng trong lãnh thổ một nước Thành viên khác làm nguyên 

liệu tạo ra sản phẩm cuối cùng được phép hưởng đối xử ưu đãi về thuế, sẽ được coi 

như có xuất xứ trong lãnh thổ của Thành viên cuối cùng nơi mà sản phẩm cuối cùng 

được sản xuất hoặc chế biến”. Cộng gộp chéo rộng rãi hơn cộng gộp song phương 

(bilateral cumulation) vốn chỉ tính đến giá trị gia tăng tạo ra trong 2 Nước thành viên. 

- Tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa (CTC):  

Tiêu chí này đòi hỏi sản phẩm phải thuộc mã số HS khác với mã số HS  của nguyên 

liệu nhập khẩu (2 số, 4 số hoặc 6 số). Chuyển đổi mã số hàng hóa có thể thực hiện ở 

các cấp độ khác nhau: từ cấp độ rộng hơn đến cấp độ cụ thể hơn, chương (cấp 2 số 

HS), nhóm (cấp 4 số), phân nhóm (cấp 6 số). Về nguyên tắc, việc chuyển đổi mã số 

hàng hóa ở cấp độ rộng hơn sẽ nghiêm ngặt hơn. 

Công thức tính hàm lượng giá trị khu vực (RVC) như sau: 

a) Cách tính trực tiếp (còn gọi là phương pháp Build - Up) 

RVC =  
𝑉𝑂𝑀 

𝐹𝑂𝐵
 x100% 

Trong đó: VOM là trị giá của các nguyên liệu có xuất xứ (bao gồm trị giá của chi phí nguyên 

liệu có xuất xứ, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí kinh doanh trực tiếp, cước vận chuyển và 

lợi nhuận). 

b) Cách tính gián tiếp (còn gọi là phương pháp Build - Down) 

RVC =  
(𝐹𝑂𝐵−𝑉𝑁𝑀)

𝐹𝑂𝐵
 x100% 

Trong đó: VNM là trị giá nguyên liệu không có xuất xứ, cụ thể là: (i) Giá CIF tính tại thời 

điểm nhập khẩu nguyên vật liệu, bộ phận hoặc hàng hóa đầu vào; hoặc (ii) Giá tại thời điểm 

mua sớm nhất của nguyên vật liệu, bộ phận hoặc hàng hóa đầu vào chưa xác định được xuất 

xứ trong lãnh thổ của nước thành viên nơi thực hiện các công đoạn gia công hoặc chế biến. 

10.2.2. Quy tắc cụ thể mặt hàng 

Ngoài các nguyên tắc chung để xác định xuất xứ hàng hóa như trên, AKFTA còn quy định 

Quy tắc cụ thể riêng cho một số sản phẩm, trong đó có dệt may.  
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Bảng 8: Quy tắc cụ thể mặt hàng áp dụng với mặt hàng dệt may trong AKFTA 

Mã hàng Mô tả hàng hóa Quy tắc cụ thể mặt hàng 

Chương 50 Tơ tằm  

50.01 Kén tằm thích hợp để ươm tơ CC; hoặc RVC 40% 

50.02 Tơ sống (chưa xe hay chưa đậu) CC; hoặc RVC 40% 

50.03 
Phế liệu tơ (kể cả kén không thích hợp để 

ươm tơ, phế liệu sợi tơ và tơ tái chế) 
CC; hoặc RVC 40% 

50.04 
Sợi tơ (trừ sợi tơ kéo từ phế liệu tơ cắt 

ngắn), chưa được đóng gói để bán lẻ 
CTH; hoặc RVC40% 

50.05 
Sợi tơ được kéo từ phế liệu tơ cắt ngắn, 

chưa được đóng gói để bán lẻ 
CTH; hoặc RVC 40% 

50.06 

Sợi tơ và sợi tơ được kéo từ phế liệu tơ 

cắt ngắn, đã được đóng gói để bán lẻ; 

đoạn tơ lấy từ ruột của con tằm 

CTH, ngoại trừ từ nhóm 50.04 cho đến 

nhóm 50.05; hoặc RVC 40% 

50.07 
Vải dệt thoi dệt từ sợi tơ hoặc sợi kéo từ 

phế liệu tơ 

CTH; hoặc việc in hay nhuộm phải đi kèm 

với ít nhất hai công đoạn sơ chế hoặc 

hoàn thiện sản phẩm; hoặc RVC 40% 

Chương 51 

Lông cừu, lông động vật loại mịn hoặc 

loại thô; sợi từ lông đuôi hoặc bờm 

ngựa và vải dệt thoi từ các nguyên liệu 

trên 

 

51.01 Lông cừu, chưa chải thô hoặc chải kỹ CC; hoặc RVC 40% 

51.02 
Lông động vật loại mịn hoặc loại thô, 

chưa chải thô hoặc chải kỹ 
CC; hoặc RVC 40% 

51.03 

Phế liệu lông cừu hoặc lông động vật loại 

mịn hoặc loại thô, kể cả phế liệu sợi 

nhưng trừ lông tái chế 

CC; hoặc RVC 40% 

51.04 
Lông cừu hoặc lông động vật loại mịn 

hoặc loại thô tái chế 
CC; hoặc RVC 40% 

51.05 

Lông cừu và lông động vật loại mịn hoặc 

loại thô đã chải thô hoặc chải kỹ (kể cả 

lông cừu chải kỹ, dạng từng đoạn) 

CC; hoặc RVC 40% 

51.06 
Sợi len lông cừu chải thô, chưa đóng gói 

để bán lẻ 
CTH; hoặc RVC 40% 

51.07 
Sợi len lông cừu chải kỹ, chưa đóng gói 

để bán lẻ 
CTH; hoặc RVC 40% 

51.08 
Sợi lông động vật loại mịn (chải thô hoặc 

chải kỹ), chưa đóng gói để bán lẻ 
CTH; hoặc RVC 40% 

51.09 
Sợi len lông cừu hoặc lông động vật loại 

mịn, đã đóng gói để bán lẻ 

CTH, ngoại trừ từ nhóm 51.06 cho đến 

nhóm 51.08; hoặc RVC 40% 

51.10 

Sợi làm từ lông động vật loại thô hoặc từ 

lông đuôi hoặc bờm ngựa (kể cả sợi quấn 

bọc từ lông đuôi hoặc bờm ngựa), đã 

hoặc chưa đóng gói để bán lẻ 

CTH; hoặc RVC 40% 

51.11 

Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải thô 

hoặc sợi từ lông động vật loại mịn chải 

thô 

CTH; hoặc việc in hay nhuộm phải đi kèm 

với ít nhất hai công đoạn sơ chế hoặc 

hoàn thiện sản phẩm; hoặc RVC 40% 
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51.12 

Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải kỹ 

hoặc sợi từ lông động vật loại mịn chải 

kỹ 

CTH; hoặc việc in hay nhuộm phải đi kèm 

với ít nhất hai công đoạn sơ chế hoặc 

hoàn thiện sản phẩm; hoặc RVC 40% 

51.13 
Vải dệt thoi từ sợi lông động vật loại thô 

hoặc sợi lông đuôi hoặc bờm ngựa 

CTH; hoặc việc in hay nhuộm phải đi kèm 

với ít nhất hai công đoạn sơ chế hoặc 

hoàn thiện sản phẩm; hoặc RVC 40% 

Chương 52 Bông  

52.01 
Xơ bông, chưa chải thô hoặc chưa chải 

kỹ 
CC; hoặc RVC 40% 

52.02 
Phế liệu bông (kể cả phế liệu sợi và bông 

tái chế) 
CC; hoặc RVC 40% 

52.03 Xơ bông, chải thô hoặc chải kỹ CC; hoặc RVC 40% 

52.04 
Chỉ khâu làm từ bông, đã hoặc chưa đóng 

gói để bán lẻ 
CTH; hoặc RVC 40% 

52.05 
Sợi bông, (trừ chỉ khâu), có tỷ trọng bông 

từ 85% trở lên, chưa đóng gói để bán lẻ 
CTH; hoặc RVC 40% 

52.06 
Sợi bông (trừ chỉ khâu) có tỷ trọng bông 

dưới 85%, chưa đóng gói để bán lẻ 
CTH; hoặc RVC 40% 

52.07 
Sợi bông (trừ chỉ khâu), đã đóng gói để 

bán lẻ 

CTH, ngoại trừ từ nhóm 52.04 cho đến 

nhóm 52.06; hoặc RVC 40% 

Chương 53 
Xơ dệt gốc thực vật khác; sợi giấy và 

vải dệt thoi từ sợi giấy 
 

53.01 

Lanh, dạng nguyên liệu thô hoặc đã chế 

biến nhưng chưa kéo thành sợi; xơ lanh 

dạng ngắn và phế liệu lanh (kể cả phế 

liệu sợi và sợi tái chế) 

CC; hoặc RVC 40% 

53.02 

Gai dầu (cannabis sativa L), dạng nguyên 

liệu thô hoặc đã chế biến nhưng chưa kéo 

thành sợi; xơ gai dầu dạng ngắn và phế 

liệu gai (kể cả phế liệu sợi và sợi tái chế) 

CC; hoặc RVC 40% 

53.03 

Đay và các loại xơ libe dệt khác (trừ lanh, 

gai dầu và gai ramie) dạng nguyên liệu 

thô hoặc đã chế biến nhưng chưa kéo 

thành sợi; xơ dạng ngắn và phế liệu của 

các loại xơ này (kể cả phế liệu sợi và sợi 

tái chế) 

CC; hoặc RVC 40% 

53.05 

Xơ dừa, xơ chuối (loại xơ gai manila 

hoặc Musa textilis Nee), xơ gai ramie và 

xơ dệt gốc thực vật khác chưa được ghi 

hay chi tiết ở nơi khác, thô hoặc đã chế 

biến nhưng chưa kéo thành sợi; xơ dạng 

ngắn, xơ vụn và phế liệu của các loại xơ 

này (kể cả phế liệu sợi và sợi tái chế) 

CC; hoặc RVC 40% 

53.06 Sợi lanh CTH; hoặc RVC 40% 

53.07 
Sợi đay hoặc sợi từ các loại xơ libe dệt 

khác thuộc nhóm 53.03 
CTH; hoặc RVC 40% 

53.08 
Sợi từ các loại xơ dệt gốc thực vật khác; 

sợi giấy 
CTH; hoặc RVC 40% 
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53.09 Vải dệt thoi từ sợi lanh 

CTH; hoặc việc in hay nhuộm phải đi kèm 

với ít nhất hai công đoạn sơ chế hoặc 

hoàn thiện sản phẩm; hoặc RVC 40% 

53.10 
Vải dệt thoi từ sợi đay hoặc từ các loại xơ 

libe dệt khác thuộc nhóm 53.03 

CTH; hoặc việc in hay nhuộm phải đi kèm 

với ít nhất hai công đoạn sơ chế hoặc 

hoàn thiện sản phẩm; hoặc RVC 40% 

53.11 
Vải dệt thoi từ các loại sợi dệt gốc thực 

vật khác; vải dệt thoi từ sợi giấy 

CTH; hoặc việc in hay nhuộm phải đi kèm 

với ít nhất hai công đoạn sơ chế hoặc 

hoàn thiện sản phẩm; hoặc RVC 40% 

Chương 54 

Sơi filament nhân tạo; sợi dạng dải và 

các dạng tương tự từ nguyên liệu dệt 

nhân tạo 

 

54.01 
Chỉ khâu làm từ sợi filament nhân tạo, đã 

hoặc chưa đóng gói để bán lẻ 
CC; hoặc RVC 40% 

54.02 

Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), 

chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi 

monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 

67 decitex 

CC; hoặc RVC 40% 

54.03 

Sợi filament tái tạo (trừ chỉ khâu) chưa 

đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi 

monofilament tái tạo có độ mảnh dưới 67 

decitex 

CC; hoặc RVC 40% 

54.04 

Sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh 

từ 67 decitex trở lên, kích thước mặt cắt 

ngang không quá 1mm; sợi dạng dải và 

các dạng tương tự (ví dụ: sợi giả rơm) từ 

nguyên liệu dệt tổng hợp có chiều rộng 

bề mặt không quá 5mm 

CC; hoặc RVC 40% 

54.05 

Sợi monofilament tái tạo có độ mảnh từ 

67 decitex trở lên, kích thước mặt cắt 

ngang không quá 1mm; sợi dạng dài và 

dạng tương tự (ví dụ: sợi giả rơm) từ 

nguyên liệu dệt nhân tạo có chiều rộng bề 

mặt không quá 5mm 

CC; hoặc RVC 40% 

54.06 
Sợi filament nhân tạo (trừ chỉ khâu) đã 

đóng gói để bán lẻ 
CC; hoặc RVC 40% 

Chương 55 Xơ, sợi staple nhân tạo  

55.01 Tô (tow) filament tổng hợp CC; hoặc RVC 40% 

55.02 Tô (tow) filament tái tạo CC; hoặc RVC 40% 

55.03 

Xơ staple tổng hợp chưa chải thô, chưa 

chải kỹ hoặc chưa gia công cách khác để 

kéo sợi 

CC; hoặc RVC 40% 

55.04 

Xơ staple tái tạo, chưa chải thô, chưa chải 

kỹ hoặc chưa gia công cách khác để kéo 

sợi 

CC; hoặc RVC 40% 

55.05 
Phế liệu (kể cả phế liệu xơ, phế liệu sợi 

và nguyên liệu tái chế) từ xơ nhân tạo 
CC; hoặc RVC 40% 

55.06 
Xơ staple tổng hợp, đã chải thô, chải kỹ 

hoặc gia công cách khác để kéo sợi 
CC; hoặc RVC 40% 
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55.07 
Xơ staple tái tạo, đã chải thô, chải kỹ 

hoặc gia công cách khác để kéo sợi 
CC; hoặc RVC 40% 

55.08 

Chỉ khâu làm từ xơ staple nhân tạo hoặc 

tổng hợp, đã hoặc chưa đóng gói để bán 

lẻ 

CTH; hoặc RVC 40% 

55.09 
Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple tổng hợp, 

chưa đóng gói để bán lẻ 
CTH; hoặc RVC 40% 

55.10 
Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple tái tạo, 

chưa đóng gói để bán lẻ 
CTH; hoặc RVC 40% 

55.11 
Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple nhân tạo, 

đã đóng gói để bán lẻ 

CTH, ngoại trừ từ nhóm 55.08 cho đến 

nhóm 55.10; hoặc RVC 40% 

Chương 56 

Mền xơ, phớt và các sản phẩm không 

dệt; các loại sợi đặc biệt; sợi xe, sợi 

coóc (cordage), sợi xoắn thừng, sợi cáp 

và các sản phẩm của chúng 

 

56.01 

Mền xơ bằng nguyên liệu dệt và các sản 

phẩm của nó; các loại xơ dệt, chiều dài 

không quá 5mm (xơ vụn), bụi xơ và kết 

xơ (neps) từ công nghiệp dệt 

CC; hoặc RVC 40% 

56.02 
Phớt, đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng, phủ 

hoặc ép lớp 
CC; hoặc RVC 40% 

56.03 
Các sản phẩm không dệt, đã hoặc chưa 

ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp 
CC; hoặc RVC 40% 

56.04 

Chỉ cao su và chỉ coóc (cord) cao su, 

được bọc bằng vật liệu dệt; sợi dệt, dải và 

dạng tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 

54.05, đã ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc bao 

ngoài bằng cao su hoặc plastic 

CC; hoặc RVC 40% 

56.05 

Sợi kim loại hóa, có hoặc không quấn 

bọc, là loại sợi dệt hoặc dải hoặc dạng 

tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05, 

được kết hợpvới kim loại ở dạng dây, dải 

hoặc bột hoặc phủ bằng kim loại 

CC; hoặc RVC 40% 

56.06 

Sợi quấn bọc, sợi dạng dải và các dạng 

tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05, 

đã quấn bọc (trừ các loại thuộc nhóm 

56.05 và sợi quấn bọc lông bờm ngựa); 

sợi sơnin (chenille) (kể cả sợi sơnin xù); 

sợi sùi vòng 

CC; hoặc RVC 40% 

56.07 

Dây xe, dây coóc (cordage), dây thừng và 

cáp, đã hoặc chưa tết hoặc bện, có hoặc 

không ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc bao 

ngoài bằng cao su hoặc plastic 

CC; hoặc RVC 40% 

56.08 

Tấm lưới được thắt gút bằng sợi xe, dây 

coóc (cordage) hoặc sợi xoắn thừng; lưới 

đánh cá và các loại lưới khác đã hoàn 

thiện, từ nguyên liệu dệt 

CC; hoặc RVC 40% 

56.09 

Các sản phẩm làm từ sợi, sợi dạng dải 

hoặc dạng tương tự thuộc nhóm 54.04 

hoặc 54.05; dây xe, dây coóc (cordage), 

CC; hoặc RVC 40% 
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dây xoắn thừng hoặc dây cáp chưa được 

chi tiết hay ghi ở nơi khác 

Chương 57 
Thảm và các loại hàng dệt trải sàn 

khác 
 

57.01 
Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác 

loại thắt gút, đã hoặc chưa hoàn thiện 
CC; hoặc RVC 40% 

57.02 

Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, 

dệt thoi, không chần sợi vòng hoặc phủ 

xơ vụn, đã hoặc chưa hoàn thiện, bao 

gồm thảm "kelem", "schumacks", 

"karamanie" và các loại thảm nhỏ dệt thủ 

công tương tự 

CC; hoặc RVC 40% 

57.03 

Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, 

được chần sợi nổi vòng, đã hoặc chưa 

hoàn thiện 

CC; hoặc RVC 40% 

57.04 

Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, 

từ phớt, không chần sợi nổi vòng hoặc 

phủ xơ vụn, đã hoặc chưa hoàn thiện 

CC; hoặc RVC 40% 

57.05 
Các loại thảm khác và các loại hàng dệt 

trải sàn khác, đã hoặc chưa hoàn thiện 
CC; hoặc RVC 40% 

Chương 58 

Các loại vải dệt thoi đặc biệt; các loại 

vải dệt chần sợi vòng; hàng ren; thảm 

trang trí; hàng trang trí; hàng thêu 

 

58.01 

Các loại vải dệt nổi vòng và các loại vải 

sơnin (chenille), trừ các loại vải thuộc 

nhóm 58.02 hoặc 58.06 

CC; hoặc RVC 40% 

58.02 

Vải khăn lông và các loại vải dệt thoi tạo 

vòng lông tương tự, trừ các loại vải khổ 

hẹp thuộc nhóm 58.06; các loại vải dệt 

chần sợi nổi vòng, trừ các sản phẩm 

thuộc nhóm 57.03 

CC; hoặc RVC 40% 

58.03 
Vải dệt quấn, trừ các loại vải khổ hẹp 

thuộc nhóm 58.06 
CC; hoặc RVC 40% 

58.04 

Các loại vải tuyn và các loại vải dệt lưới 

khác, không bao gồm vải dệt thoi, dệt 

kim hoặc móc; hàng ren dạng mảnh, dạng 

dải hoặc dạng mẫu, trừ các loại vải thuộc 

các nhóm từ 60.02 đến 60.06 

CC; hoặc RVC 40% 

58.05 

Thảm trang trí dệt thủ công theo kiểu 

Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais 

và các kiểu tương tự, và các loại thảm 

trang trí thêu tay (ví dụ: thêu mũi nhỏ, 

thêu chữ thập), đã hoặc chưa hoàn thiện 

CC; hoặc RVC 40% 

58.06 

Vải dệt thoi khổ hẹp, trừ các loại hàng 

thuộc nhóm 58.07; vải khổ hẹp gồm toàn 

sợi dọc, không có sợi ngang, liên kết với 

nhau bằng chất keo dính (bolducs) 

CC; hoặc RVC 40% 

58.07 
Các loại nhãn, phù hiệu và các mặt hàng 

tương tự từ vật liệu dệt, dạng chiếc, dạng 
CC; hoặc RVC 40% 
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dải hoặc đã cắt theo hình hoặc kích cỡ, 

không thêu 

58.08 

Các dải bện dạng chiếc; dải, mảnh trang 

trí dạng chiếc, không thêu, trừ loại dệt 

kim hoặc móc; tua, ngù và các mặt hàng 

tương tự 

CC; hoặc RVC 40% 

58.09 

Vải dệt thoi từ sợi kim loại và vải dệt thoi 

từ sợi kim loại hóa thuộc nhóm 56.05, sử 

dụng để trang trí, như các loại vải trang 

trí nội thất hoặc cho các mục đích tương 

tự, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác 

CC; hoặc RVC 40% 

58.10 
Hàng thêu dạng chiếc, dạng dải hoặc 

dạng theo mẫu 
CTH; hoặc RVC 40% 

58.11 

Các sản phẩm dệt đã chần dạng chiếc, 

bao gồm một hay nhiều lớp vật liệu dệt 

kết hợp với lớp đệm bằng cách khâu hoặc 

cách khác, trừ hàng thêu thuộc nhóm 

58.10 

CTH; hoặc RVC 40% 

Chương 59 

Các loại vải dệt đã được ngâm tẩm, 

tráng, phủ hoặc ép lớp; các mặt hàng 

dệt thích hợp dùng trong công nghiệp 

 

59.01 

Vải dệt được tráng keo hoặc hồ tinh bột, 

dùng để bọc ngoài bìa sách hoặc loại 

tương tự; vải can; vải bạt đã xử lý để vẽ; 

vải hồ cứng hoặc các loại vải dệt đã được 

làm cứng tương tự để làm cốt mũ 

CC; hoặc RVC 40% 

59.02 

Vải mành dùng làm lốp từ sợi có độ bền 

cao từ nylon hoặc các polyamit, các 

polyeste khác hoặc viscose rayon 

CC; hoặc RVC 40% 

59.03 

Vải dệt đã được ngâm tẩm, tráng, phủ 

hoặc ép với plastic, trừ các loại thuộc 

nhóm 59.02 

CC; hoặc RVC 40% 

59.04 

Vải sơn, đã hoặc chưa cắt theo hình; các 

loại trải sàn có một lớp tráng hoặc phủ 

gắn trên lớp bồi là vật liệu dệt, đã hoặc 

chưa cắt thành hình 

CC; hoặc RVC 40% 

59.05 Các loại vải dệt phủ tường CC; hoặc RVC 40% 

59.06 
Vải dệt cao su hóa, trừ các loại thuộc 

nhóm 59.02 
CC; hoặc RVC 40% 

59.07 

Các loại vải dệt được ngâm tẩm, tráng 

hoặc phủ bằng cách khác; bạt đã vẽ làm 

phông màn cho sân khấu, phông trường 

quay hoặc loại tương tự 

CC; hoặc RVC 40% 

59.08 

Các loại bấc dệt thoi, tết hoặc dệt kim 

dùng cho đèn, bếp dầu, bật lửa, nến hoặc 

các loại tương tự; mạng đèn măng sông 

và các loại vải dệt kim hình ống dùng làm 

mạng đèn măng sông, đã hoặc chưa ngâm 

tẩm 

CC; hoặc RVC 40% 



 

221 

 

Mã hàng Mô tả hàng hóa Quy tắc cụ thể mặt hàng 

59.09 

Các loại ống dẫn dệt mềm và các loại ống 

dệt tương tự có lót hoặc không lót hoặc 

bọc vỏ cứng, hoặc có các phụ kiện từ vật 

liệu khác 

CC; hoặc RVC 40% 

59.10 

Băng tải, băng truyền hoặc băng đai bằng 

vật liệu dệt, đã hoặc chưa ngâm tẩm, 

tráng, phủ hoặc ép với plastic, hoặc gia 

cố bằng kim loại hoặc vật liệu khác 

CC; hoặc RVC 40% 

59.11 

Các sản phẩm và mặt hàng dệt phục vụ 

cho mục đích kỹ thuật, đã nêu tại Chú 

giải 7 của Chương này 

CC; hoặc RVC 40% 

Chương 61 
Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, dệt 

kim hoặc móc 
 

61.01 

Áo khoác dài, áo khoác mặc khi đi xe 

(car-coat), áo khoác không tay, áo choàng 

không tay, áo khoác có mũ (kể cả áo 

jacket trượt tuyết), áo gió, áo jacket 

chống gió và các loại tương tự, dùng cho 

nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc 

móc, trừ các loại thuộc nhóm 61.03 

CC, với điều kiện sản phẩm được cắt và 

khâu tại bất kì nước thành viên nào; hoặc 

RVC 40% 

61.02 

Áo khoác dài, áo khoác mặc khi đi xe 

(car-coat), áo khoác không tay, áo choàng 

không tay, áo khoác có mũ trùm (kể cả áo 

jacket trượt tuyết), áo gió, áo jacket 

chống gió và các loại tương tự, dùng cho 

phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc 

móc, trừ các loại thuộc nhóm 61.04 

CC, với điều kiện sản phẩm được cắt và 

khâu tại bất kì nước thành viên nào; hoặc 

RVC 40% 

61.03 

Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo 

jacket, áo khoác thể thao, quần dài, quần 

yếm có dây đeo, quần ống chẽn, và quần 

soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho nam 

giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc 

CC, với điều kiện sản phẩm được cắt và 

khâu tại bất kì nước thành viên nào; hoặc 

RVC 40% 

61.04 

Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo 

jacket, áo khoác thể thao, áo váy dài, váy, 

quần váy, quần dài, quần yếm có dây đeo, 

quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo 

bơi), dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, 

dệt kim hoặc móc 

CC, với điều kiện sản phẩm được cắt và 

khâu tại bất kì nước thành viên nào; hoặc 

RVC 40% 

61.05 
Áo sơ mi nam giới hoặc trẻ em trai, dệt 

kim hoặc móc 

CC, với điều kiện sản phẩm được cắt và 

khâu tại bất kì nước thành viên nào; hoặc 

RVC 40% 

61.06 

Áo khoác ngắn (blouses), áo sơ mi và áo 

sơ mi phông kiểu nam dùng cho phụ nữ 

hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc 

CC, với điều kiện sản phẩm được cắt và 

khâu tại bất kì nước thành viên nào; hoặc 

RVC 40% 

61.07 

Quần lót, quần sịp, áo ngủ, bộ py-gia-ma, 

áo choàng tắm, áo khoác ngoài mặc trong 

nhà và các loại tương tự, dùng cho nam 

giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc 

CC, với điều kiện sản phẩm được cắt và 

khâu tại bất kì nước thành viên nào; hoặc 

RVC 40% 
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61.08 

Váy lót có dây đeo, váy lót trong, quần xi 

líp, quần đùi bó, áo ngủ, bộ py-gia-ma, áo 

mỏng mặc trong nhà, áo choàng tắm, áo 

khoác ngoài mặc trong nhà và các loại 

tương tự dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em 

gái, dệt kim hoặc móc 

CC, với điều kiện sản phẩm được cắt và 

khâu tại bất kì nước thành viên nào; hoặc 

RVC 40% 

61.09 
Áo Ti-sớt (T-Shirt), áo may ô và các loại 

áo lót khác, dệt kim hoặc móc 

CC, với điều kiện sản phẩm được cắt và 

khâu tại bất kì nước thành viên nào; hoặc 

RVC 40% 

61.10 

Áo bó, áo chui đầu, áo cài khuy 

(Cardigans), gi-lê và các mặt hàng tương 

tự, dệt kim hoặc móc 

CC, với điều kiện sản phẩm được cắt và 

khâu tại bất kì nước thành viên nào; hoặc 

RVC 40% 

61.11 
Bộ quần áo và đồ phụ trợ cho quần áo trẻ 

sơ sinh, dệt kim hoặc móc 

CC, với điều kiện sản phẩm được cắt và 

khâu tại bất kì nước thành viên nào; hoặc 

RVC 40% 

61.12 

Bộ quần áo thể thao, bộ quần áo trượt 

tuyết và bộ quần áo bơi, dệt kim hoặc 

móc 

CC, với điều kiện sản phẩm được cắt và 

khâu tại bất kì nước thành viên nào; hoặc 

RVC 40% 

61.13 

Quần áo được may từ các loại vải dệt kim 

hoặc móc thuộc nhóm 59.03, 59.06 hoặc 

59.07 

CC, với điều kiện sản phẩm được cắt và 

khâu tại bất kì nước thành viên nào; hoặc 

RVC 40% 

61.14 Các loại quần áo khác, dệt kim hoặc móc 

CC, với điều kiện sản phẩm được cắt và 

khâu tại bất kì nước thành viên nào; hoặc 

RVC 40% 

61.15 

Quần tất, quần áo nịt, bít tất dài (trên đầu 

gối), bít tất ngắn và các loại hàng bít tất 

dệt kim khác, kể cả nịt chân dùng cho 

người giãn tĩnh mạch, giày dép không đế, 

dệt kim hoặc móc 

CC, với điều kiện sản phẩm được cắt và 

khâu tại bất kì nước thành viên nào; hoặc 

RVC 40% 

61.16 

Quần tất, quần áo nịt, bít tất dài (trên đầu 

gối), bít tất ngắn và các loại hàng bít tất 

dệt kim khác, kể cả nịt chân dùng cho 

người giãn tĩnh mạch, giày dép không đế, 

dệt kim hoặc móc 

CC, với điều kiện sản phẩm được cắt và 

khâu tại bất kì nước thành viên nào; hoặc 

RVC 40% 

61.17 
Găng tay, găng tay hở ngón và găng tay 

bao, dệt kim hoặc móc 

CC, với điều kiện sản phẩm được cắt và 

khâu tại bất kì nước thành viên nào; hoặc 

RVC 40% 

Chương 62 
Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, 

không dệt kim hoặc móc 
 

62.01 

Áo khoác ngoài, áo choàng mặc khi đi 

xe, áo khoác không tay, áo choàng không 

tay, áo khoác có mũ trùm (kể cả áo jacket 

trượt tuyết), áo gió, áo jacket chống gió 

và các loại tương tự, dùng cho nam giới 

hoặc trẻ em trai, trừ các loại thuộc nhóm 

62.03 

CC, với điều kiện sản phẩm được cắt và 

khâu tại bất kì nước thành viên nào; hoặc 

RVC 40% 

62.02 

Áo khoác ngoài, áo choàng mặc khi đi 

xe, áo khoác không tay, áo choàng không 

tay, áo khoác có mũ (kể cả áo jacket trượt 

tuyết), áo gió, áo jacket chống gió và các 

CC, với điều kiện sản phẩm được cắt và 

khâu tại bất kì nước thành viên nào; hoặc 

RVC 40% 
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loại tương tự, dùng cho phụ nữ hoặc trẻ 

em gái, trừ loại thuộc nhóm 62.04 

62.03 

Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo 

jacket, áo khoác thể thao, quần dài, quần 

yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần 

soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho nam 

giới hoặc trẻ em trai 

CC, với điều kiện sản phẩm được cắt và 

khâu tại bất kì nước thành viên nào; hoặc 

RVC 40% 

62.04 

Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo 

jacket, áo khoác thể thao, áo váy dài, váy, 

quần váy, quần dài, quần yếm có dây đeo, 

quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo 

bơi), dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái 

CC, với điều kiện sản phẩm được cắt và 

khâu tại bất kì nước thành viên nào; hoặc 

RVC 40% 

62.05 Áo sơ mi nam giới hoặc trẻ em trai 

CC, với điều kiện sản phẩm được cắt và 

khâu tại bất kì nước thành viên nào; hoặc 

RVC 40% 

62.06 
Áo choàng dài, áo sơ mi và áo choàng 

ngắn dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái 

CC, với điều kiện sản phẩm được cắt và 

khâu tại bất kì nước thành viên nào; hoặc 

RVC 40% 

62.07 

Áo may ô và các loại áo lót khác, quần 

lót, quần đùi, quần sịp, áo ngủ, bộ py-gia-

ma, áo choàng tắm, áo khoác ngoài mặc 

trong nhà và các loại tương tự, dùng cho 

nam giới hoặc trẻ em trai 

CC, với điều kiện sản phẩm được cắt và 

khâu tại bất kì nước thành viên nào; hoặc 

RVC 40% 

62.08 

Áo may ô và các loại áo lót khác, váy lót, 

quần xi líp, quần đùi bó, áo ngủ, bộ py-

gia-ma, áo mỏng mặc trong nhà, áo 

choàng tắm, áo khoác ngoài mặc trong 

nhà và các loại tương tự dùng cho phụ nữ 

hoặc trẻ em gái 

CC, với điều kiện sản phẩm được cắt và 

khâu tại bất kì nước thành viên nào; hoặc 

RVC 40% 

62.09 
Quần áo may sẵn và đồ phụ kiện hàng 

may cho trẻ em 

CC, với điều kiện sản phẩm được cắt và 

khâu tại bất kì nước thành viên nào; hoặc 

RVC 40% 

62.10 
Quần áo may từ các loại vải thuộc nhóm 

56.02, 56.03, 59.03, 59.06 hoặc 59.07 

CC, với điều kiện sản phẩm được cắt và 

khâu tại bất kì nước thành viên nào; hoặc 

RVC 40% 

62.11 
Bộ quần áo thể thao, bộ quần áo trượt 

tuyết và quần áo bơi; quần áo khác 

CC, với điều kiện sản phẩm được cắt và 

khâu tại bất kì nước thành viên nào; hoặc 

RVC 40% 

62.12 

Xu chiêng, gen, áo nịt ngực, dây đeo 

quần, dây móc bít tất, nịt tất, các sản 

phẩm tương tự và các chi tiết của chúng, 

được làm hoặc không được làm từ dệt 

kim hoặc móc 

CC, với điều kiện sản phẩm được cắt và 

khâu tại bất kì nước thành viên nào; hoặc 

RVC 40% 

62.13 
Khăn tay và khăn quàng cổ nhỏ hình 

vuông 

CC, với điều kiện vải thuộc nhóm 50.07, 

từ nhóm 51.11 cho đến nhóm 51.13, từ 

nhóm 52.08 cho đến nhóm 52.12, từ nhóm 

53.09 cho đến nhóm 53.11, từ nhóm 54.07 

cho đến nhóm 54.08, từ nhóm 55.12 cho 

đến nhóm 55.16, từ nhóm 58.01 cho đến 

nhóm 58.02, từ nhóm 60.01 cho đến nhóm 
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60.06 phải có xuất xứ và sản phẩm được 

cắt và khâu tại nước thành viên xuất khẩu; 

hoặc RVC 40% 

62.14 

Khăn san, khăn choàng vai, khăn quàng 

cổ, khăn choàng rộng đội đầu và choàng 

vai, mạng che mặt và các loại tương tự 

CC, với điều kiện vải thuộc nhóm 50.07, 

từ nhóm 51.11 cho đến nhóm 51.13, từ 

nhóm 52.08 cho đến nhóm 52.12, từ nhóm 

53.09 cho đến nhóm 53.11, từ nhóm 54.07 

cho đến nhóm 54.08, từ nhóm 55.12 cho 

đến nhóm 55.16, từ nhóm 58.01 cho đến 

nhóm 58.02, từ nhóm 60.01 cho đến nhóm 

60.06 phải có xuất xứ và sản phẩm được 

cắt và khâu tại nước thành viên xuất khẩu; 

hoặc RVC 40% 

62.15 Nơ thường, nơ con bướm và cà vạt 

CC, với điều kiện sản phẩm được cắt và 

khâu tại bất kì nước thành viên nào; hoặc 

RVC 40% 

62.16 
Găng tay, găng tay hở ngón và găng tay 

bao 

CC, với điều kiện sản phẩm được cắt và 

khâu tại bất kì nước thành viên nào; hoặc 

RVC 40% 

62.17 

Phụ kiện may mặc làm sẵn khác; các chi 

tiết của quần áo hoặc của phụ kiện may 

làm sẵn, trừ các loại thuộc nhóm 62.12 

CC, với điều kiện sản phẩm được cắt và 

khâu tại bất kì nước thành viên nào; hoặc 

RVC 40% 

Chương 63 

Các mặt hàng dệt đã hoàn thiện khác; 

bộ vải; quần áo dệt cũ và các loại hàng 

dệt cũ khác; vải vụn 

 

63.01 Chăn và chăn du lịch 

CC, với điều kiện vải thuộc nhóm 50.07, 

từ nhóm 51.11 cho đến nhóm 51.13, từ 

nhóm 52.08 cho đến nhóm 52.12, từ nhóm 

53.09 cho đến nhóm 53.11, từ nhóm 54.07 

cho đến nhóm 54.08, từ nhóm 55.12 cho 

đến nhóm 55.16, từ nhóm 58.01 cho đến 

nhóm 58.02, từ nhóm 60.01 cho đến nhóm 

60.06 phải có xuất xứ và sản phẩm được 

cắt và khâu tại bất kì nước thành viên nào; 

hoặc RVC 40% 

63.02 
Vỏ ga, gối, đệm trải giường, khăn trải 

bàn, khăn vệ sinh và khăn nhà bếp 

CC, với điều kiện vải thuộc nhóm 50.07, 

từ nhóm 51.11 cho đến nhóm 51.13, từ 

nhóm 52.08 cho đến nhóm 52.12, từ nhóm 

53.09 cho đến nhóm 53.11, từ nhóm 54.07 

cho đến nhóm 54.08, từ nhóm 55.12 cho 

đến nhóm 55.16, từ nhóm 58.01 cho đến 

nhóm 58.02, từ nhóm 60.01 cho đến nhóm 

60.06 có xuất xứ và sản phẩm được cắt và 

khâu tại bất kì nước thành viên nào; hoặc 

RVC 40% 

63.03 

Màn che (kể cả rèm trang trí) và rèm mờ 

che phía trong; diềm màn che hoặc diềm 

giường 

CC, với điều kiện vải thuộc nhóm 50.07, 

từ nhóm 51.11 cho đến nhóm 51.13, từ 

nhóm 52.08 cho đến nhóm 52.12, từ nhóm 

53.09 cho đến nhóm 53.11, từ nhóm 54.07 

cho đến nhóm 54.08, từ nhóm 55.12 cho 
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đến nhóm 55.16, từ nhóm 58.01 cho đến 

nhóm 58.02, từ nhóm 60.01 cho đến nhóm 

60.06 có xuất xứ và sản phẩm được cắt và 

khâu tại bất kì nước thành viên nào; hoặc 

RVC 40% 

63.04 
Các sản phẩm trang trí nội thất khác, trừ 

các loại thuộc nhóm 94.04 

CC, với điều kiện vải thuộc nhóm 50.07, 

từ nhóm 51.11 cho đến nhóm 51.13, từ 

nhóm 52.08 cho đến nhóm 52.12, từ nhóm 

53.09 cho đến nhóm 53.11, từ nhóm 54.07 

cho đến nhóm 54.08, từ nhóm 55.12 cho 

đến nhóm 55.16, từ nhóm 58.01 cho đến 

nhóm 58.02, từ nhóm 60.01 cho đến nhóm 

60.06 có xuất xứ và sản phẩm được cắt và 

khâu tại bất kì nước thành viên nào; hoặc 

RVC 40% 

63.05 Bao và túi dùng để đóng, gói hàng 

CC, với điều kiện vải thuộc nhóm 50.07, 

từ nhóm 51.11 cho đến nhóm 51.13, từ 

nhóm 52.08 cho đến nhóm 52.12, từ nhóm 

53.09 cho đến nhóm 53.11, từ nhóm 54.07 

cho đến nhóm 54.08, từ nhóm 55.12 cho 

đến nhóm 55.16, từ nhóm 58.01 cho đến 

nhóm 58.02, từ nhóm 60.01 cho đến nhóm 

60.06 có xuất xứ và sản phẩm được cắt và 

khâu tại bất kì nước thành viên nào; hoặc 

RVC 40% 

63.06 

Tấm vải chống thấm nước, tấm hiên và 

tấm che nắng; tăng; buồm cho tàu thuyền, 

cho ván lướt hoặc ván lướt cát; các 

sản phẩm dùng cho cắm trại 

CC, với điều kiện vải thuộc nhóm 50.07, 

từ nhóm 51.11 cho đến nhóm 51.13, từ 

nhóm 52.08 cho đến nhóm 52.12, từ nhóm 

53.09 cho đến nhóm 53.11, từ nhóm 54.07 

cho đến nhóm 54.08, từ nhóm 55.12 cho 

đến nhóm 55.16, từ nhóm 58.01 cho đến 

nhóm 58.02, từ nhóm 60.01 cho đến nhóm 

60.06 có xuất xứ và sản phẩm được cắt và 

khâu tại bất kì nước thành viên nào; hoặc 

RVC 40% 

63.07 
Các mặt hàng may đã hoàn thiện khác kể 

cả khuôn mẫu cắt may 

CC, với điều kiện vải thuộc nhóm 50.07, 

từ nhóm 51.11 cho đến nhóm 51.13, từ 

nhóm 52.08 cho đến nhóm 52.12, từ nhóm 

53.09 cho đến nhóm 53.11, từ nhóm 54.07 

cho đến nhóm 54.08, từ nhóm 55.12 cho 

đến nhóm 55.16, từ nhóm 58.01 cho đến 

nhóm 58.02, từ nhóm 60.01 cho đến nhóm 

60.06 có xuất xứ và sản phẩm được cắt và 

khâu tại bất kì nước thành viên nào; hoặc 

RVC 40% 

63.08 

Bộ vải bao gồm vải và chỉ, có hoặc 

không có phụ kiện dùng để làm chăn, 

thảm trang trí, khăn trải bàn hoặc khăn ăn 

đã thêu, hoặc các sản phẩm dệt tương tự 

đóng gói sẵn để bán lẻ 

CC, với điều kiện vải thuộc nhóm 50.07, 

từ nhóm 51.11 cho đến nhóm 51.13, từ 

nhóm 52.08 cho đến nhóm 52.12, từ nhóm 

53.09 cho đến nhóm 53.11, từ nhóm 54.07 

cho đến nhóm 54.08, từ nhóm 55.12 cho 

đến nhóm 55.16, từ nhóm 58.01 cho đến 
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Mã hàng Mô tả hàng hóa Quy tắc cụ thể mặt hàng 

nhóm 58.02, từ nhóm 60.01 cho đến nhóm 

60.06 có xuất xứ và sản phẩm được cắt và 

khâu tại bất kì nước thành viên nào; hoặc 

RVC 40% 

63.09 
Quần áo và các sản phẩm may mặc đã 

qua sử dụng khác 
WO 

63.10 

Vải vụn đã qua sử dụng hoặc mới, dây 

xe, dây coóc (cordage), dây thừng, dây 

cáp dạng đoạn, mảnh đã qua sử dụng 

hoặc mới và các phế liệu từ vải vụn, dây 

xe, dây coóc (cordage), dây thừng, dây 

cáp, từ nguyên liệu dệt 

WO 

 

10.2.3. Các vấn đề khác 

- Quy tắc chủ đạo:  

Nhóm hàng dệt may trong AKFTA tuân thủ quy tắc “Cắt, May và Hoàn thiện sản phẩm” hay 

còn gọi là “Từ cắt may trở đi”. Theo đó, chỉ cần Cắt, May và Hoàn thiện sản phẩm được thực 

hiện trong khu vực FTA thì thành phẩm sẽ được coi là “có xuất xứ” theo FTA đó. 

- Quy tắc Tỷ lệ tối thiểu (De Minimis):  

Hiệp định có quy định về Tỷ lệ tối thiểu (De Minimis) 10%, theo đó cho phép lô hàng không 

đáp ứng được tiêu chí CTC vẫn được hưởng ưu đãi thuế quan nếu trọng lượng của nguyên 

liệu không có xuất xứ được sử dụng để sản xuất ra hàng hóa không đạt tiêu chí CTC không 

được vượt quá 10% tổng trọng lượng hàng hóa.  

- Quy tắc cộng gộp:  

Hiệp định AKFTA có cho phép cộng gộp xuất xứ, theo đó, hàng hóa có xuất xứ của một nước 

thành viên, được sử dụng làm nguyên liệu tại lãnh thổ của một nước thành viên khác để sản 

xuất ra một thành phẩm đủ điều kiện được hưởng ưu đãi thuế quan, sẽ được coi là có xuất xứ 

của nước thành viên nơi việc sản xuất hoặc chế biến thành phẩm đó diễn ra. Nói cách khác, 

AKFTA chấp nhận cộng 100% trị giá FOB của nguyên liệu/ bán thành phẩm vào quá trình 

sản xuất tiếp theo để tạo ra thành phẩm khi xét quy tắc xuất xứ. 

10.3. Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ 

- Giấy chứng nhận xuất xứ: C/O mẫu AK 

o C/O mẫu AK bao gồm 1 bản chính và 2 bản sao, phải được làm bằng tiếng Anh. 

Hiện nay cơ quan hải quan các nước thành viên Hiệp định chỉ chấp thuận C/O 

bản giấy. 
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o AKFTA có quy định chặt chẽ trong điều khoản về C/O mẫu AK giáp lưng, theo 

đó quy định tên nhà xuất khẩu trên C/O giáp lưng và nhà nhập khẩu trên C/O 

gốc phải là một, phần nào gây hạn chế trong thương mại theo Hiệp định này. 

o C/O mẫu AK cho phép lựa chọn (i) hoặc sửa C/O bị lỗi hoặc (ii) cấp mới C/O 

thay thế C/O bị lỗi – điều khoản này tương tự ATIGA và tiến bộ hơn ACFTA. 

- Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ: 

o VKFTA vẫn áp dụng quy trình cấp chứng nhận xuất xứ truyền thống, thực hiện 

bởi một cơ quan, tổ chức có thẩm quyền do nhà nước quy định/ủy quyền (tương 

tự như trong các FTA ký trước đây mà Việt Nam đang thực hiện) 

o Tương tự C/O mẫu D và E, C/O mẫu AK có thể được cấp trước, trong hoặc sau 

thời điểm xuất khẩu. Thời hạn cấp sau không quá 01 năm kể từ ngày giao hàng 

và phải mang dòng chữ “Issued Retroactively” 

Các nội dung, quy trình cấp C/O và các vấn đề liên quan trong Hiệp định được cụ thể hóa 

trong Thông tư 20/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ 

trong Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hàn Quốc.   
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C/O MẪU AK  

      Reference No.   

1. Goods consigned from (Exporter's business name,  ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA 

     address, country)    PREFERENTIAL TARIFF 

     CERTIFICATE OF ORIGIN 

     (Combined Declaration and Certificate) 
           

2. Goods consigned to (Consignee's name, address,            FORM AK  

     country)          Issued in ______________ 

                 (Country) 

          See Notes Overleaf 
           
           

3. Means of transport and route (as far as known)  4. For Official Use  
             

     Departure date       Preferential Treatment Given Under ASEAN- Korea 

        Free Trade Area Preferential Tariff 

           

           

     Vessel's name/Aircraft etc.      Preferential Treatment Not Given (Please 

        state reason/s)  

 
      
       

            
     Port of Discharge     

      

 

   .................................................................................. 

 Signature of Authorised Signatory of the Importing 

      Country    
                    
                 
5. Item  6. Marks and 7. Number and type of  8. Origin criterion  9. Gross  10. Number and  

    number     numbers on     packages, description of     (see Notes     weight or        date of 

     packages     goods (including quantity     overleaf)     other quantity       Invoices 

      where appropriate and HS         and value  

      number of the importing    

    (FOB only when 
RVC criterion is 

used)  

      country)        
                 

      
              

11. Declaration by the exporter  12. Certification   
           

      The undersigned hereby declares that the above       It is hereby certified, on the basis of control 

      details and statement are correct; that all the goods       carried out, that the declaration by the 

      were produced in          exporter is correct.  

           

.............................................................       

(Country)       
           

      and that they comply with the origin requirements       

      specified for these goods in the ASEAN- Korea        

      Free Trade Area Preferential Tariff for the goods       

      exported to          

           

.............................................................       

(Importing Country)       

           

............................................................. ................................................................................ 

Place and date, signature of Place and date, signature and stamp of 

authorised signatory certifying authority 

  

13.           

□ Third Country Invoicing □ Exhibition  □ Back-to-Back CO  
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MẪU TỜ KHAI BỔ SUNG C/O 

(Additional Page) 

Reference No.  
  
                
5. Item  6. Marks and 7. Number and type of  8. Origin criterion  9. Gross  10. Number and  

    number     numbers on     packages, description of     (see Notes     weight or        date of 

     packages     goods (including quantity     overleaf)     other quantity       Invoices 

      where appropriate and HS        and value  

      number of the importing    

    (FOB only when 
RVC criterion is 

used)  

      country)        
                 

      
              

11. Declaration by the exporter  12. Certification   
           

      The undersigned hereby declares that the above       It is hereby certified, on the basis of control 

      details and statement are correct; that all the goods       carried out, that the declaration by the 

      were produced in          exporter is correct.  

           

.............................................................       

(Country)       

           

      and that they comply with the origin requirements       

      specified for these goods in the KOREA-ASEAN        

      Free Trade Area Preferential Tariff for the goods       

      exported to          

           

.............................................................       

(Importing Country)       

           

............................................................. ................................................................................ 

Place and date, signature of Place and date, signature and stamp of 

authorised signatory certifying authority 
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Chương 11: Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN – Trung Quốc (ACFTA)  

ASEAN và Trung Quốc ký Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện tháng 11/2002. Trên 

cơ sở Hiệp định khung, hai bên tiếp tục đàm phán và ký kết các Hiệp định về Thương mại 

Hàng hóa (có hiệu lực từ tháng 7/2005), Hiệp định về Thương mại Dịch vụ (có hiệu lực từ 

tháng 7/2007), Hiệp định về Đầu tư (có hiệu lực từ tháng 2/2010) nhằm thiết lập Khu vực 

thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc. 

Năm 2015, các nước ASEAN cùng với Trung Quốc đã nhất trí nâng cấp nhiều nội dung của 

các Hiệp định ACFTA để tiếp tục tự do hóa, đồng thời tạo điều kiện để gia tăng lợi ích từ 

ACFTA. Về thương mại hàng hóa, ACFTA bản nâng cấp không thay đổi gì về Biểu cam kết 

ưu đãi thuế quan (tức là vẫn giữ nguyên mức cam kết loại bỏ thuế), nhưng có thêm dự kiến 

về kế hoạch đàm phán loại bỏ thuế tiếp theo và bổ sung thêm nhiều cam kết mới về hải quan 

và tạo thuận lợi thương mại, quy tắc xuất xứ.  

Phần quan trọng nhất trong ACFTA bản nâng cấp về thương mại hàng hóa là những cam kết 

mới thay thế các cam kết trước đây về Quy tắc xuất xứ (ROO) trong ACFTA. Tuy nhiên, hiện 

ngoài các nguyên tắc chung đã thống nhất nêu trong Văn kiện ACFTA bản nâng cấp, các vấn 

đề chi tiết về ROO vẫn đang tiếp tục được các nước ASEAN và Trung Quốc thảo luận, chỉnh 

lý để có thể có bản cuối cùng. Thông tin từ cơ quan đàm phán cho biết cơ bản việc sửa đổi 

ROO trong ASEAN sẽ hướng tới giải quyết những bất cập lớn nhất về quy tắc xuất xứ vốn là 

nguyên nhân gây cản trở việc cấp chứng nhận xuất xứ mẫu AC, ví dụ: linh hoạt hơn về tiêu 

chí (thay vì chỉ áp dụng cứng một tiêu chí RVC 40% trước đây), bổ sung quy định về tỷ lệ vi 

phạm tối thiểu, về C/O giáp lưng (back-to-back C/O) hay cho phép các trường hợp hóa đơn 

do bên thứ ba cấp… 

Các nội dung về thuế quan được trình bày trong Cẩm nang là theo ACFTA bản nâng cấp, về 

ROO là theo ACFTA bản cũ (với một số điểm cập nhật về xu hướng ROO trong bản nâng 

cấp mà hiện đang trong quá trình đàm phán). 

11.1. Cam kết về thuế quan với mặt hàng dệt may 

11.1.1. Cam kết từ phía Việt Nam 

Theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại 

Tự do ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2018 - 2022 kèm theo Nghị định số 153/2017/NĐ-

CP, đa phần dòng thuế đối với ngành dệt may đã ở mức 0%, chỉ trừ một số dòng thuế.  

(Chi tiết tham khảo Phụ lục 10)  
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11.1.2. Cam kết từ phía Trung Quốc 

Theo cam kết, Trung Quốc đã cắt giảm toàn bộ các dòng thuế đối với mặt hàng dệt may về 

0%.  

11.2. Quy tắc xuất xứ 

11.2.1. Quy tắc chung 

Để được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định này, hàng hóa phải đáp ứng được các quy 

tắc xuất xứ của Hiệp định. Cụ thể, hàng hóa sẽ được coi là có xuất xứ tại một bên (Việt Nam 

hoặc Trung Quốc) nếu: 

- Trường hợp 1: Có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của một 

bên (hàng có xuất xứ thuần túy); hoặc 

- Trường hợp 2: Không có xuất xứ thuần túy hoặc không được sản xuất toàn bộ tại lãnh 

thổ của một bên (hàng hóa có xuất xứ không thuần túy) nhưng đáp ứng những yêu cầu 

được quy định trong Hiệp định về hàng hóa có xuất xứ không thuần túy.  

Đối với trường hợp 2, Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy trong Hiệp định được xác định 

dựa trên các tiêu chí: 

- Có không dưới 40% hàm lượng giá trị có xuất xứ từ bất kỳ Bên nào; hoặc 

- Nếu tổng giá trị của các nguyên vật liệu, một phần hoặc cả sản phẩm có xuất xứ từ bên 

ngoài lãnh thổ của một Bên (không phải là thành viên của ACFTA) không vượt quá 

60% giá trị của sản phẩm tính theo giá FOB được sản xuất hoặc thu được, với điều 

kiện công đoạn sản xuất cuối cùng được thực hiện trong phạm vi lãnh thổ của Bên đó. 

Công thức tính 40% hàm lượng giá trị ACFTA như sau: 

Trị giá của nguyên vật liệu 

không có xuất xứ ACFTA 
+ 

Giá trị của các nguyên vật liệu 

không rõ xuất xứ 

x 100 % ≤ 60% 
Giá FOB 

 

Do đó, hàm lượng ACFTA = 100% - nguyên vật liệu không có xuất xứ ACFTA 

= ít nhất 40% 

Giá trị của các nguyên vật liệu không có xuất xứ sẽ là (i) Giá CIF tại thời điểm nhập khẩu của 

các nguyên vật liệu, hoặc (ii) Giá tại thời điểm mua sớm nhất của sản phẩm chưa xác định 

được xuất xứ trong lãnh thổ của nước thành viên nơi thực hiện các công đoạn gia công hoặc 

chế biến. 
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Như vậy, khác với nhiều FTA khác, quy tắc xuất xứ của ACFTA đối với hàng hóa có một 

phần nguyên liệu không xuất xứ (trường hợp 3) rất chặt, chỉ cho phép duy nhất tiêu chí RVC 

mà không cho phép lựa chọn giữa RVC và chuyển đổi mã số HS hàng hóa - CTC (trừ quy tắc 

xuất xứ cụ thể mặt hàng (PSR) cho phép một số trường hợp sử dụng tiêu chí chuyển đổi mã 

HS), Điều kiện xuất xứ chặt này được cho là một trong những lý do khiến tỷ lệ tận dụng 

ACFTA thấp. 

Trong đàm phán ACFTA phiên bản nâng cấp về quy tắc xuất xứ (hiện chưa hoàn tất đàm 

phán), điền kiện chặt này được cho là sẽ được cải thiện theo hướng bố sung thêm tiêu chí 

chuyển đổi HS bên cạnh tiêu chí RVC để doanh nghiệp có thể lựa chọn linh hoạt hơn. 

Tuy nhiên, đối với ngành dệt may, vấn đề này không quá lớn bởi hiện tại trong quy tắc cụ thể 

mặt hàng của ACFTA phiên bản hiện tại cũng đã áp dụng quy tắc chuyển đổi HS với nhiều 

dòng sản phẩm dệt may.  

11.2.2. Quy tắc cụ thể mặt hàng 

Hiệp định có quy định về quy tắc xuất xứ riêng cho một số nhóm mặt hàng. Theo ACFTA, 

đối với các mặt hàng có cam kết về quy tắc xuất xứ cụ thể, doanh nghiệp có thể lựa chọn áp 

dụng quy tắc xuất xứ chung hoặc quy tắc xuất xứ cụ thể, tùy trường hợp nào có lợi hơn cho 

doanh nghiệp. 

Phụ lục 1 Thông tư số 36/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương cụ thể hóa cam kết của Hiệp 

định về vấn đề này quy định quy tắc riêng với các nhóm hàng dệt may như sau: 

Bảng 9: Quy tắc cụ thể mặt hàng áp dụng với mặt hàng dệt may trong ACFTA 
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Chương 50 Tơ tằm  

50.01 Kén tằm thích hợp để ươm tơ. CC 

50.02 Tơ sống (chưa xe hay chưa đậu). CTH 

50.03 
Phế liệu tơ (kể cả kén không phù hợp để 

ươm tơ, phế liệu sợi tơ và tơ tái chế). 
CTH 

50.04 
Sợi tơ (trừ sợi tơ kéo từ phế liệu tơ cắt 

ngắn) chưa được đóng gói để bán lẻ. 
CTH 

50.05 
Sợi tơ kéo từ phế liệu tơ cắt ngắn, chưa 

đóng gói để bán lẻ. 
CTH ngoại trừ từ nhóm 50.06. 

50.06 

Sợi tơ và sợi tơ kéo từ phế liệu tơ cắt 

ngắn, đã đóng gói để bán lẻ; đoạn tơ lấy 

từ ruột của con tằm. 

CTH ngoại trừ từ nhóm 50.05. 

50.07 Vải dệt thoi dệt từ tơ hoặc từ phế liệu tơ. 

CTH, với điều kiện  khi  sử dụng nguyên 

liệu không có xuất xứ  từ nhóm 50.04 - 

50.06,  các nguyên liệu này phải được xe 

sợi  hoặc nhuộm hoặc in toàn bộ tại một 

nước  thành viên hoặc tại một nước thành 

viên ASEAN; hoặc Không yêu cầu 
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chuyển đổi mã số hàng hóa, với điều kiện 

hàng hoá phải được nhuộm hoặc in toàn 

bộ và nguyên liệu không có xuất xứ của 

nhóm 50.07 phải được dệt thoi toàn bộ tại 

một nước thành viên hoặc tại một nước 

ASEAN. 

Chương 51 

Lông cừu, lông động vật loại mịn hoặc 

loại thô; sợi từ lông đuôi hoặc bờm 

ngựa và vải dệt thoi từ các nguyên liệu 

trên 

 

51.01 Lông cừu, chưa chải thô hoặc chải kỹ. CC 

51.02 
Lông động vật loại mịn hoặc loại thô, 

chưa chải thô hoặc chải kỹ. 
CC 

51.03 

Phế liệu lông cừu hoặc lông động vật loại 

mịn hoặc loại thô, kể cả phế liệu sợi 

nhưng trừ lông tái chế. 

WO 

51.04 
Lông cừu hoặc lông động vật loại mịn 

hoặc thô tái chế. 
CC 

51.05 

Lông cừu và lông động vật loại mịn hoặc 

loại thô, đã chải thô hoặc chải kỹ (kể cả 

lông cừu chải kỹ dạng từng đoạn). 

CTH 

51.06 
Sợi len lông cừu chải thô, chưa đóng gói 

để bán lẻ. 
CTH ngoại trừ từ nhóm 51.06 - 51.10. 

51.07 
Sợi len lông cừu chải kỹ, chưa đóng gói 

để bán lẻ. 
 

 
Sợi lông động vật loại mịn (chải thô hoặc 

chải kỹ), chưa đóng gói để bán lẻ. 
 

51.09 
Sợi len lông cừu hoặc lông động vật loại 

mịn, đã đóng gói để bán lẻ. 
 

51.10 

Sợi làm từ lông động vật loại thô hoặc từ 

lông đuôi hoặc bờm ngựa (kể cả sợi quấn 

bọc từ lông đuôi hoặc bờm ngựa), đã 

hoặc chưa đóng gói để bán lẻ. 

 

51.11 

Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải thô 

hoặc từ sợi lông động vật loại mịn chải 

thô. 

CTH, với điều kiện  khi  sử dụng nguyên 

liệu không có xuất xứ  từ nhóm 50.04 - 

50.06,  các nguyên liệu này phải được xe 

sợi  hoặc nhuộm hoặc in toàn bộ tại một 

nước  thành viên hoặc tại một nước thành 

viên ASEAN; hoặc Không yêu cầu 

chuyển đổi mã số hàng hóa, với điều kiện 

hàng hoá phải được nhuộm hoặc in toàn 

bộ và nguyên liệu không có xuất xứ của 

nhóm 50.07 phải được dệt thoi toàn bộ tại 

một nước thành viên hoặc tại một nước 

ASEAN. 

51.12 

Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải kỹ 

hoặc sợi từ lông động vật loại mịn chải 

kỹ. 

51.13 
Vải dệt thoi từ sợi lông động vật loại thô 

hoặc sợi lông đuôi hoặc bờm ngựa. 
 

Chương 52 Bông  

52.01 
Xơ bông, chưa chải thô hoặc chưa chải 

kỹ. 
CC 
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52.02 
Phế liệu bông (kể cả phế liệu sợi và bông 

tái chế). 
WO 

52.03 Xơ bông, chải thô hoặc chải kỹ. CC 

52.04 
Chỉ khâu làm từ bông, đã hoặc chưa đóng 

gói để bán lẻ. 

CTH ngoại trừ từ nhóm 52.04 - 52.07, 

với điều kiện khi sử   dụng nguyên liệu 

không có xuất xứ của nhóm 52.03,  các 

nguyên  liệu này phải được chải kỹ hoặc 

chải thô toàn bộ tại một nước thành viên 

hoặc một nước ASEAN. 

52.05 
Sợi bông (trừ chỉ khâu), có tỷ trọng bông 

từ 85% trở lên, chưa đóng gói để bán lẻ. 

52.06 
Sợi bông (trừ chỉ khâu), có tỷ trọng bông 

dưới 85%, chưa đóng gói để bán lẻ. 
 

52.07 
Sợi bông (trừ chỉ khâu) đã đóng gói để 

bán lẻ. 
 

52.08 

Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông 

từ 85% trở lên, trọng lượng không quá 

200 g/m2. 

CTH, với điều kiện  khi  sử dụng nguyên 

liệu không có xuất xứ  từ nhóm 50.04 - 

50.06,  các nguyên liệu này phải được xe 

sợi  hoặc nhuộm hoặc in toàn bộ tại một 

nước  thành viên hoặc tại một nước thành 

viên ASEAN; hoặc Không yêu cầu 

chuyển đổi mã số hàng hóa, với điều kiện 

hàng hoá phải được nhuộm hoặc in toàn 

bộ và nguyên liệu không có xuất xứ của 

nhóm 50.07 phải được  dệt thoi toàn bộ 

tại một nước thành viên hoặc tại một 

nước ASEAN. 

52.09 

Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông 

từ 85% trở lên, trọng lượng trên 200 

g/m2. 

52.10 

Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông 

dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất 

với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng 

không quá 200 g/m2. 

 

52.11 

Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông 

dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất 

với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng trên 

200 g/m2. 

 

52.12 Vải dệt thoi khác từ bông.  

Chương 53 
Xơ dệt gốc thực vật khác; sợi giấy và 

vải dệt thoi từ sợi giấy 
 

53.01 

Lanh, dạng nguyên liệu thô hoặc đã chế 

biến nhưng chưa kéo thành sợi; xơ lanh 

dạng ngắn và phế liệu lanh (kể cả phế 

liệu sợi và sợi tái chế). 

CC 

53.02 

Gai dầu (Cannabis sativa L.), dạng 

nguyên liệu thô hoặc đã chế biến nhưng 

chưa kéo thành sợi; xơ gai dầu dạng ngắn 

và phế liệu gai (kể cả phế liệu sợi và sợi 

tái chế). 

CC 

53.03 

Đay và các loại xơ libe dệt khác (trừ lanh, 

gai dầu và gai ramie), dạng nguyên liệu 

thô hoặc đã chế biến nhưng chưa kéo 

thành sợi; xơ dạng ngắn và phế liệu của 

CC 
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các loại xơ này (kể cả phế liệu sợi và sợi 

tái chế). 

53.05 

Xơ dừa, xơ chuối (loại xơ gai Manila 

hoặc Musa textilis Nee), xơ gai ramie và 

xơ dệt gốc thực vật khác, chưa được ghi 

hay chi tiết ở nơi khác hoặc kể cả, thô 

hoặc đã chế biến nhưng chưa kéo thành 

sợi; xơ dạng ngắn, xơ vụn và phế liệu của 

các loại xơ này (kể cả phế liệu sợi và sợi 

tái chế). 

CC 

53.06 Sợi lanh.  

53.07 
Sợi đay hoặc sợi từ các loại xơ libe dệt 

khác thuộc nhóm 53.03. 
CTH ngoại trừ từ nhóm 53.06- 53.08. 

53.08 
Sợi từ các loại xơ dệt gốc thực vật khác; 

sợi giấy. 
 

53.09 Vải dệt thoi từ sợi lanh. CTH, với điều kiện  khi  sử dụng nguyên 

liệu không có xuất xứ  từ nhóm 50.04 - 

50.06,  các nguyên liệu này phải được xe 

sợi  hoặc nhuộm hoặc in toàn bộ tại một 

nước  thành viên hoặc tại một nước thành 

viên ASEAN; hoặc Không yêu cầu 

chuyển đổi mã số hàng hóa, với điều kiện 

hàng hoá phải được nhuộm hoặc in toàn 

bộ và nguyên liệu không có xuất xứ của 

nhóm 50.07 phải được dệt thoi toàn bộ tại 

một nước thành viên hoặc tại một nước 

ASEAN. 

53.10 
Vải dệt thoi từ sợi đay hoặc từ các loại xơ 

libe dệt khác thuộc nhóm 53.03. 

53.11 
Vải dệt thoi từ các loại sợi dệt gốc thực 

vật khác; vải dệt thoi từ sợi giấy. 
 

Chương 54 

Sợi filament nhân tạo; sợi dạng dải và 

các dạng tương tự từ nguyên liệu dệt 

nhân tạo 

 

54.01 
Chỉ khâu làm từ sợi filament nhân tạo, đã 

hoặc chưa đóng gói để bán lẻ. 
CC 

54.02 

Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), 

chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi 

monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 

67 decitex. 

CC 

54.03 

Sợi filament nhân tạo (trừ chỉ khâu), chưa 

đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi 

monofilament nhân tạo có độ mảnh dưới 

67 decitex. 

CC 

54.04 

Sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh 

từ 67 decitex trở lên và kích thước mặt 

cắt ngang không quá 1 mm; sợi dạng dải 

và dạng tương tự (ví dụ, sợi giả rơm) từ 

nguyên liệu dệt tổng hợp có chiều rộng 

bề mặt không quá 5 mm. 

CC 

54.05 
Sợi monofilament nhân tạo có độ mảnh 

từ 67 decitex trở lên và kích thước mặt 
CC 



 

236 

 

Mã hàng Mô tả hàng hoá Tiêu chí xuất xứ 

cắt ngang không quá 1 mm; sợi dạng dải 

và dạng tương tự (ví dụ, sợi giả rơm) từ 

nguyên liệu dệt nhân tạo có chiều rộng bề 

mặt không quá 5 mm. 

54.06 
Sợi filament nhân tạo (trừ chỉ khâu), đã 

đóng gói để bán lẻ. 
CC 

54.07 

Vải dệt thoi bằng sợi filament tổng hợp, 

kể cả vải dệt thoi thu được từ các nguyên 

liệu thuộc nhóm 54.04. 

CTH ngoại trừ từ nhóm 54.07 -54.08,  

với điều kiện khi sử dụng nguyên  liệu 

không có xuất xứ thuộc  từ nhóm 54.01 - 

54.06,  các nguyên  liệu này phải được xe  

sợi  hoặc nhuộm hoặc in toàn bộ tại một 

nước  thành viên hoặc tại một   nước 

ASEAN; hoặc Không yêu cầu chuyển đổi 

mã số hàng hóa, với điều kiện hàng hoá 

phải được nhuộm hoặc in toàn bộ và 

nguyên liệu không có xuất xứ thuộc từ 

nhóm 54.07 - 54.08 phải được dệt thoi 

toàn bộ tại một nước  thành viên hoặc tại 

một   nước ASEAN. 

54.08 

Vải dệt thoi bằng sợi filament nhân tạo, 

kể cả vải dệt thoi thu được từ các nguyên 

liệu thuộc nhóm 54.05. 

Chương 55 Xơ sợi staple nhân tạo  

55.01 Tô (tow) filament tổng hợp. 

CC ngoại trừ từ nhóm  54.01 đến 54.06. 

 

55.02 Tô (tow) filament nhân tạo. 

55.03 

Xơ staple tổng hợp, chưa chải thô, chưa 

chải kỹ hoặc chưa gia công cách khác để 

kéo sợi. 

55.04 

Xơ staple nhân tạo, chưa chải thô, chưa 

chải kỹ hoặc chưa gia công cách khác để 

kéo sợi. 

 

55.05 
Phế liệu (kể cả phế liệu xơ, phế liệu sợi 

và nguyên liệu tái chế) từ xơ nhân tạo. 
 

55.06 
Xơ staple tổng hợp, đã chải thô, chải kỹ 

hoặc chưa gia công cách khác để kéo sợi. 
 

55.07 
Xơ staple nhân tạo, đã chải thô, chải kỹ 

hoặc chưa gia công cách khác để kéo sợi. 
 

55.08 
Chỉ khâu làm từ xơ staple nhân tạo, đã 

hoặc chưa đóng gói để bán lẻ. 
CTH ngoại trừ từ nhóm 55.08 - 55.11, 

với điều kiện khi sử dụng nguyên  liệu 

không có xuất xứ thuộc  từ nhóm 55.06 - 

55.07,  các nguyên  liệu này phải được 

chải kỹ hoặc chải thô toàn bộ tại một 

nước  thành viên hoặc tại một nước 

ASEAN. 

55.09 
Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple tổng hợp, 

chưa đóng gói để bán lẻ. 

55.10 
Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple nhân tạo, 

chưa đóng gói để bán lẻ. 

55.11 
Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple nhân tạo, 

đã đóng gói để bán lẻ. 

55.12 

Các loại vải dệt thoi từ xơ staple tổng 

hợp, có tỷ trọng loại xơ này từ 85% trở 

lên. 

CTH ngoại trừ từ nhóm 55.12 - 55.16, 

với điều kiện khi sử dụng nguyên  liệu 

không có xuất xứ thuộc  từ nhóm 55.08 - 

55.11,  các nguyên  liệu này phải được xe  

sợi  hoặc nhuộm hoặc in toàn bộ tại một 

nước  thành viên hoặc tại một   nước 

ASEAN; hoặc Không yêu cầu chuyển đổi 

55.13 

Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có 

tỷ trọng loại xơ này dưới 85%, pha chủ 

yếu hoặc pha duy nhất với bông, trọng 

lượng không quá 170 
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g/m2. mã số hàng hóa, với điều kiện hàng hoá 

phải được nhuộm hoặc in hoàn toàn và 

nguyên liệu không có xuất xứ thuộc từ 

nhóm 55.12 - 55.16 phải được dệt thoi 

toàn bộ tại một nước  thành viên hoặc 

một nước ASEAN. 

55.14 

Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có 

tỷ trọng loại xơ này dưới 85%, pha chủ 

yếu 

hoặc pha duy nhất với bông, trọng lượng 

trên 170 g/m2. 

55.15 
Các loại vải dệt thoi khác từ xơ staple 

tổng hợp. 
 

55.16 Vải dệt thoi từ xơ staple nhân tạo.  

Chương 56 

Mền xơ, phớt và các sản phẩm không 

dệt; các loại sợi đặc biệt; sợi xe, sợi 

coóc (cordage), sợi xoắn thừng và sợi 

cáp và các sản phẩm của chúng 

 

56.01 

Mền xơ bằng nguyên liệu dệt và các sản 

phẩm của nó; các loại xơ dệt, chiều dài 

không quá 5 mm (xơ vụn), bụi xơ và kết 

xơ (neps) từ công nghiệp dệt. 
CC ngoại trừ từ nhóm 50.04 - 50.07, 

51.06 - 51.13, 52.04 - 52.12, 53.06 - 

53.11 hoặc 55.08 - 55.16 hoặc chương 

54. 
56.02 

Phớt, đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng, phủ 

hoặc ép lớp. 

56.03 
Các sản phẩm không dệt, đã hoặc chưa 

ngâm tẩm, tráng phủ hoặc ép lớp. 

56.04 

Chỉ cao su và chỉ coóc (choặcd) cao su, 

được bọc bằng vật liệu dệt; sợi dệt, và dải 

và dạng tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 

54.05, đã ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc bao 

ngoài bằng cao su hoặc plastic. 
CC, với điều kiện  khi  sử dụng nguyên 

liệu không có xuất xứ thuộc từ các nhóm 

50.04 - 50.06, 51.06 - 51.10, 52.04 - 

52.07, 53.06 - 53.08, 54.01 - 54.06 hoặc 

55.08 - 55.11, các nguyên liệu này phải 

được xe sợi toàn bộ tại một nước thành  

viên hoặc tại một nước ASEAN. 

56.05 

Sợi kim loại hoá, có hoặc không quấn 

bọc, là loại sợi dệt hoặc dải hoặc dạng 

tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05, 

được kết hợp với kim loại ở dạng dây, dải 

hoặc bột hoặc phủ bằng kim loại. 

56.06 

Sợi cuốn bọc, sợ dạng dải và các dạng 

tương tự thuộc nhóm 

54.04 hoặc 54.05, đã quấn bọc (trừ các 

loại thuộc nhóm 56.05 và sợi quấn bọc 

lông bờm ngựa); sợi sơnin (chenille) (kể 

cả sợi sơnin xù); sợi sùi vòng. 

56.07 

Dây xe, dây coóc (choặcdage), dây thừng 

và cáp, đã hoặc chưa tết hoặc bện, có 

hoặc không ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc 

bao ngoài bằng cao su hoặc plastic. 

 

56.08 

Tấm lưới được thắt gút bằng sợi xe, dây 

coóc (choặcdage) hoặc sợi xoắn thừng; 

lưới đánh cá và các loại lưới khác đã 

hoàn thiện, từ nguyên liệu dệt. 

 

56.09 

Các sản phẩm làm từ sợi, sợi dạng dải và 

dạng tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 

54.05, dây xe, dây coóc (choặcdage), dây 

xoắn thừng hoặc dây cáp, chưa được chi 

tiết hay ghi ở nơi khác. 
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Chương 57 
Thảm và các loại hàng dệt trải sàn 

khác 

CC ngoại trừ từ nhóm 50.07, 51.11 - 

51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 - 53.11, 54.07 

- 54.08 hoặc 55.12 - 55.16, với điều kiện  

khi  sử dụng nguyên liệu không có xuất 

xứ thuộc từ nhóm 50.04 - 50.06, 51.06 - 

51.10, 52.04 - 52.07, 53.06 - 53.08, 54.01 

-54.06  hoặc 55.08 - 55.11, các nguyên 

liệu này phải được xe sợi toàn bộ tại ít 

nhất một trong các nước thành  viên 

hoặc một nước ASEAN. 

Chương 58 

Các loại vải dệt thoi đặc biệt; các loại 

vải dệt chần sợi vòng; hàng ren; thảm 

trang trí; hàng trang trí; hàng thêu 

CC, với điều kiện  khi  sử dụng nguyên 

liệu không có xuất xứ thuộc từ   nhóm 

50.04 - 50.06, 51.06 - 51.10, 52.04 - 

52.07, 53.06 - 53.08, 54.01 - 54.0 hoặc 

55.08 - 55.11, các nguyên liệu này phải 

được xe sợi toàn bộ tại ít nhất một trong 

các nước thành  viên hoặc một nước 

ASEAN. 

Chương 59 

Các loại vải dệt đã được ngâm tẩm, 

tráng, phủ hoặc ép lớp; các mặt hàng 

dệt thích hợp dùng trong công nghiệp 

 

59.01 

Vải dệt được tráng keo hoặc hồ tinh bột, 

dùng để bọc ngoài bìa sách hoặc loại 

tương tự; vải can; vải bạt đã xử lý để vẽ; 

vải hồ cứng và các loại vải dệt đã được 

làm cứng tương tự để làm cốt mũ. 

CC ngoại trừ từ nhóm 50.07, 51.11 - 

51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 - 53.11, 

54.07,  54.08, hoặc 55.12 - 55.16. 

59.02 

Vải mành dùng làm lốp từ sợi có độ bền 

cao từ nylon hoặc các polyamit khác, các 

polyeste hoặc tơ nhân tạo vitcô (viscose 

rayon). 

CTH ngoại trừ từ nhóm 50.07, 51.11 - 

51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 - 53.11, 

54.07,  54.08, hoặc 55.12 - 55.16, 

với điều kiện khi sử dụng nguyên  liệu 

không có xuất xứ thuộc  từ nhóm 

50.04 - 50.06, 51.06 - 51.10, 52.04 - 

52.07, 53.06 - 53.08, 54.01 - 54.06 hoặc 

55.08 - 55.11, các nguyên liệu này phải 

được xe sợi toàn bộ tại một trong các 

nước thành viên hoặc một nước ASEAN. 

59.03 

Vải dệt đã được ngâm tẩm, tráng, phủ 

hoặc ép với plastic, trừ các loại thuộc 

nhóm 59.02. CC ngoại trừ từ nhóm 50.07, 51.11 - 

51.13, 

52.08 - 52.12, 53.09 - 53.11, 54.07, 54.08 

hoặc 55.12 - 55.16, với điều kiện khi sử 

dụng nguyên  liệu không có xuất xứ 

thuộc  từ nhóm 50.04 - 50.06, 51.06 - 

51.10, 52.04 - 52.07, 53.06 - 53.08, 54.01 

- 54.06 hoặc 55.08 - 55.11, các nguyên 

liệu này phải được xe sợi toàn bộ tại ít 

nhất một trong các nước thành  viên hoặc 

một nước ASEAN. 

59.04 

Vải sơn, đã hoặc chưa cắt theo hình; các 

loại trải sàn có một lớp tráng hoặc phủ 

gắn trên lớp bồi là vật liệu dệt, đã hoặc 

chưa cắt thành hình. 

59.05 Các loại vải dệt phủ tường. 

59.06 
Vải dệt cao su hoá, trừ các loại thuộc 

nhóm 59.02. 

59.07 

Các loại vải dệt được ngâm tẩm, tráng 

hoặc phủ bằng cách khác; bạt đã vẽ làm 

phông màn cho sân khấu, phông trường 

quay hoặc loại tương tự. 
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59.08 

Các loại bấc dệt thoi, kết, tết hoặc dệt 

kim, dùng cho đèn, bếp dầu, bật lửa, nến 

hoặc loại tương tự; mạng đèn măng xông 

và các loại vải dệt kim hình ống dùng làm 

mạng đèn măng xông, đã hoặc chưa 

ngâm tẩm. 

59.09 

Các loại ống dẫn dệt mềm và các loại ống 

dệt tương tự có lót hoặc không lót, bọc vỏ 

cứng hoặc có các phụ kiện từ vật liệu 

khác. 

 

59.10 

Băng tải hoặc băng truyền hoặc băng đai, 

bằng vật liệu dệt, đã hoặc chưa ngâm 

tẩm, tráng, phủ hoặc ép bằng plastic, 

hoặc gia cố bằng kim loại hoặc vật liệu 

khác. 

CTH ngoại trừ từ nhóm 50.07, 51.11 - 

51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 - 53.11, 

54.07,  54.08, hoặc 55.12 - 55.16, 

với điều kiện khi sử dụng nguyên  liệu 

không có xuất xứ thuộc  từ nhóm 

50.04 - 50.06, 51.06 - 51.10, 52.04 - 

52.07, 53.06 - 53.08, 54.01 - 54.06 hoặc 

55.08 - 55.11, các nguyên liệu này phải 

được xe sợi toàn bộ tại một trong các 

nước thành viên hoặc một nước ASEAN. 

59.11 

Các sản phẩm và mặt hàng dệt, phục vụ 

cho mục đích kỹ thuật, đã nêu tại Chú 

giải 7 của Chương này. 

CC ngoại trừ từ nhóm 50.07, 51.11 - 

51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 - 53.11, 

54.07, 54.08 hoặc 55.12 - 55.16, 

với điều kiện khi sử dụng nguyên  liệu 

không có xuất "xứ thuộc  từ nhóm 

50.04 - 50.06, 51.06 - 51.10, 52.04 - 

52.07," 53.06 - 53.08, 54.01 - 54.06 hoặc 

55.08 - 55.11, các nguyên liệu này phải 

được xe sợi toàn bộ tại ít nhất một trong 

các nước thành viên hoặc một nước 

ASEAN. 

Chương 60 Các loại hàng dệt kim hoặc móc 

CC, với điều kiện  khi  sử dụng nguyên 

liệu không có xuất xứ thuộc từ  nhóm 

50.04 - 50.06, 51.06 - 51.10, 52.04 - 

52.07, 53.06 - 53.08, 

54.01 - 54.06 hoặc 55.08 - 55.11, các 

nguyên liệu này phải được xe  sợi  hoặc 

nhuộm hoặc in toàn bộ tại một trong các 

nước thành  viên hoặc một nước ASEAN; 

hoặc Không yêu cầu chuyển đổi mã số 

hàng hóa, với điều kiện hàng hoá được 

nhuộm hoặc in toàn  bộ  và nguyên  liệu 

không có xuất xứ  thuộc chương  60 được 

dệt kim hoặc móc toàn bộ tại ít nhất một 

trong những  nước thành viên hoặc một 

nước thành viên ASEAN. 

Chương 61 
Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, dệt 

kim hoặc móc 

CC, với điều kiện  khi  sử dụng nguyên 

liệu không có xuất xứ của nhóm 50.07, 

51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.09  -

53.11, 54.07,  54.08, 
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55.12 - 55.16 hoặc chương 60, các 

nguyên liệu này được dệt thoi, hoặc dệt 

kim hoặc móc toàn bộ tại ít  nhất  một 

trong  những nước  thành viên, hoặc tại 

một   nước ASEAN 

Chương 62 
Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, 

không dệt kim hoặc móc 
 

62.01 

Áo khoác ngoài, áo choàng mặc khi đi xe 

(car-coats), áo khoác không tay, áo 

choàng không tay, áo khoác có mũ trùm 

(kể cả áo jacket trượt tuyết), áo gió, áo 

jacket chống gió và các loại tương tự, 

dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, 

trừ các loại thuộc nhóm 62.03. 

CC, với điều kiện  khi  sử dụng nguyên 

liệu không có xuất xứ của nhóm 50.07, 

51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.09  -

53.11, 54.07, 54.08 hoặc 55.12 - 55.16 

hoặc chương 60, các nguyên liệu này 

được dệt thoi toàn bộ tại ít nhất một trong  

những nước  thành viên, hoặc tại một   

nước ASEAN. 62.02 

Áo khoác ngoài, áo choàng mặc khi đi xe 

(car-coats), áo khoác không tay, áo 

choàng không tay, áo khoác có mũ (kể cả 

áo jacket trượt tuyết), áo gió, áo jacket 

chống gió và các loại tương tự, dùng cho 

phụ nữ hoặc trẻ em gái, trừ loại thuộc 

nhóm 62.04. 

62.03 

Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo 

jacket, áo khoác thể thao, quần dài, quần 

yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần 

soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho nam giới 

hoặc trẻ em trai. 

trai. 
CC, với điều kiện  khi  sử dụng nguyên 

liệu không có xuất xứ của nhóm 50.07, 

51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.09  -

53.11, 54.07, 54.08 

hoặc 55.12 - 55.16 hoặc chương 60, các 

nguyên liệu này được dệt thoi toàn bộ tại 

ít nhất một trong  những nước  thành 

viên, hoặc tại một   nước ASEAN. 

62.04 

Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo 

jacket, áo khoác thể thao, váy dài, váy, 

chân váy, quần dài, quần yếm có dây đeo, 

quần ống chẽn, và quần soóc (trừ quần áo 

bơi) dùng 

cho phụ nữ hoặc trẻ em gái. 

62.05 Áo sơ mi nam giới hoặc trẻ em trai. 

62.06 

Áo choàng, áo sơ mi và áo choàng sơ mi 

phỏng kiểu nam dùng cho phụ nữ hoặc 

trẻ em gái. 

62.07 

Áo may ô và các loại áo lót khác, quần 

lót, quần đùi, quần sịp, áo ngủ, bộ 

pyjama, áo choàng tắm, áo khoác ngoài 

mặc trong nhà và các loại 

tương tự dùng cho nam giới hoặc trẻ em 

trai. 

 

62.08 

Áo may ô và các loại áo lót khác, váy lót, 

váy lót trong, quần xi líp, quần đùi bó, 

váy ngủ, bộ pyjama, áo mỏng mặc trong 

nhà, áo choàng tắm, áo khoác ngoài mặc 

trong nhà và các loại tương tự dùng cho 

phụ nữ hoặc trẻ em gái. 
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62.09 
Quần áo may sẵn và đồ phụ kiện hàng 

may cho trẻ em. 
 

62.10 

Quần áo may từ các loại vải thuộc nhóm 

56.02, 56.03, 

59.03, 59.06 hoặc 59.07. 

 

62.11 
Bộ quần áo thể thao, bộ quần áo trượt 

tuyết và quần áo bơi; quần áo khác. 
 

62.12 

Xu chiêng, gen, áo nịt ngực, dây đeo 

quần, dây móc bít tất, nịt tất, các sản 

phẩm tương tự và các chi tiết của chúng, 

được làm hoặc không được làm từ dệt 

kim hoặc móc. 

CC, với điều kiện  khi  sử dụng nguyên 

liệu không có xuất xứ của nhóm 50.07, 

51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 - 

53.11, 54.07,  54.08, 55.12 - 55.16 hoặc 

chương 60, các nguyên liệu này được dệt 

thoi, hoặc dệt kim hoặc móc toàn bộ tại ít  

nhất  một trong  những nước  thành viên, 

hoặc tại một   nước ASEAN 

62.13 Khăn tay và khăn vuông nhỏ quàng cổ. 

CC, với điều kiện  khi  sử dụng nguyên 

liệu không có xuất xứ của nhóm 50.07, 

51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 - 

53.11, 54.07, 54.08 hoặc 55.12 - 55.16 

hoặc chương 60, các nguyên liệu này 

được dệt thoi toàn bộ tại ít nhất một trong  

những nước  thành viên, hoặc tại một   

nước ASEAN. 

62.14 

Khăn san, khăn choàng vai, khăn quàng 

cổ, khăn choàng rộng đội đầu và choàng 

vai, mạng che mặt và các loại tương tự. 

62.15 Nơ thường, nơ con bướm và cà vạt. 

62.16 
Găng tay, găng tay hở ngón và găng tay 

bao. 

62.17 

Phụ kiện may mặc làm sẵn khác; các chi 

tiết của quần áo hoặc của phụ kiện may 

làm sẵn, trừ các loại thuộc nhóm 62.12. 

Chương 63 

Các mặt hàng dệt đã hoàn thiện khác; 

bộ vải; quần áo dệt cũ và các loại hàng 

dệt cũ khác; vải vụn 

 

63.01 Chăn và chăn du lịch. 
CC, với điều kiện  khi  sử dụng nguyên 

liệu không có xuất xứ của nhóm 50.07, 

51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.09  -

53.11, 54.07,  54.08, 55.12 - 55.16 hoặc 

chương 60, các nguyên liệu này được dệt 

thoi, hoặc dệt kim hoặc móc toàn bộ tại ít  

nhất  một trong  những nước  thành viên, 

hoặc tại một   nước ASEAN 

63.02 
Khăn trải giường, khăn trải bàn, khăn 

trong phòng vệ sinh và khăn nhà bếp. 

63.03 

Màn che (kể cả rèm trang trí) và rèm mờ 

che phía trong; diềm màn che hoặc diềm 

giường. 

63.04 
Các sản phẩm trang trí nội thất khác, trừ 

các loại thuộc nhóm 94.04. 

63.05 Bao và túi, loại dùng để đóng, gói hàng. 

63.06 

Tấm vải chống thấm nước, tấm hiên và 

tấm che nắng; tăng; buồm cho tàu thuyền, 

ván lướt hoặc ván lướt cát; các sản phẩm 

dùng cho cắm trại. 

 

63.07 
Các mặt hàng may đã hoàn thiện khác, kể 

cả mẫu cắt may. 
 

63.08 

Bộ vải bao gồm vải và chỉ, có hoặc 

không có phụ kiện dùng để làm chăn, 

thảm trang trí, khăn trải bàn hoặc khăn ăn 

đã thêu, hoặc các sản phẩm dệt tương tự, 

đóng gói sẵn để bán lẻ. 
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63.09 
Quần áo và các sản phẩm dệt may đã qua 

sử dụng khác. 
WO 

63.10 

Vải vụn đã qua sử dụng hoặc mới,  dây  

xe,  dây  coóc (hoặcdage), dây thừng và 

dây cáp dạng đoạn, mảnh đã qua sử dụng 

hoặc mới và các phế liệu từ vải vụn, dây 

xe, dây coóc (choặcdage), dây thừng hoặc 

dây cáp, từ nguyên liệu dệt. 

WO 

 

11.2.3. Các vấn đề khác 

- Quy tắc chủ đạo:  

Nhóm hàng dệt may trong ACFTA tuân thủ quy tắc “Cắt, May và Hoàn thiện sản phẩm” hay 

còn gọi là “Từ cắt may trở đi”. Theo đó, chỉ cần Cắt, May và Hoàn thiện sản phẩm được thực 

hiện trong khu vực FTA thì thành phẩm sẽ được coi là “có xuất xứ” theo FTA đó. 

- Quy tắc Tỷ lệ tối thiểu (De Minimis):  

Hiệp định có quy định về Tỷ lệ tối thiểu (De Minimis) 10%, theo đó cho phép lô hàng dệt 

may không đáp ứng được tiêu chí CTC vẫn được hưởng ưu đãi thuế quan nếu trọng lượng của 

nguyên liệu không có xuất xứ được sử dụng để sản xuất ra hàng hóa không đạt tiêu chí CTC 

không được vượt quá 10% tổng trọng lượng hàng hóa. 

- Quy tắc cộng gộp:  

Các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu xuất xứ theo hàm lượng ACFTA và được sử dụng tại một 

bên như là đầu vào của một sản phẩm hoàn chỉnh đủ điều kiện được hưởng ưu đãi theo Hiệp 

định được coi là các sản phẩm xuất xứ tại Bên gia công, chế biến sản phẩm cuối cùng miễn 

là tổng hàm lượng ACFTA (được áp dụng đối với tất cả các bên) của sản phẩm cuối cùng 

không nhỏ hơn 40%. 

- Quy định xác định nước xuất xứ chính:  

Sản phẩm thỏa mãn quy tắc xuất xứ quy định trong Hiệp định sẽ được coi là trải qua chuyển 

đổi cơ bản và sẽ được coi là có xuất xứ của Bên diễn ra quá trình chuyển đổi cơ bản đó. Trong 

trường hợp một sản phẩm có sự tham gia sản xuất của từ hai Bên trở lên thì sản phẩm đó sẽ 

có xuất xứ của Bên diễn ra quy trình chuyển đổi cơ bản cuối cùng. 

11.3. Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ 

- Giấy chứng nhận xuất xứ: C/O mẫu E 

o Các nước trong Hiệp định chỉ chấp nhận C/O mẫu E bằng giấy, một bộ C/O 

gồm 1 bản gốc và 2 bản sao, phải làm bằng tiếng Anh. Đặc biệt, C/O mẫu E sử 

dụng 3 mã  màu khác nhau và phải tuân thủ bảng màu của Viện Màu Quốc Tế 
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Pantone, khác với C/O trong các Hiệp định khác cho phép in màu trắng để thuận 

tiện in ấn phát hành. 

o ACFTA là FTA duy nhất sử dụng “Movement Certificate” thay thế cho tên gọi 

“Back-to-back C/O” (C/O giáp lưng) thông dụng trong các FTA khác. Quy định 

về C/O giáp lưng của ACFTA cũng chặt chẽ hơn nhiều so với các FTA khác, 

cụ thể ACFTA bắt buộc nhà nhập khẩu trên C/O gốc và nhà xuất khẩu trên C/O 

giáp lưng phải là một. Hiện tại quá trình đàm phán nâng cấp ACFTA về vấn đề 

quy tắc xuất xứ được kỳ vọng sẽ cải thiện điều khoản này. 

o Theo quy định của ACFTA, trong trường hợp có sai sót hoặc lỗi nhỏ trên C/O 

thì các sai sót hoặc lỗi nhỏ này sẽ được sửa trực tiếp trên mặt C/O chứ không 

cấp lại C/O mẫu E mới. Việc sửa đổi này phải được chấp thuận bởi người có 

thẩm quyền ký C/O mẫu E và được chứng nhận bằng con dấu chính thức hoặc 

con dấu sửa lỗi sai (nếu có). Tuy nhiên quá trình thực hiện Hiệp định cho thấy 

các Tổ chức cấp C/O mẫu E đều linh hoạt cấp mới C/O cho doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp sẽ gửi trả lại C/O bị cấp lỗi trong một khoảng thời hạn nhất định 

sau đó. Cơ quan hải quan các Nước thành viên nhập khẩu cũng đều linh hoạt 

chấp nhận C/O mẫu E được cấp mới, mặc dù Hiệp định chưa có quy định này. 

Hiện tại quá trình đàm phán nâng cấp ACFTA về vấn đề quy tắc xuất xứ được 

kỳ vọng sẽ cải thiện điều khoản này 

- Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ: 

o ACFTA vẫn áp dụng quy trình cấp chứng nhận xuất xứ truyền thống, theo đó 

chứng nhận xuất xứ phải được cấp bởi một cơ quan có thẩm quyền do Nhà nước 

quy định/ủy quyền (tương tự các FTA ký trước đây mà Việt Nam đang thực 

hiện). Trong đàm phán bản nâng cấp ACFTA về quy tắc xuất xứ (hiện đang 

đàm phán, chưa hoàn tất), có thể có khả năng có thêm hình thức tự chứng nhận 

xuất xứ. 

o C/O mẫu E có thể được cấp trước, trong hoặc sau thời điểm xuất khẩu, nhằm 

tạo thuận lợi cho quá trình xin C/O của thương nhân. 

 

Mẫu CO và quy trình xin chứng nhận xuất xứ Mẫu E theo Hiệp  định này được hướng dẫn cụ 

thể tại Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương.  
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C/O MẪU E 

1. Products consigned from (Exporter's 

business name, address, country) 

Reference No. 

ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA  

PREFERENTIAL TARIFF  

CERTIFICATE OF ORIGIN 

(Combined Declaration and Certificate) 

Issued in FORM E 

 (Country) 

 

See Overieaf Notes 

 

2. Products consigned to (Consignee's name. 

address, country) 

3. Mean of transport and route (as far as 

known) 

Departure date 

Vessel's name/Aircraft etc. 

Port of Discharge 

4. For Official Use 

 Preferential Treatment Given 

 Preferential Treatment Not Given (Please 

state reason/s) 

 

........................................................ 

Signature of Authorised Signatory of the 

Importing Party 

5. Item 

number 

6. Marks 

and 

numbers 

on 

packages 

7. Number and type of 

packages, description 

of products (including 

quantity where 

appropriate and HS 

number of the 

importing Party) 

8. Origin 

criteria 

(see 

Overieaf 

Notes) 

9. Gross 

weight or 

other 

quantity 

and value 

(FOB)  

10. Number and 

date of Invoices 
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11. Deciaration by the exporter 

The undersigned hereby declares that the 

above detais and statement ate correct; that 

all the products were produced In 

.......................... 

(Country) 

and that they comply with the origin 

requirements specified for these products in 

the Rules of Origin for the ACFTA for the 

products exported to 

.......................... 

(Importing Country) 

.......................... 

Place and date, signature of authorised 

signatory 

12. Certification 

It is hereby certified, on the basis of control 

carried out, that the deciaration by the 

exporter is correct. 

 

 

 

 

 

 

 

.................................. 

Place and date, signature and stamp of 

Certifying authority 13 

 Issued 

Retroactively 

 Movement Certificate 

 Exhibition 

 Third Party 

Invoicing 
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Chương 12: Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Hồng Kông, Trung Quốc 

(AHKFTA) 

Ngày 12/11/2017, ASEAN và Hồng Kông (Trung Quốc) đã chính thức ký kết Hiệp định 

Thương mại tự do (AHKFTA) và Hiệp định Đầu tư (AHKIA). AHKFTA chính thức có hiệu 

lực với Hồng Kông và 5 nước thành viên ASEAN (bao gồm Lào, Myanmar, Singapore, Thái 

Lan và Việt Nam) kể từ ngày 11/6/2019, tương tự với AHKIA từ 17/6/2019. 

Hai hiệp định này bao hàm toàn diện các lĩnh vực từ thương mại hàng hóa, thương mại dịch 

vụ, đầu tư, hợp tác kinh tế và kỹ thuật, công cụ giải quyết tranh chấp và các lĩnh vực liên quan 

khác. Hiệp định được kỳ vọng sẽ cải thiện luật pháp, phát triển mở cửa thị trường và đối xử 

công bằng, bình đẳng trong thương mại và đầu tư, đồng thời đem lại nhiều cơ hội kinh doanh, 

đầu tư và hợp tác giữa Hồng Kông và ASEAN. 

12.1. Cam kết về thuế quan với mặt hàng dệt may 

12.1.1. Cam kết từ phía Việt Nam 

Trong AHKFTA, mức cam kết mở cửa của Việt Nam đối với sản phẩm dệt may của Hồng 

Kong là rất hạn chế, không có dòng thuế nào được xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực. 

Khoảng trên 80% dòng thuế với sản phẩm dệt may được cam kết xóa bỏ hoàn toàn theo lộ 

trình 3 năm hoặc 10 năm. Các dòng thuế còn lại hoặc thuộc danh mục nhạy cảm (ST) hoặc 

nhạy cảm cao (HSL), ngoại trừ 22 dòng thuế thuộc danh mục loại trừ. 

(Chi tiết tham khảo Bảng 02 Phụ lục 11). 

12.1.2. Cam kết từ phía Hồng Kông, Trung Quốc 

Theo Hiệp định AHKFTA, phía Hồng Kông, Trung Quốc cam kết sẽ xóa bỏ toàn bộ thuế 

quan ở tất cả dòng thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực, bao gồm cả những dòng thuế với sản 

phẩm dệt may từ phía Việt Nam.  

12.2. Quy tắc xuất xứ 

12.2.1. Quy tắc chung 

Để được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định này, hàng hóa phải đáp ứng được các quy 

tắc xuất xứ của Hiệp định. Cụ thể, hàng hóa sẽ được coi là có xuất xứ (ASEAN hoặc Hồng 

Kông, Trung Quốc) nếu: 

- Trường hợp 1: Có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của Bên 

xuất khẩu; hoặc 

- Trường hợp 2: Được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của Bên xuất khẩu chỉ từ những 

nguyên liệu có xuất xứ từ ASEAN hoặc Hồng Kông, Trung Quốc; hoặc 



 

247 

 

- Trường hợp 3: Không có xuất xứ thuần túy hoặc không được sản xuất toàn bộ tại lãnh 

thổ của Bên xuất khẩu nhưng đáp ứng được các yêu cầu về quy tắc xuất xứ được quy 

định cụ thể trong Hiệp định. 

Đối với trường hợp 3, hàng hóa có xuất xứ không thuần túy trong Hiệp định được xác định 

dựa trên các tiêu chí: 

- Tiêu chí hàm lượng giá trị khu vực (RVC) đòi hỏi ít nhất 40% giá trị sản phẩm cuối 

cùng phải có xuất xứ trong các Nước thành viên AHKFTA.  

- Tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa (CTC) đòi hỏi sản phẩm phải thuộc mã số khác 

với mã số nguyên liệu nhập khẩu (theo quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng).  

Công thức tính hàm lượng giá trị khu vực (RVC) như sau: 

a) Cách tính trực tiếp (còn gọi là phương pháp Build - Up) 

RVC =  
𝑉𝑂𝑀 

𝐹𝑂𝐵
 x100% 

Trong đó: VOM là trị giá của các nguyên liệu có xuất xứ (bao gồm trị giá của chi phí nguyên 

liệu có xuất xứ, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí kinh doanh trực tiếp, chi phí khác và lợi 

nhuận). 

b) Cách tính gián tiếp (còn gọi là phương pháp Build - Down) 

RVC =  
(𝐹𝑂𝐵−𝑉𝑁𝑀)

𝐹𝑂𝐵
 x100% 

Trong đó VNM là trị giá nguyên liệu không có xuất xứ, cụ thể là: (i) Giá CIF tính tại thời 

điểm nhập khẩu nguyên vật liệu, bộ phận hoặc hàng hóa đầu vào; hoặc (ii) Giá tại thời điểm 

mua sớm nhất của nguyên vật liệu, bộ phận hoặc hàng hóa đầu vào chưa xác định. 

12.2.2. Quy tắc cụ thể mặt hàng 

Ngoài các nguyên tắc chung để xác định xuất xứ hàng hóa như trên, AHKFTA còn quy định 

Quy tắc cụ thể riêng cho một số sản phẩm, trong đó có dệt may. 

Bảng 10: Quy tắc cụ thể mặt hàng áp dụng với mặt hàng dệt may trong AHKFTA 

Mã hàng Mô tả hàng hóa Quy tắc xuất xứ 

5103.20 
- Các loại phế liệu khác từ lông cừu 

hoặc lông động vật loại mịn 

Thu được từ cừu, cừu non hoặc các động vật 

khác được nuôi dưỡng ở một trong các nước 

thuộc AHKFTA 
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Mã hàng Mô tả hàng hóa Quy tắc xuất xứ 

5103.30 - Chất thải từ lông động vật thô 

Thu được từ cừu, cừu non hoặc các động vật 

khác được nuôi dưỡng ở một trong các nước 

thuộc AHKFTA 

6309.00 - Quần áo và các phụ kiện khác. WO 

6310.10 - Đã sắp xếp WO 

6310.90 - Loại khác WO 

 

12.2.3. Các vấn đề khác 

- Quy tắc chủ đạo:  

Nhóm hàng dệt may trong AHKFTA tuân thủ quy tắc “Cắt, May và Hoàn thiện sản phẩm” 

hay còn gọi là “Từ cắt may trở đi”. Theo đó, chỉ cần Cắt, May và Hoàn thiện sản phẩm được 

thực hiện trong khu vực FTA thì thành phẩm sẽ được coi là “có xuất xứ” theo FTA đó. 

 Quy tắc Tỷ lệ tối thiểu (De Minimis):  

Hàng hóa thuộc mặt hàng dệt may không đáp ứng được tiêu chí xuất xứ chuyển đổi mã HS 

vẫn được coi là có xuất xứ nếu trị giá của tất cả các nguyên liệu không có xuất xứ không vượt 

quá 10% trị giá FOB của hàng hóa..  

 Quy tắc cộng gộp:  

AHKFTA cho phép cộng gộp xuất xứ, nghĩa là nguyên liệu có xuất xứ của một nước thành 

viên được sử dụng để sản xuất ra hàng hoá ở nước thành viên khác được coi là nguyên liệu 

có xuất xứ của nước thành viên nơi diễn ra công đoạn gia công, chế biến hàng hoá đó. 

12.3. Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ 

- Giấy chứng nhận xuất xứ: C/O mẫu AHK 

o Các nước trong Hiệp định chỉ chấp nhận C/O mẫu AHK bằng giấy. 

o AHKFTA không bắt buộc Nhà xuất khẩu trên C/O giáp lưng và Nhà nhập khẩu 

trên C/O gốc phải là một. 

o AHKFTA cho phép C/O cấp lỗi có thể được xử lý dưới 2 hình thức: (i) Gạch 

bỏ lỗi và bổ sung thông tin, những thay đổi này phải được chấp thuận bởi người 

có thẩm quyền ký C/O và được Tổ chức cấp C/O chứng nhận. Các phần còn 

trống phải được gạch chéo để tránh điền thêm; hoặc (ii) Cấp C/O mới thay thế 

C/O có lỗi. 
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- Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ: 

o AHKFTA vẫn áp dụng quy trình cấp chứng nhận xuất xứ thông qua một cơ 

quan/tổ chức có thẩm quyền do Nhà nước quy định/ủy quyền như trong các 

FTA ký trước đây mà Việt Nam đang thực hiện.  

o AHKFTA cho phép C/O có thể được cấp trước, trong và sau thời điểm xuất 

khẩu, nhưng không quá 01 năm kể từ ngày xếp hàng lên tàu, và phải đánh dấu 

“Issued reproactively” 

o Đặc biệt, theo quy định trong điều 14, Phụ lục 3-1 Hiệp định AHKFTA, các 

kiện hàng hóa có xuất xứ từ nước xuất khẩu và có giá trị không vượt quá 200$ 

trị giá FOB sẽ được miễn C/O mẫu AHK mà chỉ cần sử dụng một tờ khai đơn 

giản do nhà xuất khẩu phát hành chứng nhận hàng hóa có xuất xứ từ nước xuất 

khẩu. Hàng hóa được gửi qua đường bưu điện có tổng giá trị không vượt quá 

200$ trị giá FOB cũng được đối xử tương tự. 
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PHẦN II 

CAM KẾT DỰ KIẾN ĐỐI VỚI NGÀNH DỆT MAY  

TRONG CÁC FTA CHƯA CÓ HIỆU LỰC 

A. CÁC FTA ĐÃ KÝ KẾT 

Chương 1: Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA) 

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) là một FTA thế hệ mới giữa Việt 

Nam và 28 nước thành viên EU. EVFTA, cùng với Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương 

(TPP-CPTPP), là hai FTA có phạm vi cam kết rộng và mức độ cam kết cao nhất của Việt 

Nam từ trước tới nay. 

Ngày 1/12/2015 EVFTA đã chính thức kết thúc đàm phán và đến ngày 1/2/2016 văn bản hiệp 

định đã được công bố. Ngày 26/6/2018, một bước đi mới của EVFTA được thống nhất. Theo 

đó, EVFTA được tách làm hai Hiệp định, một là Hiệp định Thương mại (EVFTA), và một là 

Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA); đồng thời chính thức kết thúc quá trình rà soát pháp lý 

đối với Hiệp định EVFTA. 8/2018, quá trình rà soát pháp lý đối với EVIPA cũng được hoàn 

tất. 

Hai Hiệp định đã được ký kết vào 30/6/2019. Sau bước ký kết, hai Hiệp định sẽ phải trải qua 

quá trình phê chuẩn nội bộ ở EU và Việt Nam để có thể chính thức có hiệu lực với hai Bên. 

1.1. Cam kết về thuế quan với mặt hàng dệt may 

1.1.1. Từ phía Việt Nam 

Việt Nam cam kết mở cửa tương đối rộng cho các sản phẩm dệt may của EU, khi phần lớn 

(khoảng 83%) các dòng thuế được cam kết xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Số dòng 

thuế còn lại được cam kết xóa bỏ theo lộ trình 3 năm, 5 năm, 7 năm hoặc dài nhất là 10 năm.  

(Chi tiết trong Bảng 01 Phụ lục 12). 

1.1.2. Từ phía EU 

Mức cam kết mở cửa của EU cho sản phẩm của Việt Nam tương đối rộng. Khoảng 80% số 

dòng thuế được cam kết xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Số còn lại được cam kết xóa 

bỏ theo lộ trình 3 năm, 5 năm hoặc dài nhất là 7 năm. 

 (Chi tiết trong Bảng 02 Phụ lục 12). 

1.2. Quy tắc xuất xứ 

1.2.1. Quy tắc chung 
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Các cam kết về quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA được quy định tập trung tại “Nghị 

định thư về Quy tắc xuất xứ của sản phẩm và các biện pháp hợp tác hành chính” kèm theo 

EVFTA.  

Về cơ bản, hàng hóa được coi là có xuất xứ EVFTA khi thuộc một trong ba trường hợp sau: 

Trường hợp 1: Hàng hóa có xuất xứ thuần túy 

Trường hợp này bao gồm các hàng hóa được hình thành một cách tự nhiên trong lãnh thổ Việt 

Nam hoặc EU. Ví dụ như: khoáng sản, động vật thực vật được hình thành tự nhiên và sản 

phẩm của các loại động thực vật này… Các trường hợp được coi là hàng hóa có xuất xứ thuần 

túy được quy định cụ thể tại Điều 4 Nghị định thư. 

Trường hợp 2: Hàng hóa có xuất xứ cộng gộp  

Trường hợp này bao gồm các hàng hóa được hình thành từ nguyên liệu có xuất xứ một phần 

hoặc toàn bộ từ EU/Việt Nam và được chế biến hoặc sản xuất tại Việt Nam/EU thỏa mãn các 

yêu cầu về quy trình sản xuất theo quy định tại Điều 6 Nghị định thư. 

Trường hợp 3: Hàng hóa được sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam/EU, sử dụng một phần nguyên 

liệu không có xuất xứ 

Hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam hoặc EU, sử dụng nguyên liệu không hoàn toàn từ Việt 

Nam hoặc EU nhưng các nguyên liệu này thỏa mãn các yêu cầu cụ thể về quy trình sản xuất 

được quy định tại Điều 5 Nghị định thư và Phụ lục II về quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng. 

1.2.2. Quy tắc cụ thể mặt hàng 

Đối với trường hợp 3 nói trên (hàng hóa được sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam/EU, sử dụng 

một phần nguyên liệu không có xuất xứ), EVFTA có các quy tắc xuất xứ cụ thể áp dụng cho 

từng nhóm sản phẩm. Các quy tắc xuất xứ này được quy định tại Điều 5 Nghị định thư và Phụ 

lục II về quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng (Danh mục PSR). 

Quy tắc xuất xứ theo từng mặt hàng sử dụng chủ yếu một hoặc một số các tiêu chí: 

- Quy tắc tỷ lệ tối đa không xuất xứ (VL): Giới hạn tối đa tỷ lệ nguyên vật liệu không 

có xuất xứ trong quá trình sản xuất, gia công; 

- Quy tắc chuyển đổi mã hàng hóa : Chuyển đổi mã HS ở cấp độ 4 số (quy tắc CTH) 

hoặc cấp độ 6 số (quy tắc CTHS) của sản phẩm cuối cùng so với mã số HS của nguyên 

vật liệu đầu vào;  

- Quy tắc công đoạn gia công cụ thể; và  

- Quy tắc công đoạn gia công, chế biến thực hiện trên nguyên liệu có xuất xứ thuần túy.  

Quy tắc xuất xứ cụ thể đối với mỗi loại hàng hóa (áp dụng các tiêu chí nào, nội dung cụ thể 

mỗi tiêu chí) được nêu rõ trong Danh mục PSR.  
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Bảng 11: Quy tắc cụ thể mặt hàng áp dụng với mặt hàng dệt may trong EVFTA 

Mã hàng Mô tả hàng hoá 
Tiêu chí xuất 

xứ 

CHƯƠNG 50 Tơ tằm  

5001.00 Kén tằm phù hợp dùng làm tơ. CC 

5002.00 Tơ tằm thô (chưa xe). CC 

5003.00 
Tơ tằm phế phẩm (kể cả kén không thích hợp để quay tơ, xơ sợi 

phế liệu và xơ sợi tái chế). 
WO 

5004.00 
Sợi tơ tằm (trừ sợi tách từ phế liệu tơ tằm) chưa đóng gói để bán 

lẻ. 
CTH 

5005.00 Sợi kéo từ phế liệu tơ tằm, chưa đóng gói để bán lẻ. CTH 

5006.00 
Sợi tơ tằm và sợi tách từ phế liệu tơ tằm, đã đóng gói để bán lẻ; 

ruột  con tằm. 
CC 

50.07 Vải dệt thoi dệt từ tơ tằm hoặc từ phế liệu tơ tằm.  

5007.10 - Vải dệt thoi từ tơ vụn: CTH 

5007.20 
-  Các loại vải khác, có chứa 85% trở lên tính theo trọng lượng 

của tơ hoặc phế liệu tơ tằm tơ vụn khác: 
CTH 

5007.90 -  Các loại vải khác: CTH 

CHƯƠNG 51 
Lông cừu, lông động vật loại mịn hoặc loại thô; sợi từ lông 

đuôi hoặc bờm ngựa và vải dệt thoi từ các nguyên liệu trên 
 

51.01 Lông cừu, chưa chải thô hoặc chải kỹ.  

 -  Nhờn, bao gồm len lông cừu đã rửa sạch:  

5101.11 - - Lông cừu đã xén CC 

5101.19 - - Loại khác CC 

 -  Đã tẩy nhờn, chưa được carbon hóa:  

5101.21 - - Lông cừu đã xén CC 

5101.29 - - Loại khác CC 

5101.30 -  Đã được carbon hóa CC 

51.02 Lông động vật loại thô hoặc mịn, chưa chải thô hoặc chải kỹ.  

 - Lông động vật  loại mịn:  

5102.11 - - Của dê Ca-sơ-mia (len casơmia) CC 

5102.19 - - Loại khác CC 

5102.20 - Lông động vật loại thô CC 

51.03 
Phế liệu lông cừu hoặc lông động vật loại mịn hoặc loại thô, kể cả 

phế liệu sợi nhưng trừ lông tái chế. 
 

5103.10 -  Xơ vụn từ lông cừu hoặc từ lông động vật loại mịn WO 

5103.20 - Phế liệu khác từ lông cừu hoặc từ lông động vật loại mịn WO 

5103.30 - Phế liệu từ lông động vật loại thô WO 

5104.00 Lông cừu hoặc lông động vật loại mịn hoặc thô tái chế. СС 

51.05 
Lông cừu và lông động vật loại mịn hoặc loại thô, đã chải thô 

hoặc chải kỹ (kể cả lông cừu chải kỹ dạng từng đoạn). 
 

5105.10 - Lông cừu chải thô СС 
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Mã hàng Mô tả hàng hoá 
Tiêu chí xuất 

xứ 

 - Cúi (top) lông cừu và lông cừu chải kỹ khác:  

5105.21 - - Lông cừu chải kỹ dạng từng đoạn СС 

5105.29 - - Loại khác СС 

 - Lông động vật loại mịn, đã chải thô hoặc chải kỹ:  

5105.31 - - Của dê Ca-sơ-mia (len casơmia) СС 

5105.39 - - Loại khác СС 

5105.40 - Lông động vật loại thô, đã chải thô hoặc chải kỹ СС 

51.06 Sợi len lông cừu chải thô, chưa đóng gói để bán lẻ.  

5106.10 - Có tỷ trọng lông cừu từ 85% trở lên CTH 

5106.20 - Có tỷ trọng lông cừu dưới 85% CTH 

51.07 Sợi len lông cừu chải kỹ, chưa đóng gói để bán lẻ.  

5107.10 - Có tỷ trọng lông cừu từ 85% trở lên CTH 

5107.20 - Có tỷ trọng lông cừu dưới 85% CTH 

51.08 
Sợi lông động vật loại mịn (chải thô hoặc chải kỹ), chưa đóng gói 

để bán lẻ. 
 

5108.10 - Chải thô CTH 

5108.20 - Chải kỹ CTH 

51.09 
Sợi len lông cừu hoặc lông động vật loại mịn, đã đóng gói để bán 

lẻ. 
 

5109.10 - Có tỷ trọng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn từ 85% trở lên 
CTH, ngoại trừ 

từ 5106 – 5108 

5109.90 - Loại khác 
CTH, ngoại trừ 

từ 5106 – 5108 

5110.00 

Sợi làm từ lông động vật loại thô hoặc từ lông đuôi hoặc bờm 

ngựa (kể cả sợi quấn bọc từ lông đuôi hoặc bờm ngựa), đã hoặc 

chưa đóng gói để bán lẻ. 

CTH 

51.11 
Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải thô hoặc từ sợi lông động vật 

loại mịn chải thô. 
 

 
- Có tỷ trọng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn từ 85% trở 

lên: 
 

5111.11 - - Trọng lượng không quá 300 g/m2: CTH 

5111.19 - - Loại khác: CTH 

5111.20 
- Loại khác, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament nhân 

tạo 
CTH 

5111.30 
- Loại khác, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ staple nhân 

tạo 
CTH 

5111.90 - Loại khác CTH 

51.12 
Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải kỹ hoặc sợi từ lông động vật 

loại mịn chải kỹ. 
 

 
- Có tỷ trọng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn từ 85% trở 

lên: 
 

5112.11 - - Trọng lượng không quá 200 g/m2: CTH 

5112.19 - - Loại khác: CTH 
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Mã hàng Mô tả hàng hoá 
Tiêu chí xuất 

xứ 

5112.20 
- Loại khác, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament nhân 

tạo 
CTH 

5112.30 
- Loại khác, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ staple nhân 

tạo 
CTH 

5112.90 - Loại khác CTH 

5113.00 
Vải dệt thoi từ sợi lông động vật loại thô hoặc sợi lông đuôi hoặc 

bờm ngựa. 
CTH 

CHƯƠNG 52 Bông  

5201.00 Xơ bông, chưa chải thô hoặc chưa chải kỹ. CC 

52.02 Phế liệu bông (kể cả phế liệu sợi và bông tái chế).  

5202.10 - Phế liệu sợi (kể cả phế liệu chỉ) WO 

 - Loại khác:  

5202.91 - - Bông tái chế WO 

5202.99 - - Loại khác WO 

5203.00 Xơ bông, chải thô hoặc chải kỹ. CC 

52.04 Chỉ khâu làm từ bông, đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ.  

 - Chưa đóng gói để bán lẻ:  

5204.11 - - Có tỷ trọng bông từ 85% trở lên CTH 

5204.19 - - Loại khác CTH 

5204.20 - Đã đóng gói để bán lẻ CTH 

52.05 
Sợi bông (trừ chỉ khâu), có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, chưa 

đóng gói để bán lẻ. 
 

 - Sợi đơn, làm từ xơ không chải kỹ:  

5205.11 
- - Sợi có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chi số mét không 

quá 14) 
CTH 

5205.12 
- - Sợi có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 decitex (chi 

số mét từ trên 14 đến 43) 
CTH 

5205.13 
- - Sợi có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex (chi 

số mét trên 43 đến 52) 
CTH 

5205.14 
- - Sợi có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 decitex (chi số 

mét trên 52 đến 80) 
CTH 

5205.15 - - Sợi có độ mảnh dưới 125 decitex (chi số mét trên 80) CTH 

 - Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ:  

5205.21 
- - Sợi có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chi số mét không 

quá 14) 
CTH 

5205.22 
- - Sợi có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 decitex (chi 

số mét trên 14 đến 43) 
CTH 

5205.23 
- - Sợi có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex (chi 

số mét trên 43 đến 52) 
CTH 

5205.24 
- - Sợi có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 decitex (chi số 

mét trên 52 đến 80) 
CTH 

5205.26 
- - Sợi có độ mảnh từ 106,38 decitex đến dưới 125 dexitex (chi số 

mét trên 80 đến 94) 
CTH 
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Mã hàng Mô tả hàng hoá 
Tiêu chí xuất 

xứ 

5205.27 
- - Sợi có độ mảnh từ 83,33 decitex đến dưới 106,38 dexitex (chi 

số mét trên 94 đến 120) 
CTH 

5205.28 - - Sợi có độ mảnh dưới 83,33 decitex (chi số mét trên 120) CTH 

 - Sợi xe hoặc sợi cáp, làm từ xơ không chải kỹ:  

5205.31 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 714.29 decitex trở lên (chi số 

mét sợi đơn không quá 14) 
CTH 

5205.32 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 

decitex (chi số mét sợi đơn trên 14 đến 43) 
CTH 

5205.33 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 

decitex (chi số mét sợi đơn trên 43 đến 52) 
CTH 

5205.34 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 

decitex (chi số mét sợi đơn trên 52 đến 80) 
CTH 

5205.35 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh dưới 125 decitex (chi số mét sợi 

đơn trên 80) 
CTH 

 - Sợi xe hoặc sợi cáp, từ xơ chải kỹ:  

5205.41 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chi số 

mét sợi đơn không quá 14) 
CTH 

5205.42 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 

decitex (chi số mét sợi đơn trên 14 đến 43) 
CTH 

5205.43 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 

decitex (chi số mét sợi đơn trên 43 đến 52) 
CTH 

5205.44 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 

decitex (chi số mét sợi đơn trên 52 đến 80) 
CTH 

5205.46 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 106,38 decitex đến dưới 125 

decitex (chi số mét sợi đơn trên 80 đến 94) 
CTH 

5205.47 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 83,33 decitex đến dưới 106,38 

dexitex (chi số mét sợi đơn trên 94 đến 120) 
CTH 

5205.48 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh dưới 83,33 decitex (chi số mét sợi 

đơn trên 120) 
CTH 

52.06 
Sợi bông (trừ chỉ khâu), có tỷ trọng bông dưới 85%, chưa đóng 

gói để bán lẻ. 
 

 - Sợi đơn, làm từ xơ không chải kỹ:  

5206.11 
- - Sợi có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chi số mét không 

quá 14) 
CTH 

5206.12 
- - Sợi có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 decitex (chi 

số mét trên 14 đến 43) 
CTH 

5206.13 
- - Sợi có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex (chi 

số mét trên 43 đến 52) 
CTH 

5206.14 
- - Sợi có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 decitex (chi số 

mét trên 52 đến 80) 
CTH 

5206.15 - - Sợi có độ mảnh dưới 125 decitex (chi số mét trên 80) CTH 

 - Sợi đơn, làm từ xơ đã chải kỹ:  

5206.21 
- - Sợi có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chi số mét không 

quá 14) 
CTH 

5206.22 
- - Sợi có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 decitex (chi 

số mét trên 14 đến 43) 
CTH 
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Mã hàng Mô tả hàng hoá 
Tiêu chí xuất 

xứ 

5206.23 
- - Sợi có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex (chi 

số mét trên 43 đến 52) 
CTH 

5206.24 
- - Sợi có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 decitex (chi số 

mét trên 52 đến 80) 
CTH 

5206.25 - - Sợi có độ mảnh dưới 125 decitex (chi số mét trên 80) CTH 

 - Sợi xe hoặc sợi cáp, làm từ xơ không chải kỹ:  

5206.31 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chi số 

mét sợi đơn không quá 14) 
CTH 

5206.32 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 

decitex (chi số mét sợi đơn trên 14 đến 43) 
CTH 

5206.33 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 

decitex (chi số mét sợi đơn trên 43 đến 52) 
CTH 

5206.34 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 

decitex (chi số mét sợi đơn trên 52 đến 80) 
CTH 

5206.35 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh dưới 125 decitex (chi số mét sợi 

đơn trên 80) 
CTH 

 - Sợi xe hoặc sợi cáp, từ xơ chải kỹ:  

5206.41 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chi số 

mét sợi đơn không quá 14) 
CTH 

5206.42 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 

decitex (chi số mét sợi đơn trên 14 đến 43) 
CTH 

5206.43 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 

decitex (chi số mét sợi đơn trên 43 đến 52) 
CTH 

5206.44 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 

decitex (chi số mét sợi đơn trên 52 đến 80) 
CTH 

5206.45 
- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh dưới 125 decitex (chi số mét sợi 

đơn trên 80) 
CTH 

52.07 Sợi bông (trừ chỉ khâu) đã đóng gói để bán lẻ.  

5207.10 - Có tỷ trọng bông từ 85% trở lên 

CTH, ngoại trừ 

từ  5205 – 

5206 

5207.90 - Loại khác 

CTH, ngoại trừ 

từ  5205 – 

5206 

52.08 
Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng 

lượng không quá 200 g/m2. 
 

 - Chưa tẩy trắng:  

5208.11 - - Vải vân điểm, trọng lượng không quá 100 g/m2 CTH 

5208.12 - - Vải vân điểm, trọng lượng trên 100 g/m2 CTH 

5208.13 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu 

nhân 
CTH 

5208.19 - - Vải dệt khác CTH 

 - Đã tẩy trắng:  

5208.21 - - Vải vân điểm, trọng lượng không quá 100 g/m2 CTH 

5208.22 - - Vải vân điểm, trọng lượng trên 100 g/m2 CTH 
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5208.23 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu 

nhân 
CTH 

5208.29 - - Vải dệt khác CTH 

 - Đã nhuộm:  

5208.31 - - Vải vân điểm, trọng lượng không quá 100 g/m2 CTH 

5208.32 - - Vải vân điểm, trọng lượng trên 100 g/m2 CTH 

5208.33 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu 

nhân 
CTH 

5208.39 - - Vải dệt khác CTH 

 - Từ các sợi có các màu khác nhau:  

5208.41 - - Vải vân điểm, trọng lượng không quá 100 g/m2 CTH 

5208.42 - - Vải vân điểm, trọng lượng trên 100 g/m2 CTH 

5208.43 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu 

nhân 
CTH 

5208.49 - - Vải dệt khác CTH 

 - Đã in:  

5208.51 - - Vải vân điểm, trọng lượng không quá 100 g/m2: CTH 

5208.52 - - Vải vân điểm, trọng lượng trên 100 g/m2: CTH 

5208.59 - - Vải dệt khác: CTH 

52.09 
Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng 

lượng trên 200 g/m2. 
 

 - Chưa tẩy trắng:  

5209.11 - - Vải vân điểm CTH 

5209.12 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu 

nhân 
CTH 

5209.19 - - Vải dệt khác CTH 

 - Đã tẩy trắng:  

5209.21 - - Vải vân điểm CTH 

5209.22 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu 

nhân 
CTH 

5209.29 - - Vải dệt khác CTH 

 - Đã nhuộm:  

5209.31 - - Vải vân điểm CTH 

5209.32 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu 

nhân 
CTH 

5209.39 - - Vải dệt khác CTH 

 - Từ các sợi có các màu khác nhau:  

5209.41 - - Vải vân điểm CTH 

5209.42 - - Vải denim CTH 

5209.43 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu 

nhân 
CTH 
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5209.49 - - Vải dệt khác CTH 

 - Đã in:  

5209.51 - - Vải vân điểm: CTH 

5209.52 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu 

nhân: 
CTH 

5209.59 - - Vải dệt khác: CTH 

52.10 

Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông dưới 85%, pha chủ yếu 

hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng không quá 

200 g/m2. 

 

 - Chưa tẩy trắng:  

5210.11 - - Vải vân điểm CTH 

5210.19 - - Vải dệt khác CTH 

 - Đã tẩy trắng:  

5210.21 - - Vải vân điểm CTH 

5210.29 - - Vải dệt khác CTH 

 - Đã nhuộm:  

5210.31 - - Vải vân điểm CTH 

5210.32 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu 

nhân 
CTH 

5210.39 - - Vải dệt khác CTH 

 - Từ các sợi có màu khác nhau:  

5210.41 - - Vải vân điểm CTH 

5210.49 - - Vải dệt khác CTH 

 - Đã in:  

5210.51 - - Vải vân điểm: CTH 

5210.59 - - Vải dệt khác: CTH 

52.11 

Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông dưới 85%, pha chủ yếu 

hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng trên 200 

g/m2. 

 

 - Chưa tẩy trắng:  

5211.11 - - Vải vân điểm CTH 

5211.12 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu 

nhân 
CTH 

5211.19 - - Vải dệt khác CTH 

5211.20 - Đã tẩy trắng CTH 

 - Đã nhuộm:  

5211.31 - - Vải vân điểm CTH 

5211.32 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu 

nhân 
CTH 

5211.39 - - Vải dệt khác CTH 

 - Từ các sợi có các màu khác nhau:  
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5211.41 - - Vải vân điểm CTH 

5211.42 - - Vải denim CTH 

5211.43 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu 

nhân 
CTH 

5211.49 - - Vải dệt khác CTH 

 - Đã in:  

5211.51 - - Vải vân điểm: CTH 

5211.52 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu 

nhân: 
CTH 

5211.59 - - Vải dệt khác: CTH 

52.12 Vải dệt thoi khác từ bông.  

 - Trọng lượng không quá 200 g/m2:  

5212.11 - - Chưa tẩy trắng CTH 

5212.12 - - Đã tẩy trắng CTH 

5212.13 - - Đã nhuộm CTH 

5212.14 - - Từ các sợi có các màu khác nhau CTH 

5212.15 - - Đã in: CTH 

 - Trọng lượng trên 200 g/m2:  

5212.21 - - Chưa tẩy trắng CTH 

5212.22 - - Đã tẩy trắng CTH 

5212.23 - - Đã nhuộm CTH 

5212.24 - - Từ các sợi có màu khác nhau CTH 

5212.25 - - Đã in: CTH 

CHƯƠNG 53 Xơ dệt gốc thực vật khác; sợi giấy và vải dệt thoi từ sợi giấy  

53.01 

Lanh, dạng nguyên liệu thô hoặc đã chế biến nhưng chưa kéo 

thành sợi; xơ lanh dạng ngắn và phế liệu lanh (kể cả phế liệu sợi 

và sợi tái chế). 

 

5301.10 - Lanh, dạng nguyên liệu thô hoặc đã ngâm CC 

 
- Lanh, đã tách lõi, đã đập, đã chải hoặc gia công bằng cách khác, 

nhưng chưa kéo thành sợi: 
 

5301.21 - - Đã tách lõi hoặc đã đập CC 

5301.29 - - Loại khác CC 

5301.30 - Xơ lanh dạng ngắn hoặc phế liệu lanh WO 

53.02 

Gai dầu (Cannabis sativa L.), dạng nguyên liệu thô hoặc đã chế 

biến nhưng chưa kéo thành sợi; xơ gai dầu dạng ngắn và phế liệu 

gai (kể cả phế liệu sợi và sợi tái chế). 

 

5302.10 - Gai dầu, dạng nguyên liệu thô hoặc đã  ngâm CC 

5302.90 - Loại khác CC 

53.03 

Đay và các loại xơ libe dệt khác (trừ lanh, gai dầu và gai ramie), 

dạng nguyên liệu thô hoặc đã chế biến nhưng chưa kéo thành sợi; 

xơ dạng ngắn và phế liệu của các loại xơ này (kể cả phế liệu sợi 

và sợi tái chế). 

 



 

260 

 

Mã hàng Mô tả hàng hoá 
Tiêu chí xuất 

xứ 

5303.10 
- Đay và các loại xơ libe dệt khác, dạng nguyên liệu thô hoặc đã 

ngâm 
CC 

5303.90 - Loại khác CC 

53.05 

Xơ dừa, xơ chuối (loại xơ gai Manila hoặc Musa textilis Nee), xơ 

gai ramie và xơ dệt gốc thực vật khác, chưa được ghi hay chi tiết 

ở nơi khác hoặc kể cả, thô hoặc đã chế biến nhưng chưa kéo 

thành sợi; xơ dạng ngắn, xơ vụn và phế liệu của các loại xơ này 

(kể cả phế liệu sợi và sợi tái chế). 

CC 

53.06 Sợi lanh.  

5306.10 - Sợi đơn CTH 

5306.20 - Sợi xe hoặc sợi cáp CTH 

53.07 Sợi đay hoặc sợi từ các loại xơ libe dệt khác thuộc nhóm 53.03.  

5307.10 - Sợi đơn CTH 

5307.20 - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp CTH 

53.08 Sợi từ các loại xơ dệt gốc thực vật khác; sợi giấy.  

5308.10 - Sợi dừa CTH 

5308.20 - Sợi gai dầu CTH 

5308.90 - Loại khác: CTH 

53.09 Vải dệt thoi từ sợi lanh.  

 - Có tỷ trọng lanh từ 85% trở lên:  

5309.11 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng: CTH 

5309.19 - - Loại khác: CTH 

 - Có tỷ trọng lanh dưới 85%:  

5309.21 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng: CTH 

5309.29 - - Loại khác: CTH 

53.10 
Vải dệt thoi từ sợi đay hoặc từ các loại xơ libe dệt khác thuộc 

nhóm 53.03. 
 

5310.10 - Chưa tẩy trắng CTH 

5310.90 - Loại khác: CTH 

53.11 
Vải dệt thoi từ các loại sợi dệt gốc thực vật khác; vải dệt thoi từ 

sợi giấy. 
CTH 

CHƯƠNG 54 
Sợi filament nhân tạo; sợi dạng dải và các dạng tương tự từ 

nguyên liệu dệt nhân tạo 
 

54.01 
Chỉ khâu làm từ sợi filament nhân tạo, đã hoặc chưa đóng gói để 

bán lẻ. 
 

5401.10 - Từ sợi filament tổng hợp: CC 

5401.20 - Từ sợi filament tái tạo: CC 

54.02 
Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể 

cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex. 
 

 - Sợi có độ bền cao làm từ ni lông hoặc các polyamit khác:  

5402.11 - - Từ các aramit CC 

5402.19 - - Loại khác CC 
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5402.20 - Sợi có độ bền cao từ polyeste CC 

 - Sợi dún:  

5402.31 
- - Từ ni lông hoặc các polyamit khác, độ mảnh mỗi sợi đơn 

không quá 50 tex 
CC 

5402.32 
- - Từ ni lông hoặc các polyamit khác, độ mảnh mỗi sợi đơn trên 

50 tex 
CC 

5402.33 - - Từ các polyeste CC 

5402.34 - - Từ polypropylen CC 

5402.39 - - Loại khác CC 

 
- Sợi khác, đơn, không xoắn hoặc xoắn không quá 50 vòng xoắn 

trên mét: 
 

5402.44 - - Từ nhựa đàn hồi CC 

5402.45 - - Loại khác, từ ni lông hoặc từ các polyamit khác CC 

5402.46 - - Loại khác, từ các polyeste, được định hướng một phần CC 

5402.47 - - Loại khác, từ các polyeste CC 

5402.48 - - Loại khác, từ polypropylen CC 

5402.49 - - Loại khác CC 

 - Sợi khác, đơn, xoắn trên 50 vòng xoắn trên mét:  

5402.51 - - Từ ni lông hoặc các polyamit khác CC 

5402.52 - - Từ polyeste CC 

5402.59 - - Loại khác: CC 

 - Sợi khác, nhiều ( đã được gấp) hoặc sợi cáp:  

5402.61 - - Từ ni lông hoặc các polyamit khác CC 

5402.62 - - Từ polyeste CC 

5402.69 - - Loại khác: CC 

54.03 
Sợi filament tái tạo (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả 

sợi monofilament tái tạo có độ mảnh dưới 67 decitex. 
 

5403.10 - Sợi có độ bền cao từ tơ tái tạo vit-cô (viscose) CC 

 - Sợi khác, đơn:  

5403.31 
- - Từ  tơ tái tạo vit-cô (viscose), không xoắn hoặc xoắn không 

quá 120 vòng xoắn trên mét: 
CC 

5403.32 
- - Từ  tơ tái tạo vit-cô (viscose), xoắn trên 120 vòng xoắn trên 

mét: 
CC 

5403.33 - - Từ xenlulo axetat: CC 

5403.39 - - Loại khác: CC 

 - Sợi khác, sợi xe (folded) hoặc sợi cáp:  

5403.41 - - Từ  tơ tái tạo vit-cô (viscose): CC 

5403.42 - - Từ xenlulo axetat: CC 

5403.49 - - Loại khác: CC 

54.04 
Sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh từ 67 decitex trở lên và 

kích thước mặt cắt ngang không quá 1 mm; sợi dạng dải và dạng 
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tương tự (ví dụ, sợi giả rơm) từ nguyên liệu dệt tổng hợp có chiều 

rộng bề mặt không quá 5 mm. 

 - Sợi monofilament:  

5404.11 - - Từ nhựa đàn hồi CC 

5404.12 - - Loại khác, từ polypropylen CC 

5404.19 - - Loại khác CC 

5404.90 - Loại khác CC 

5405.00 

Sợi monofilament tái tạo có độ mảnh từ 67 decitex trở lên và kích 

thước mặt cắt ngang không quá 1 mm; sợi dạng dải và dạng 

tương tự (ví dụ, sợi giả rơm) từ vật liệu dệt tái tạo có chiều rộng 

bề mặt không quá 5 mm. 

CC 

5406.00 Sợi filament nhân tạo (trừ chỉ khâu), đã đóng gói để bán lẻ. CC 

54.07 
Vải dệt thoi bằng sợi filament tổng hợp, kể cả vải dệt thoi thu 

được từ các nguyên liệu thuộc nhóm 54.04. 
 

5407.10 
- Vải dệt thoi từ sợi có độ bền cao bằng ni lông hoặc các polyamit 

hoặc các polyeste khác: 
CTH 

5407.20 - Vải dệt thoi từ sợi dạng dải hoặc dạng tương tự CTH 

5407.30 - Vải dệt thoi đã được nêu ở Chú giải 9 Phần XI CTH 

 
- Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament bằng ni lông họăc các 

polyamit khác từ 85% trở lên: 
 

5407.41 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng: CTH 

5407.42 - - Đã nhuộm CTH 

5407.43 - - Từ các sợi có các màu khác nhau CTH 

5407.44 - - Đã in CTH 

 
- Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament polyeste dún từ 85% 

trở lên: 
 

5407.51 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng CTH 

5407.52 - - Đã nhuộm CTH 

5407.53 - - Từ các sợi có các màu khác nhau CTH 

5407.54 - - Đã in CTH 

 
- Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament polyeste từ 85% trở 

lên: 
 

5407.61 - - Có tỷ trọng sợi filament polyeste không dún từ 85% trở lên CTH 

5407.69 - - Loại khác CTH 

 
- Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament tổng hợp từ 85% trở 

lên: 
 

5407.71 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng CTH 

5407.72 - - Đã nhuộm CTH 

5407.73 - - Từ các sợi có các màu khác nhau CTH 

5407.74 - - Đã in CTH 

 
- Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament tổng hợp dưới 85%, 

được pha chủ yếu hay pha duy nhất với bông: 
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5407.81 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng CTH 

5407.82 - - Đã nhuộm CTH 

5407.83 - - Từ các sợi có các màu khác nhau CTH 

5407.84 - - Đã in CTH 

 - Vải dệt thoi khác:  

5407.91 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng CTH 

5407.92 - - Đã nhuộm CTH 

5407.93 - - Từ các sợi có các màu khác nhau CTH 

5407.94 - - Đã in CTH 

54.08 
Vải dệt thoi bằng sợi filament tái tạo, kể cả vải dệt thoi thu được 

từ các nguyên liệu thuộc nhóm 54.05. 
 

5408.10 - Vải dệt thoi bằng sợi có độ bền cao từ  tơ tái tạo vit-cô (viscose) CTH 

 
- Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament tái tạo hoặc sợi dạng 

dải hoặc dạng tương tự từ 85% trở lên: 
 

5408.21 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng CTH 

5408.22 - - Đã nhuộm CTH 

5408.23 - - Từ các sợi có các màu khác nhau CTH 

5408.24 - - Đã in CTH 

 - Vải dệt thoi khác:  

5408.31 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng CTH 

5408.32 - - Đã nhuộm CTH 

5408.33 - - Từ các sợi có các màu khác nhau CTH 

5408.34 - - Đã in CTH 

CHƯƠNG 55 Xơ sợi staple nhân tạo  

55.01 Tô (tow) filament tổng hợp.  

5501.10 - Từ ni lông hoặc từ polyamit khác CC 

5501.20 - Từ các polyeste CC 

5501.30 - Từ acrylic hoặc modacrylic CC 

5501.40 - Từ polypropylen CC 

5501.90 - Loại khác CC 

5502.00 Tô (tow) filament tái tạo. CC 

55.03 
Xơ staple tổng hợp, chưa chải thô, chưa chải kỹ hoặc chưa gia 

công cách khác để kéo sợi. 
 

 - Từ ni lông hoặc từ các polyamit khác:  

5503.11 - - Từ các aramit CC 

5503.19 - - Loại khác CC 

5503.20 - Từ các polyeste CC 

5503.30 - Từ acrylic hoặc modacrylic CC 

5503.40 - Từ polypropylen CC 
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5503.90 - Loại khác CC 

55.04 
Xơ staple tái tạo, chưa chải thô, chưa chải kỹ hoặc chưa gia công 

cách khác để kéo sợi. 
 

5504.10 - Từ tơ tái tạo vit-cô (viscose) CC 

5504.90 - Loại khác CC 

55.05 
Phế liệu (kể cả phế liệu xơ, phế liệu sợi và nguyên liệu tái chế) từ 

xơ nhân tạo. 
 

5505.10 - Từ các xơ tổng hợp WO 

5505.20 - Từ các xơ tái tạo WO 

55.06 
Xơ staple tổng hợp, đã chải thô, chải kỹ hoặc gia công cách khác 

để kéo sợi. 
 

5506.10 - Từ ni lông hay từ các polyamit khác CC 

5506.20 - Từ các polyeste CC 

5506.30 - Từ acrylic hoặc modacrylic CC 

5506.90 - Loại khác CC 

5507.00 
Xơ staple tái tạo, đã chải thô, chải kỹ hoặc gia công cách khác để 

kéo sợi. 
CC 

55.08 
Chỉ khâu làm từ xơ staple nhân tạo, đã hoặc chưa đóng gói để bán 

lẻ. 
 

5508.10 - Từ xơ staple tổng hợp: CTH 

5508.20 - Từ xơ staple tái tạo: CTH 

55.09 Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple tổng hợp, chưa đóng gói để bán lẻ.  

 
- Có tỷ trọng  xơ staple bằng ni lông hoặc các polyamit khác từ 

85% trở lên: 
 

5509.11 - - Sợi đơn CTH 

5509.12 - - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp CTH 

 - Có tỷ trọng xơ staple polyeste từ 85% trở lên:  

5509.21 - - Sợi đơn CTH 

5509.22 - - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp CTH 

 
- Có tỷ trọng xơ staple bằng acrylic hoặc modacrylic từ 85% trở 

lên: 
 

5509.31 - - Sợi đơn CTH 

5509.32 - - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp CTH 

 - Sợi khác, có tỷ trọng xơ staple tổng hợp từ 85% trở lên:  

5509.41 - - Sợi đơn CTH 

5509.42 - - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp CTH 

 - Sợi khác, từ xơ staple polyeste:  

5509.51 - - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ staple tái tạo CTH 

5509.52 
- - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông cừu hay lông 

động vật loại mịn: 
CTH 

5509.53 - - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông CTH 
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5509.59 - - Loại khác CTH 

 - Sợi khác, từ xơ staple bằng acrylic hoặc modacrylic:  

5509.61 
- - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông cừu hay lông 

động vật loại mịn 
CTH 

5509.62 - - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông CTH 

5509.69 - - Loại khác CTH 

 - Sợi khác:  

5509.91 
- - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông cừu hay lông 

động vật loại mịn 
CTH 

5509.92 - - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông CTH 

5509.99 - - Loại khác CTH 

55.10 Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple tái tạo, chưa đóng gói để bán lẻ.  

 - Có tỷ trọng xơ staple tái tạo từ 85% trở lên:  

5510.11 - - Sợi đơn CTH 

5510.12 - - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp CTH 

5510.20 
- Sợi khác, được pha chủ yếu hoặc duy nhất với lông cừu hay 

lông động vật loại mịn 
CTH 

5510.30 - Sợi khác, được pha chủ yếu hoặc duy nhất với bông CTH 

5510.90 - Sợi khác CTH 

55.11 Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple nhân tạo, đã đóng gói để bán lẻ.  

5511.10 - Từ xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này từ 85% trở lên: 
CTH, ngoại trừ 

từ 5509 – 5510 

5511.20 - Từ xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này dưới 85%: 
CTH, ngoại trừ 

từ 5509 – 5510 

5511.30 - Từ xơ staple tái tạo 
CTH, ngoại trừ 

từ 5509 – 5510 

55.12 
Các loại vải dệt thoi từ xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng  loại xơ 

này từ 85% trở lên. 
 

 - Có tỷ trọng  xơ staple polyeste từ 85% trở lên:  

5512.11 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng CTH 

5512.19 - - Loại khác CTH 

 
- Có tỷ trọng xơ staple bằng acrylic hoặc modacrylic từ 85% trở 

lên: 
 

5512.21 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng CTH 

5512.29 - - Loại khác CTH 

 - Loại khác:  

5512.91 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng CTH 

5512.99 - - Loại khác CTH 

55.13 

Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này dưới 

85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông, trọng lượng không 

quá 170 g/m2. 

 

 - Chưa hoặc đã tẩy trắng:  



 

266 

 

Mã hàng Mô tả hàng hoá 
Tiêu chí xuất 

xứ 

5513.11 - - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm CTH 

5513.12 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo chữ 

nhân, từ xơ staple polyeste 
CTH 

5513.13 - - Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyeste CTH 

5513.19 - - Vải dệt thoi khác CTH 

 - Đã nhuộm:  

5513.21 - - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm CTH 

5513.23 - - Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyeste CTH 

5513.29 - - Vải dệt thoi khác CTH 

 - Từ các sợi có các màu khác nhau:  

5513.31 - - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm CTH 

5513.39 - - Vải dệt thoi khác CTH 

 - Đã in:  

5513.41 - - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm CTH 

5513.49 - - Vải dệt thoi khác CTH 

55.14 

Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này dưới 

85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông, trọng lượng trên 

170 g/m2. 

 

 - Chưa hoặc đã tẩy trắng:  

5514.11 - - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm CTH 

5514.12 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo chữ 

nhân, từ xơ staple polyeste 
CTH 

5514.19 - - Vải dệt thoi khác CTH 

 - Đã nhuộm:  

5514.21 - - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm CTH 

5514.22 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo chữ 

nhân, từ xơ staple polyeste 
CTH 

5514.23 - - Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyeste CTH 

5514.29 - - Vải dệt thoi khác CTH 

5514.30 - Từ các sợi có các màu khác nhau CTH 

 - Đã in:  

5514.41 - - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm CTH 

5514.42 
- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo chữ 

nhân, từ xơ staple polyeste 
CTH 

5514.43 - - Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyeste CTH 

5514.49 - - Vải dệt thoi khác CTH 

55.15 Các loại vải dệt thoi khác từ xơ staple tổng hợp.  

 - Từ xơ staple polyeste:  

5515.11 
- - Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ staple tơ tái tạo vit-cô 

(viscose) 
CTH 

5515.12 - - Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament nhân tạo CTH 
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5515.13 
- - Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông cừu hoặc lông động 

vật loại mịn 
CTH 

5515.19 - - Loại khác CTH 

 - Từ xơ staple bằng acrylic hoặc modacrylic:  

5515.21 - - Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament nhân tạo CTH 

5515.22 
- - Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông cừu hoặc lông động 

vật loại mịn 
CTH 

5515.29 - - Loại khác CTH 

 - Vải dệt thoi khác:  

5515.91 - - Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament nhân tạo CTH 

5515.99 - - Loại khác: CTH 

55.16 Vải dệt thoi từ xơ staple tái tạo.  

 - Có tỷ trọng xơ staple tái tạo từ 85% trở lên:  

5516.11 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng CTH 

5516.12 - - Đã nhuộm CTH 

5516.13 - - Từ các sợi có các màu khác nhau CTH 

5516.14 - - Đã in CTH 

 
- Có tỷ trọng xơ staple tái tạo dưới 85%, được pha chủ yếu hoặc 

pha duy nhất với sợi filament tái tạo: 
 

5516.21 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng CTH 

5516.22 - - Đã nhuộm CTH 

5516.23 - - Từ các sợi có các màu khác nhau CTH 

5516.24 - - Đã in CTH 

 
- Có tỷ trọng xơ staple tái tạo dưới 85%, được pha chủ yếu hoặc 

pha duy nhất với lông cừu hoặc lông động vật loại mịn: 
 

5516.31 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng CTH 

5516.32 - - Đã nhuộm CTH 

5516.33 - - Từ các sợi có các màu khác nhau CTH 

5516.34 - - Đã in CTH 

 
- Có tỷ trọng xơ staple tái tạo dưới 85%, được pha chủ yếu hoặc 

pha duy nhất với bông: 
 

5516.41 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng CTH 

5516.42 - - Đã nhuộm CTH 

5516.43 - - Từ các sợi có các màu khác nhau CTH 

5516.44 - - Đã in CTH 

 - Loại khác:  

5516.91 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng CTH 

5516.92 - - Đã nhuộm CTH 

5516.93 - - Từ các sợi có các màu khác nhau CTH 

5516.94 - - Đã in CTH 



 

268 

 

Mã hàng Mô tả hàng hoá 
Tiêu chí xuất 

xứ 

CHƯƠNG 56 

Mền xơ, phớt và các sản phẩm không dệt; các loại sợi đặc 

biệt; sợi xe, chão bện (cordage), thừng và cáp và các sản 

phẩm của chúng 

 

56.01 

Mền xơ bằng vật liệu dệt và các sản phẩm của nó; các loại xơ dệt, 

chiều dài không quá 5 mm (xơ vụn), bụi xơ và kết xơ (neps) từ 

công nghiệp dệt. 

 

 - Mền xơ; các sản phẩm khác làm từ mền xơ:  

5601.21 - - Từ bông CC 

5601.22 - - Từ xơ nhân tạo CC 

5601.29 - - Loại khác CC 

5601.30 - Xơ vụn và bụi xơ và kết xơ từ công nghiệp dệt: CC 

56.02 Phớt, nỉ đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp.  

5602.10 - Phớt, nỉ xuyên kim và vải khâu đính CTH 

 - Phớt, nỉ khác, chưa ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép:  

5602.21 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn CTH 

5602.29 - - Từ vật liệu dệt khác CTH 

5602.90 - Loại khác CTH 

56.03 
Các sản phẩm không dệt, đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng phủ hoặc 

ép lớp. 
 

 - Từ sợi filament nhân tạo:  

5603.11 - - Trọng lượng không quá 25 g/m2 CTH 

5603.12 - - Trọng lượng trên 25 g/m2 nhưng không quá 70 g/m2 CTH 

5603.13 - - Trọng lượng trên 70 g/m2 nhưng không quá 150 g/m2 CTH 

5603.14 - - Trọng lượng trên 150 g/m2 CTH 

 - Loại khác:  

5603.91 - - Trọng lượng không quá 25 g/m2 CTH 

5603.92 - - Trọng lượng trên 25 g/m2 nhưng không quá 70 g/m2 CTH 

5603.93 - - Trọng lượng trên 70 g/m2 nhưng không quá 150 g/m2 CTH 

5603.94 - - Trọng lượng trên 150 g/m2 CTH 

56.04 

Chỉ cao su và sợi (cord) cao su, được bọc bằng vật liệu dệt; sợi 

dệt, và dải và dạng tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05, đã 

ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc bao ngoài bằng cao su hoặc plastic. 

 

5604.10 - Chỉ cao su và sợi (cord) cao su, được bọc bằng vật liệu dệt CC 

5604.90 - Loại khác: CC 

5605.00 

Sợi trộn kim loại, có hoặc không quấn bọc, là loại sợi dệt hoặc dải 

hoặc dạng tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05, được kết hợp 

với kim loại ở dạng dây, dải hoặc bột hoặc phủ bằng kim loại. 

CC 

5606.00 

Sợi cuốn bọc, và sợi dạng dải và các dạng tương tự thuộc nhóm 

54.04 hoặc 54.05, đã quấn bọc (trừ các loại thuộc nhóm 56.05 và 

sợi quấn bọc lông bờm ngựa); sợi sơnin (chenille) (kể cả sợi 

sơnin xù); sợi sùi vòng. 

CC 
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56.07 

Dây xe, chão bện (cordage), thừng và cáp, đã hoặc chưa tết hoặc 

bện và đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc bao ngoài bằng 

cao su hoặc plastic. 

 

 
- Từ xizan (sisal) hoặc từ xơ dệt khác của các cây thuộc chi cây 

thùa: 
 

5607.21 - - Dây xe để buộc hoặc đóng kiện CTH 

5607.29 - - Loại khác CTH 

 - Từ polyetylen hoặc polypropylen:  

5607.41 - - Dây xe để buộc hoặc đóng kiện CTH 

5607.49 - - Loại khác CTH 

5607.50 - Từ xơ tổng hợp khác: CTH 

5607.90 - Loại khác: CTH 

56.08 

Tấm lưới được thắt gút bằng sợi xe, chão bện (cordage) hoặc 

thừng; lưới đánh cá và các loại lưới khác đã hoàn thiện, từ vật 

liệu dệt. 

 

 - Từ vật liệu dệt nhân tạo:  

5608.11 - - Lưới đánh cá thành phẩm CTH 

5608.19 - - Loại khác: CTH 

5608.90 - Loại khác: CTH 

5609.00 

Các sản phẩm làm từ sợi, sợi dạng dải hoặc dạng tương tự thuộc 

nhóm 54.04 hoặc 54.05, dây xe, chão bện (cordage), thừng hoặc 

cáp, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. 

CC 

CHƯƠNG 57 Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác  

57.01 
Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, thắt gút, đã hoặc chưa 

hoàn thiện. 
 

5701.10 - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn: CC 

5701.90 - Từ các vật liệu dệt khác: CC 

57.02 

Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, dệt thoi, không chần sợi 

vòng hoặc phủ xơ vụn, đã hoặc chưa hoàn thiện, kể cả thảm 

“Kelem”, “Schumacks”, “Karamanie” và các loại thảm dệt thủ 

công tương tự. 

 

5702.10 
- Thảm “Kelem”, “Schumacks”, “Karamanie” và các loại thảm 

dệt thủ công tương tự 
CC 

5702.20 - Hàng dệt trải sàn từ xơ dừa CC 

 - Loại khác, có cấu tạo vòng lông, chưa hoàn thiện:  

5702.31 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn CC 

5702.32 - - Từ các vật liệu dệt nhân tạo CC 

5702.39 - - Từ các loại vật liệu dệt khác: CC 

 - Loại khác, có cấu tạo vòng lông, đã hoàn thiện:  

5702.41 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn: CC 

5702.42 - - Từ các vật liệu dệt nhân tạo: CC 

5702.49 - - Từ các vật liệu dệt khác: CC 
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5702.50 - Loại khác, không có cấu tạo vòng lông, chưa hoàn thiện: CC 

 - Loại khác, không có cấu tạo vòng lông, đã hoàn thiện:  

5702.91 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn: CC 

5702.92 - - Từ các vật liệu dệt nhân tạo: CC 

5702.99 - - Từ các loại vật liệu dệt khác: CC 

57.03 
Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, được chần, đã hoặc chưa 

hoàn thiện. 
 

5703.10 - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn: CC 

5703.20 - Từ ni lông hoặc các polyamit khác: CC 

5703.30 - Từ các vật liệu dệt nhân tạo khác: CC 

5703.90 - Từ các vật liệu dệt khác: CC 

57.04 
Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, từ phớt, không chần hoặc 

phủ xơ vụn, đã hoặc chưa hoàn thiện. 
 

5704.10 - Các tấm nhỏ, có diện tích bề mặt tối đa là 0,3 m2 CC 

5704.90 - Loại khác CC 

57.05 
Các loại thảm khác và các loại hàng dệt trải sàn khác, đã hoặc 

chưa hoàn thiện. 
CC 

CHƯƠNG 58 
Các loại vải dệt thoi đặc biệt; các loại vải dệt chần sợi vòng; 

hàng ren; thảm trang trí; hàng trang trí; hàng thêu 
 

58.01 
Các loại vải dệt nổi vòng và các loại vải sơnin (chenille), trừ các 

loại vải thuộc nhóm 58.02 hoặc 58.06. 
 

5801.10 - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn: CC 

 - Từ bông:  

5801.21 - - Vải có sợi ngang nổi vòng không cắt: CC 

5801.22 - - Nhung kẻ đã cắt: CC 

5801.23 - - Vải có sợi ngang nổi vòng khác: CC 

5801.26 - - Các loại vải sơnin: CC 

5801.27 - - Vải có sợi dọc nổi vòng: CC 

 -  Xơ nhân tạo:  

5801.31 - - Vải có sợi ngang nổi vòng chưa cắt: CC 

5801.32 - - Nhung kẻ đã cắt: CC 

5801.33 - - Vải có sợi ngang nổi vòng khác: CC 

5801.36 - - Các loại vải sơnin: CC 

5801.37 - - Vải có sợi dọc nổi vòng: CC 

5801.90 - Từ các vật liệu dệt khác: CC 

58.02 

Vải khăn lông và các loại vải dệt thoi tạo vòng lông tương tự, trừ 

các loại vải khổ hẹp thuộc nhóm 58.06; các loại vải dệt chần sợi 

nổi vòng, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 57.03. 

 

 
- Vải khăn lông và các loại vải dệt thoi tạo vòng lông tương tự, từ 

bông: 
 

5802.11 - - Chưa tẩy trắng CC 
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5802.19 - - Loại khác CC 

5802.20 
- Vải khăn lông và các loại vải dệt thoi tạo vòng lông tương tự, từ 

các vật liệu dệt khác 
CC 

5802.30 - Các loại vải dệt có chần sợi nổi vòng: CC 

58.03 Vải dệt quấn, trừ các loại vải khổ hẹp thuộc nhóm 58.06. CC 

58.04 

Các loại vải tuyn và các loại vải dệt lưới khác, không bao gồm vải 

dệt thoi, dệt kim hoặc móc; hàng ren dạng mảnh, dạng dải hoặc 

dạng mẫu hoa văn, trừ các loại vải thuộc các nhóm từ 60.02 đến 

60.06. 

 

5804.10 - Vải tuyn và vải dệt lưới khác: CC 

 -  Ren dệt bằng máy:  

5804.21 - - Xơ nhân tạo: CC 

5804.29 - - Từ vật liệu dệt khác: CC 

5804.30 -  Ren làm băng tay CC 

58.05 

Thảm trang trí dệt thủ công theo kiểu Gobelins, Flanders, 

Aubusson, Beauvais và các kiểu tương tự, và các loại thảm trang 

trí thêu tay (ví dụ, thêu mũi nhỏ, thêu chữ thập), đã hoặc chưa 

hoàn thiện. 

CC 

58.06 

Vải dệt thoi khổ hẹp, trừ các loại hàng thuộc nhóm 58.07; vải khổ 

hẹp gồm toàn sợi dọc không có sợi ngang liên kết với nhau bằng 

chất keo dính (bolducs). 

 

5806.10 
- Vải dệt thoi có tạo vòng lông (kể cả vải khăn lông và vải dệt tạo 

vòng lông tương tự) và vải dệt từ sợi sơnin: 
CC 

5806.20 
- Vải dệt thoi khác, có chứa sợi đàn hồi (elastomeric) hoặc sợi cao 

su từ 5% trở lên tính theo trọng lượng: 
CC 

 - Vải dệt thoi khác:  

5806.31 - - Từ bông: CC 

5806.32 - - Từ xơ nhân tạo: CC 

5806.39 - - Từ vật liệu dệt khác: CC 

5806.40 
- Các loại vải dệt chỉ có sợi dọc không có sợi ngang liên kết với 

nhau bằng chất kết dính (bolducs) 
CC 

58.07 

Các loại nhãn, phù hiệu và các mặt hàng tương tự từ vật liệu dệt, 

dạng chiếc, dạng dải hoặc đã cắt theo hình hoặc kích cỡ, không 

thêu. 

 

5807.10 - Dệt thoi CC 

5807.90 - Loại khác CC 

58.08 

Các dải bện dạng chiếc; dải, mảnh trang trí dạng chiếc, không 

thêu, trừ loại dệt kim hoặc móc; tua, ngù và các mặt hàng tương 

tự. 

 

5808.10 - Các dải bện dạng chiếc: CC 

5808.90 - Loại khác: CC 

5809.00 
Vải dệt thoi từ sợi kim loại và vải dệt thoi từ sợi trộn kim loại 

thuộc nhóm 56.05, sử dụng để trang trí, như các loại vải trang trí 
CC 
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nội thất hoặc cho các mục đích tương tự, chưa được chi tiết hay 

ghi ở nơi khác. 

58.10 Hàng thêu dạng chiếc, dạng dải hoặc dạng theo mẫu hoa văn.  

5810.10 - Hàng thêu không lộ nền CTH 

 - Hàng thêu khác:  

5810.91 - - Từ bông CTH 

5810.92 - - Từ xơ nhân tạo CTH 

5810.99 - - Từ vật liệu dệt khác CTH 

58.11 

Các sản phẩm dệt đã chần dạng chiếc, bao gồm một hay nhiều lớp 

vật liệu dệt kết hợp với lớp đệm bằng cách khâu hoặc cách khác, 

trừ hàng thêu thuộc nhóm 58.10. 

CC 

CHƯƠNG 59 
Các loại vải dệt đã được ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp; 

các mặt hàng dệt thích hợp dùng trong công nghiệp 
 

59.01 

Vải dệt được tráng keo hoặc hồ tinh bột, dùng để bọc ngoài bìa 

sách hoặc loại tương tự; vải can; vải bạt đã xử lý để vẽ; vải hồ 

cứng và các loại vải dệt đã được làm cứng tương tự để làm cốt 

mũ. 

 

5901.10 
- Vải dệt được tráng keo hoặc hồ tinh bột, dùng để bọc ngoài bìa 

sách hoặc các loại tương tự 
CC 

5901.90 - Loại khác: CC 

59.02 
Vải mành dùng làm lốp từ sợi có độ bền cao từ ni lông hoặc các 

polyamit khác, các polyeste hoặc tơ nhân tạo vitcô. 
 

5902.10 - Từ ni lông hoặc các polyamit khác: CC 

5902.20 - Từ polyeste: CC 

5902.90 -  Loại khác: CC 

59.03 
Vải dệt đã được ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép với plastic, trừ các 

loại thuộc nhóm 59.02. 
 

5903.10 - Với poly (vinyl chlorit) CC 

5903.20 - Với polyurethan CC 

5903.90 - Loại khác CC 

59.04 

Vải sơn, đã hoặc chưa cắt theo hình; các loại trải sàn có một lớp 

tráng hoặc phủ gắn trên lớp bồi là vật liệu dệt, đã hoặc chưa cắt 

thành hình. 

 

5904.10 - Vải sơn CC 

5904.90 - Loại khác CC 

59.05 Các loại vải dệt phủ tường. CC 

59.06 Vải dệt cao su hoá, trừ các loại thuộc nhóm 59.02.  

5906.10 - Băng dính có chiều rộng không quá 20 cm CC 

 - Loại khác:  

5906.91 - - Vải dệt kim hoặc vải móc CC 

5906.99 - - Loại khác: CC 
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59.07 

Các loại vải dệt được ngâm tẩm, tráng hoặc phủ bằng cách khác; 

bạt đã vẽ làm phông màn cho sân khấu, phông trường quay hoặc 

loại tương tự. 

CC 

59.08 

Các loại bấc dệt thoi, kết, tết hoặc dệt kim, dùng cho đèn, bếp 

dầu, bật lửa, nến hoặc loại tương tự; mạng đèn măng xông và các 

loại vải dệt kim hình ống dùng làm mạng đèn măng xông, đã hoặc 

chưa ngâm tẩm. 

CC 

59.09 

Các loại ống dẫn dệt mềm và các loại ống dệt tương tự có lót 

hoặc không lót, bọc vỏ cứng hoặc có các phụ kiện từ vật liệu 

khác. 

CC 

5910.00 

Băng tải hoặc băng truyền hoặc băng đai, bằng vật liệu dệt, đã 

hoặc chưa ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép bằng plastic, hoặc gia cố 

bằng kim loại hoặc vật liệu khác. 

CC 

59.11 
Các sản phẩm và mặt hàng dệt, phục vụ cho mục đích kỹ thuật, đã 

nêu tại Chú giải 7 của Chương này. 
 

5911.10 

- Vải dệt, phớt và vải dệt thoi lót phớt đã được tráng, phủ, hoặc ép 

bằng cao su, da thuộc hoặc vật liệu khác, loại sử dụng cho băng 

kim máy chải, và vải tương tự phục vụ cho mục đích kỹ thuật 

khác, kể cả vải khổ hẹp làm từ nhung được ngâm tẩm cao su, để 

bọc các lõi, trục dệt 

CC 

5911.20 - Vải dùng để sàng, đã hoặc chưa hoàn thiện CC 

 

- Vải dệt và phớt, được dệt liền hoặc kèm theo cơ cấu nối ráp, 

dùng cho máy sản xuất giấy hoặc các máy tương tự (ví dụ, để chế 

biến bột giấy hoặc xi măng amiăng): 

 

5911.31 - - Trọng lượng dưới 650 g/m2 CC 

5911.32 - - Trọng lượng từ 650 g/m2 trở lên CC 

5911.40 
- Vải lọc dùng trong ép dầu hoặc loại tương tự, kể cả loại làm từ 

tóc người 
CC 

5911.90 - Loại khác: CC 

CHƯƠNG 60 Các loại hàng dệt kim hoặc móc  

60.01 
Vải có tạo vòng lông, kể cả các loại vải "vòng lông dài" và vải 

khăn lông, dệt kim hoặc móc. 
 

6001.10 - Vải "vòng lông dài": CC 

 - Vải tạo vòng lông bằng dệt kim:  

6001.21 - - Từ bông CC 

6001.22 - - Từ xơ nhân tạo CC 

6001.29 - - Từ các loại vật liệu dệt khác CC 

 - Loại khác:  

6001.91 - - Từ bông CC 

6001.92 - - Từ xơ nhân tạo: CC 

6001.99 - - Từ vật liệu dệt khác: CC 

60.02 

Vải dệt kim hoặc móc có khổ rộng không quá 30 cm, có tỷ trọng 

sợi đàn hồi hoặc sợi cao su từ 5% trở lên, trừ loại thuộc nhóm 

60.01. 
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6002.40 - Có tỷ trọng sợi đàn hồi từ 5% trở lên nhưng không có sợi cao su CC 

6002.90 - Loại khác CC 

60.03 
Vải dệt kim hoặc móc có khổ rộng không quá 30 cm, trừ loại 

thuộc nhóm 60.01 hoặc 60.02. 
 

6003.10 - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn CC 

6003.20 - Từ bông CC 

6003.30 - Từ xơ tổng hợp CC 

6003.40 - Từ xơ nhân tạo CC 

6003.90 - Loại khác CC 

60.04 
Vải dệt kim hoặc móc có khổ rộng hơn 30 cm, có tỷ trọng sợi đàn 

hồi hoặc sợi cao su từ 5% trở lên, trừ các loại thuộc nhóm 60.01. 
 

6004.10 
- Có tỷ trọng sợi đàn hồi từ 5% trở lên nhưng không có sợi cao 

su: 
CC 

6004.90 - Loại khác CC 

60.05 
Vải dệt kim sợi dọc (kể cả các loại làm trên máy dệt kim dệt dải 

trang trí), trừ loại thuộc các nhóm 60.01 đến 60.04. 
 

 - Từ bông:  

6005.21 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng CC 

6005.22 - - Đã nhuộm CC 

6005.23 - - Từ các sợi có màu khác nhau CC 

6005.24 - - Đã in CC 

 - Từ xơ tổng hợp:  

6005.31 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng: CC 

6005.32 - - Đã nhuộm: CC 

6005.33 - - Từ các sợi có màu khác nhau: CC 

6005.34 - - Đã in: CC 

 - Từ xơ tái tạo:  

6005.41 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng CC 

6005.42 - - Đã nhuộm CC 

6005.43 - - Từ các sợi có màu khác nhau CC 

6005.44 - - Đã in CC 

6005.90 - Loại khác: CC 

60.06 Vải dệt kim hoặc móc khác.  

6006.10 - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn CC 

 - Từ bông:  

6006.21 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng CC 

6006.22 - - Đã nhuộm CC 

6006.23 - - Từ các sợi có màu khác nhau CC 

6006.24 - - Đã in CC 

 - Từ xơ sợi tổng hợp:  
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6006.31 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng: CC 

6006.32 - - Đã nhuộm: CC 

6006.33 - - Từ các sợi có màu khác nhau: CC 

6006.34 - - Đã in: CC 

 - Từ xơ tái tạo:  

6006.41 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng: CC 

6006.42 - - Đã nhuộm: CC 

6006.43 - - Từ các sợi có màu khác nhau: CC 

6006.44 - - Đã in: CC 

6006.90 -  Loại khác CC 

CHƯƠNG 61 Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, dệt kim hoặc móc  

61.01 

Áo khoác dài, áo khoác mặc khi đi xe (car-coat), áo khoác không 

tay, áo choàng không tay, áo khoác có mũ (kể cả áo jacket trượt 

tuyết), áo gió, áo jacket chống gió và các loại tương tự, dùng cho 

nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc, trừ các loại thuộc 

nhóm 61.03. 

 

6101.20 - Từ bông CC 

6101.30 - Từ sợi nhân tạo CC 

6101.90 - Từ các vật liệu dệt khác CC 

61.02 

Áo khoác dài, áo khoác mặc khi đi xe (car-coat), áo khoác không 

tay, áo choàng không tay, áo khoác có mũ trùm (kể cả áo jacket 

trượt tuyết), áo gió, áo jacket chống gió và các loại tương tự, 

dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc, trừ các loại 

thuộc nhóm 61.04. 

 

6102.10 - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn CC 

6102.20 - Từ bông CC 

6102.30 - Từ sợi nhân tạo CC 

6102.90 - Từ các vật liệu dệt khác CC 

61.03 

Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, 

quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ 

quần áo bơi), dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc 

móc. 

 

6103.10 - Bộ com-lê CC 

 - Bộ quần áo đồng bộ:  

6103.22 - - Từ bông CC 

6103.23 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6103.29 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

 - Áo jacket và áo khoác thể thao:  

6103.31 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn CC 

6103.32 - - Từ bông CC 

6103.33 - - Từ sợi tổng hợp CC 
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6103.39 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

 - Quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc:  

6103.41 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn CC 

6103.42 - - Từ bông CC 

6103.43 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6103.49 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

61.04 

Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, áo 

váy dài, váy, chân váy, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống 

chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho phụ nữ hoặc trẻ 

em gái, dệt kim hoặc móc . 

 

 - Bộ com-lê:  

6104.13 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6104.19 - - Từ các vật liệu dệt khác: CC 

 - Bộ quần áo đồng bộ:  

6104.22 - - Từ bông CC 

6104.23 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6104.29 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

 - Áo jacket và áo khoác thể thao:  

6104.31 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn CC 

6104.32 - - Từ bông CC 

6104.33 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6104.39 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

 - Áo váy dài:  

6104.41 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn CC 

6104.42 - - Từ bông CC 

6104.43 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6104.44 - - Từ sợi tái tạo CC 

6104.49 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

 - Các loại váy và quần váy:  

6104.51 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn CC 

6104.52 - - Từ bông CC 

6104.53 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6104.59 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

 
- Các loại quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần 

soóc: 
 

6104.61 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn CC 

6104.62 - - Từ bông CC 

6104.63 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6104.69 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

61.05 Áo sơ mi nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc.  
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6105.10 - Từ bông CC 

6105.20 - Từ sợi nhân tạo CC 

6105.90 - Từ các vật liệu dệt khác CC 

61.06 
Áo khoác ngắn (blouses), áo sơ mi và áo sơ mi phỏng kiểu nam 

dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc. 
 

6106.10 - Từ bông CC 

6106.20 - Từ sợi nhân tạo CC 

6106.90 - Từ các vật liệu dệt khác CC 

61.07 

Quần lót, quần sịp, áo ngủ, bộ pyjama, áo choàng tắm, áo khoác 

ngoài mặc trong nhà và các loại tương tự, dùng cho nam giới 

hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc. 

 

 - Quần lót và quần sịp:  

6107.11 - - Từ bông CC 

6107.12 - - Từ sợi nhân tạo CC 

6107.19 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

 - Các loại áo ngủ và bộ pyjama:  

6107.21 - - Từ bông CC 

6107.22 - - Từ sợi nhân tạo CC 

6107.29 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

 - Loại khác:  

6107.91 - - Từ bông CC 

6107.99 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

61.08 

Váy lót có dây đeo, váy lót trong, quần xi líp, quần đùi bó, váy 

ngủ, bộ pyjama, áo mỏng mặc trong nhà, áo choàng tắm, áo 

khoác ngoài mặc trong nhà và các loại tương tự dùng cho phụ nữ 

hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc. 

 

 - Váy lót có dây đeo và váy lót trong:  

6108.11 - - Từ sợi nhân tạo CC 

6108.19 - - Từ các vật liệu dệt khác: CC 

 - Quần xi líp và quần đùi bó:  

6108.21 - - Từ bông CC 

6108.22 - - Từ sợi nhân tạo CC 

6108.29 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

 - Váy ngủ và bộ pyjama:  

6108.31 - - Từ bông CC 

6108.32 - - Từ sợi nhân tạo CC 

6108.39 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

 - Loại khác:  

6108.91 - - Từ bông CC 

6108.92 - - Từ sợi nhân tạo CC 
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6108.99 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

61.09 Áo phông, áo may ô và các loại áo lót khác, dệt kim hoặc móc.  

6109.10 - Từ bông: CC 

6109.90 - Từ các vật liệu dệt khác: CC 

61.10 
Áo bó, áo chui đầu, áo cài khuy (cardigans),   gi-lê và các mặt 

hàng tương tự, dệt kim hoặc móc. 
 

 - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn:  

6110.11 - - Từ lông cừu CC 

6110.12 - - Từ lông dê Ca-sơ-mia CC 

6110.19 - - Loại khác CC 

6110.20 - Từ bông CC 

6110.30 - Từ sợi nhân tạo CC 

6110.90 - Từ các vật liệu dệt khác CC 

61.11 
Quần áo và hàng may mặc phụ trợ dùng cho trẻ em, dệt kim hoặc 

móc. 
 

6111.20 - Từ bông CC 

6111.30 - Từ sợi tổng hợp CC 

6111.90 - Từ các vật liệu dệt khác CC 

61.12 
Bộ quần áo thể thao, bộ quần áo trượt tuyết và bộ quần áo bơi, dệt 

kim hoặc móc. 
 

 - Bộ quần áo thể thao:  

6112.11 - - Từ bông CC 

6112.12 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6112.19 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

6112.20 - Bộ quần áo trượt tuyết CC 

 - Quần áo bơi cho nam giới hoặc trẻ em trai:  

6112.31 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6112.39 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

 - Quần áo bơi cho phụ nữ hoặc trẻ em gái:  

6112.41 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6112.49 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

61.13 
Quần áo được may từ các loại vải dệt kim hoặc móc thuộc nhóm 

59.03, 59.06 hoặc 59.07. 
CC 

61.14 Các loại quần áo khác, dệt kim hoặc móc.  

6114.20 - Từ bông CC 

6114.30 - Từ sợi nhân tạo: CC 

6114.90 - Từ các vật liệu dệt khác CC 

61.15 

Quần tất, quần áo nịt, bít tất dài (trên đầu gối), bít tất ngắn và các 

loại hàng bít tất dệt kim khác, kể cả nịt chân (ví dụ, dùng cho 

người giãn tĩnh mạch) và giày dép không đế, dệt kim hoặc móc. 

 

6115.10 - Nịt chân (ví dụ, dùng cho người giãn tĩnh mạch): CC 
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 - Quần chật ống, áo nịt khác:  

6115.21 - - Từ sợi tổng hợp, có độ mảnh sợi đơn dưới 67 dexitex CC 

6115.22 - - Từ sợi tổng hợp, có độ mảnh sợi đơn từ 67 dexitex trở lên CC 

6115.29 - - Từ các vật liệu dệt khác: CC 

6115.30 
- Tất dài đến đầu gối hoặc trên đầu gối dùng cho phụ nữ, có độ 

mảnh mỗi sợi đơn dưới 67 dexitex: 
CC 

 - Loại khác:  

6115.94 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn CC 

6115.95 - - Từ bông CC 

6115.96 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6115.99 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

61.16 Găng tay, găng tay hở ngón và găng tay bao, dệt kim hoặc móc.  

6116.10 - Được ngâm tẩm, tráng hoặc phủ với plastic hoặc cao su: CC 

 - Loại khác:  

6116.91 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn CC 

6116.92 - - Từ bông CC 

6116.93 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6116.99 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

61.17 

Hàng may mặc phụ trợ đã hoàn chỉnh, dệt kim hoặc móc khác; 

các chi tiết dệt kim hoặc móc của quần áo hoặc của hàng may 

mặc phụ trợ. 

 

6117.10 
- Khăn choàng, khăn quàng cổ, khăn choàng rộng đội đầu, khăn 

choàng vai, mạng che mặt và các loại tương tự: 
CC 

6117.80 - Các đồ phụ trợ khác: CC 

6117.90 - Các chi tiết CC 

CHƯƠNG 62 
Quần áo và các hàng may mặc phụ trợ, không dệt kim hoặc 

móc 
 

62.01 

Áo khoác ngoài, áo choàng mặc khi đi xe (car-coats), áo khoác 

không tay, áo choàng không tay, áo khoác có mũ trùm (kể cả áo 

jacket trượt tuyết), áo gió, áo jacket chống gió và các loại tương 

tự, dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, trừ các loại thuộc nhóm 

62.03. 

 

 
- Áo khoác ngoài, áo mưa, áo choàng mặc khi đi xe, áo khoác 

không tay, áo choàng không tay và các loại tương tự: 
 

6201.11 - - Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn CC 

6201.12 - - Từ bông CC 

6201.13 - - Từ sợi nhân tạo CC 

6201.19 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

 - Loại khác:  

6201.91 - - Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn CC 

6201.92 - - Từ bông CC 

6201.93 - - Từ sợi nhân tạo CC 
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6201.99 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

62.02 

Áo khoác ngoài, áo choàng mặc khi đi xe (car-coats), áo khoác 

không tay, áo choàng không tay, áo khoác có mũ (kể cả áo jacket 

trượt tuyết), áo gió, áo jacket chống gió và các loại tương tự, 

dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, trừ loại thuộc nhóm 62.04. 

 

 
- Áo khoác ngoài, áo mưa, áo choàng mặc khi đi xe, áo khoác 

không tay, áo choàng không tay và các loại tương tự: 
 

6202.11 - - Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn CC 

6202.12 - - Từ bông CC 

6202.13 - - Từ sợi nhân tạo CC 

6202.19 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

 - Loại khác:  

6202.91 - - Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn CC 

6202.92 - - Từ bông CC 

6202.93 - - Từ sợi nhân tạo CC 

6202.99 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

62.03 

Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, 

quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ 

quần áo bơi) dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai. 

 

 - Bộ com-lê:  

6203.11 - - Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn CC 

6203.12 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6203.19 - - Từ các vật liệu dệt khác: CC 

 - Bộ quần áo đồng bộ:  

6203.22 - - Từ bông CC 

6203.23 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6203.29 - - Từ các vật liệu dệt khác: CC 

 - Áo jacket và áo khoác thể thao:  

6203.31 - - Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn CC 

6203.32 - - Từ bông CC 

6203.33 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6203.39 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

 - Quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc:  

6203.41 - - Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn CC 

6203.42 - - Từ bông: CC 

6203.43 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6203.49 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

62.04 

Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, váy 

dài, váy, chân váy, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống 

chẽn, và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ 

em gái. 
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 - Bộ com-lê:  

6204.11 - - Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn CC 

6204.12 - - Từ bông CC 

6204.13 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6204.19 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

 - Bộ quần áo đồng bộ:  

6204.21 - - Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn CC 

6204.22 - - Từ bông CC 

6204.23 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6204.29 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

 - Áo jacket và áo khoác thể thao:  

6204.31 - - Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn CC 

6204.32 - - Từ bông CC 

6204.33 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6204.39 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

 - Áo váy dài:  

6204.41 - - Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn CC 

6204.42 - - Từ bông CC 

6204.43 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6204.44 - - Từ sợi tái tạo CC 

6204.49 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

 - Váy và chân váy:  

6204.51 - - Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn CC 

6204.52 - - Từ bông CC 

6204.53 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6204.59 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

 - Quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc:  

6204.61 - - Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn CC 

6204.62 - - Từ bông CC 

6204.63 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6204.69 - - Từ các vật liệu dệt khác CC 

62.05 Áo sơ mi nam giới hoặc trẻ em trai.  

6205.20 - Từ bông CC 

6205.30 - Từ sợi nhân tạo CC 

6205.90 - Từ các vật liệu dệt khác: CC 

62.06 
Áo choàng, áo sơ mi và áo choàng sơ mi phỏng kiểu nam dùng 

cho phụ nữ hoặc trẻ em gái. 
 

6206.10 - Từ tơ tằm hoặc phế liệu tơ tằm CC 

6206.20 - Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn CC 
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6206.30 - Từ bông CC 

6206.40 - Từ sợi nhân tạo CC 

6206.90 - Từ các vật liệu dệt khác CC 

62.07 

Áo may ô và các loại áo lót khác, quần lót, quần đùi, quần sịp, áo 

ngủ, bộ pyjama, áo choàng tắm, áo khoác ngoài mặc trong nhà và 

các loại tương tự dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai. 

 

 - Quần lót, quần đùi và quần sịp:  

6207.11 - - Từ  bông CC 

6207.19 - - Từ vật liệu dệt khác CC 

 - Áo ngủ và bộ pyjama:  

6207.21 - - Từ bông CC 

6207.22 - - Từ sợi nhân tạo CC 

6207.29 - - Từ vật liệu dệt khác CC 

 - Loại khác:  

6207.91 - - Từ bông CC 

6207.99 - - Từ vật liệu dệt khác: CC 

62.08 

Áo may ô và các loại áo lót khác, váy lót, váy lót trong, quần xi 

líp, quần đùi bó, váy ngủ, bộ pyjama, áo mỏng mặc trong nhà, áo 

choàng tắm, áo khoác ngoài mặc trong nhà và các loại tương tự 

dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái. 

 

 - Váy lót và váy lót trong:  

6208.11 - - Từ sợi nhân tạo CC 

6208.19 - - Từ vật liệu dệt khác CC 

 - Váy ngủ và bộ pyjama:  

6208.21 - - Từ bông CC 

6208.22 - - Từ sợi nhân tạo CC 

6208.29 - - Từ vật liệu dệt khác CC 

 - Loại khác:  

6208.91 - - Từ bông CC 

6208.92 - - Từ sợi nhân tạo CC 

6208.99 - - Từ vật liệu dệt khác: CC 

62.09 Quần áo may sẵn và phụ kiện may mặc cho trẻ em.  

6209.20 - Từ bông: CC 

6209.30 - Từ sợi tổng hợp: CC 

6209.90 - Từ vật liệu dệt khác CC 

62.10 
Quần áo may từ các loại vải thuộc nhóm 56.02, 56.03, 59.03, 

59.06 hoặc 59.07. 
 

6210.10 - Từ các loại vải thuộc nhóm 56.02 hoặc 56.03: CC 

6210.20 
- Quần áo khác, loại được mô tả từ phân nhóm 6201.11 đến 

6201.19: 
CC 
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6210.30 
- Quần áo khác, loại được mô tả từ phân nhóm 6202.11 đến 

6202.19: 
CC 

6210.40 - Quần áo khác dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai: CC 

6210.50 - Quần áo khác dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái: CC 

62.11 
Bộ quần áo thể thao, bộ quần áo trượt tuyết và quần áo bơi; quần 

áo khác. 
 

 - Quần áo bơi:  

6211.11 - - Dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai CC 

6211.12 - - Dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái CC 

6211.20 - Bộ quần áo trượt tuyết CC 

 - Quần áo khác, dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai:  

6211.32 - - Từ bông: CC 

6211.33 - - Từ sợi nhân tạo: CC 

6211.39 - - Từ vật liệu dệt khác: CC 

 - Quần áo khác dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái:  

6211.42 - - Từ bông: CC 

6211.43 - - Từ sợi nhân tạo: CC 

6211.49 - - Từ vật liệu dệt khác: CC 

62.12 

Xu chiêng, gen, áo nịt ngực, dây đeo quần, dây móc bít tất, nịt tất, 

các sản phẩm tương tự và các chi tiết của chúng, được làm hoặc 

không được làm từ dệt kim hoặc móc. 

 

6212.10 - Xu chiêng: CC 

6212.20 - Gen và quần gen: CC 

6212.30 - Áo nịt toàn thân: CC 

6212.90 - Loại khác: CC 

62.13 Khăn tay và khăn vuông nhỏ quàng cổ.  

6213.20 - Từ bông: 
CC, ngoại trừ 

từ 5208 – 5212 

6213.90 - Từ các loại vật liệu dệt khác: 

CC, ngoại trừ 

từ 5007, 5111 

– 5113, 5208 – 

5212, 5308 – 

5311, 5407 – 

5408, 5512 -

5516 

62.14 
Khăn san, khăn choàng vai, khăn quàng cổ, khăn choàng rộng đội 

đầu và choàng vai, mạng che mặt và các loại tương tự. 
 

6214.10 - Từ tơ tằm hoặc phế liệu tơ tằm: 
CC, ngoại trừ 

từ 5007 

6214.20 - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn 

CC, ngoại trừ 

từ chương 60 

và 5111 – 

5113 
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Mã hàng Mô tả hàng hoá 
Tiêu chí xuất 

xứ 

6214.30 - Từ sợi tổng hợp: 
CC, ngoại trừ 

từ 5407 

6214.40 - Từ sợi tái tạo: 
CC, ngoại trừ 

từ 5408 

6214.90 - Từ vật liệu dệt khác: 

CC, ngoại trừ 

từ 5007, 5111 

– 5113, 5208 – 

5212, 5308 – 

5311 

62.15 Nơ thường, nơ con bướm và cà vạt.  

6215.10 - Từ tơ tằm hoặc phế liệu tơ tằm: CC 

6215.20 - Từ sợi nhân tạo: CC 

6215.90 - Từ vật liệu dệt khác: CC 

62.16 Găng tay, găng tay hở ngón và găng tay bao. CC 

62.17 

Hàng may mặc phụ trợ đã hoàn chỉnh khác; các chi tiết của quần 

áo hoặc của hàng may mặc phụ trợ, trừ các loại thuộc nhóm 

62.12. 

 

6217.10 - Hàng phụ trợ: CC 

6217.90 - Các chi tiết của quần áo CC 

CHƯƠNG 63 
Các mặt hàng dệt đã hoàn thiện khác; bộ vải; quần áo dệt và 

các loại hàng dệt đã qua sử dụng khác; vải vụn 
 

63.01 Chăn và chăn du lịch.  

6301.10 - Chăn điện CC 

6301.20 
- Chăn (trừ chăn điện) và chăn du lịch, từ lông cừu hoặc lông 

động vật loại mịn 
CC 

6301.30 - Chăn (trừ chăn điện) và chăn du lịch, từ sợi bông CC 

6301.40 - Chăn (trừ chăn điện) và chăn du lịch, từ xơ sợi tổng hợp CC 

6301.90 - Chăn và chăn du lịch khác CC 

63.02 
Khăn trải giường, khăn trải bàn, khăn trong phòng vệ sinh và 

khăn nhà bếp. 
 

6302.10 - Khăn trải giường, dệt kim hoặc móc 

CC, ngoại trừ 

từ 5007,  5111 

– 5113, 5208 – 

5212, 5308 – 

5311, 5407 – 

5408 

 - Khăn trải giường khác, đã in:  

6302.21 - - Từ sợi bông 
CC, ngoại trừ 

từ 5208 – 5212 

6302.22 - - Từ sợi nhân tạo: 
CC, ngoại trừ 

từ 5407-5408 

6302.29 - - Từ vật liệu dệt khác 

CC, ngoại trừ 

từ 5007, 5111 

– 5113, 5308 – 

5311 
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Mã hàng Mô tả hàng hoá 
Tiêu chí xuất 

xứ 

 - Khăn trải giường khác:  

6302.31 - - Từ sợi bông 
CC, ngoại trừ 

từ 5208 – 5212 

6302.32 - - Từ sợi nhân tạo: 
CC, ngoại trừ 

từ 5407-5408 

6302.39 - - Từ vật liệu dệt khác 

CC, ngoại trừ 

từ 5007, 5111 

– 5113, 5308 – 

5311 

6302.40 - Khăn trải bàn, dệt kim hoặc móc CC 

 - Khăn trải bàn khác:  

6302.51 - - Từ sợi bông 
CC, ngoại trừ 

từ 5208 – 5212 

6302.53 - - Từ sợi nhân tạo 
CC, ngoại trừ 

từ 5407-5408 

6302.59 - - Từ vật liệu dệt khác 

CC, ngoại trừ 

từ 5007, 5111 

– 5113, 5308 – 

5311 

6302.60 
- Khăn trong phòng vệ sinh và khăn nhà bếp, từ vải dệt vòng lông 

hoặc các loại vải dệt vòng lông tương tự, từ sợi bông 

CC, ngoại trừ 

từ 5802 

 - Loại khác:  

6302.91 - - Từ sợi bông 
CC, ngoại trừ 

từ 5208 – 5212 

6302.93 - - Từ sợi nhân tạo 
CC, ngoại trừ 

từ 5407-5408 

6302.99 - - Từ vật liệu dệt khác 

CC, ngoại trừ 

từ 5007, 5111 

– 5113, 5308 – 

5311 

63.03 
Màn che (kể cả rèm trang trí) và rèm mờ che phía trong; diềm 

màn che hoặc diềm giường. 
 

 - Dệt kim hoặc móc:  

6303.12 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6303.19 - - Từ vật liệu dệt khác: CC 

 - Loại khác:  

6303.91 - - Từ sợi bông CC 

6303.92 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6303.99 - - Từ vật liệu dệt khác CC 

63.04 
Các sản phẩm trang trí nội thất khác, trừ các loại thuộc nhóm 

94.04. 
 

 - Các bộ khăn phủ giường:  

6304.11 - - Dệt kim hoặc móc CC 

6304.19 - - Loại khác: CC 
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Mã hàng Mô tả hàng hoá 
Tiêu chí xuất 

xứ 

 - Loại khác:  

6304.91 - - Dệt kim hoặc móc: CC 

6304.92 - - Không dệt kim hoặc móc, từ sợi bông CC 

6304.93 - - Không dệt kim hoặc móc, từ sợi tổng hợp CC 

6304.99 - - Không dệt kim hoặc móc, từ vật liệu dệt khác CC 

63.05 Bao và túi, loại dùng để đóng, gói hàng.  

6305.10 
- Từ đay hoặc các nguyên liệu dệt từ sợi libe khác thuộc nhóm 

53.03: 
CC 

6305.20 - Từ sợi bông CC 

 - Từ vật liệu dệt nhân tạo:  

6305.32 - - Túi, bao đựng hàng loại lớn có thể gấp, mở linh hoạt: CC 

6305.33 
- - Loại khác, từ polyetylen hoặc dải polypropylen hoặc dạng 

tương tự: 
CC 

6305.39 - - Loại khác: CC 

6305.90 - Từ vật liệu dệt khác: CC 

63.06 

Tấm vải chống thấm nước, tấm hiên và tấm che nắng; tăng; buồm 

cho tàu thuyền, ván lướt hoặc ván lướt cát; các sản phẩm dùng 

cho cắm trại. 

 

 - Tấm vải chống thấm nước, tấm hiên và tấm che nắng:  

6306.12 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6306.19 - - Từ vật liệu dệt khác: CC 

 - Tăng:  

6306.22 - - Từ sợi tổng hợp CC 

6306.29 - - Từ vật liệu dệt khác: CC 

6306.30 - Buồm cho tàu thuyền CC 

6306.40 - Đệm hơi: CC 

6306.90 -  Loại khác CC 

63.07 Các mặt hàng đã hoàn thiện khác, kể cả mẫu cắt may.  

6307.10 
- Khăn lau sàn, khăn lau bát đĩa, khăn lau bụi và các loại khăn lau 

tương tự: 
CC 

6307.20 - Áo cứu sinh và đai cứu sinh CC 

6307.90 - Loại khác: CC 

6308.00 

Bộ vải bao gồm vải và chỉ, có hoặc không có phụ kiện dùng để 

làm chăn, thảm trang trí, khăn trải bàn hoặc khăn ăn đã thêu, hoặc 

các sản phẩm dệt tương tự, đóng gói sẵn để bán lẻ. 

CC 

6309.00 Quần áo và các sản phẩm dệt may đã qua sử dụng khác. CC 

63.10 

Vải vụn, mẩu dây xe, chão bện (cordage), thừng và cáp đã qua sử 

dụng hoặc mới và các phế liệu từ vải vụn, dây xe, chão bện 

(cordage), thừng hoặc cáp, từ vật liệu dệt. 

 

6310.10 - Đã được phân loại: CC 

6310.90 - Loại khác: CC 
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1.2.3. Các vấn đề khác 

- Quy tắc chủ đạo:  

Nhóm hàng dệt may trong EVFTA tuân thủ quy tắc “Từ vải trở đi”. Theo đó, từ công đoạn 

Vải đến Cắt, May và Hoàn thiện sản phẩm đều phải được thực hiện trong khu vực FTA và sử 

dụng nguyên liệu có xuất xứ FTA thì thành phẩm sẽ được coi là “có xuất xứ” theo FTA đó. 

 Quy tắc cộng gộp 

Theo EVFTA, hàng hóa sẽ được coi là có xuất xứ từ nước xuất khẩu nếu các nguyên vật liệu 

tham gia vào quá trình chế biến sản xuất hàng hóa đó có xuất xứ từ một nước thành viên khác 

của Hiệp định. Đặc biệt, EVFTA cho phép nguyên vật liệu có xuất xứ từ một nước ASEAN 

đã từng có Hiệp định thương mại ưu đãi với EU được coi như nguyên vật liệu có xuất xứ từ 

Việt Nam nếu thỏa mãn các điều kiện được quy định rõ trong Điều 3 Nghị định thư 1 Hiệp 

định EVFTA. 

1.3. Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ 

 Giấy chứng nhận xuất xứ 

Hiệp định EVFTA quy định Giấy chứng nhận xuất xứ phải theo mẫu C/O EUR 1, nêu tại Phụ 

lục VII thuộc Chương 2 Hiệp định. Mẫu EUR 1 yêu cầu thông tin khai báo đơn  giản hơn so 

với mẫu C/O trong Hiệp định Thương mại hàng  hóa ASEAN (ATIGA) và các Hiệp định 

FTA giữa ASEAN với các đối tác ngoại khối mà Việt Nam đã ký kết. Một số thông tin nhà 

xuất khẩu được phép lựa chọn khai báo hoặc không khai báo như nhà nhập khẩu, hành trình 

lô hàng, số hóa đơn thương mại. Về nội dung khai báo, tiêu chí xuất xứ, mã số HS của hàng 

hóa không bắt buộc phải thể hiện trên C/O. 

 Tự chứng nhận xuất xứ 

EVFTA dự kiến sẽ có 02 thủ tục chứng nhận xuất xứ, bao gồm: 

- Thủ tục chứng nhận xuất xứ truyền thống (Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy 

chứng nhận xuất xứ dựa trên các giấy tờ mà nhà xuất khẩu xuất trình) 

- Thủ tục nhà xuất khẩu tự chứng nhận xuất xứ  

Trong so sánh với TPP, phạm vi thủ tục tự chứng nhận xuất xứ trong EVFTA hạn chế hơn, 

theo đó EVFTA chỉ cho phép nhà xuất khẩu tự chứng nhận xuất xứ trong khi TPP cho phép 

nhà sản xuất, nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu được tự chứng nhận xuất xứ. Mô hình tự chứng 

nhận xuất xứ trong EVFTA được cho là dựa trên thông lệ cho phép nhà xuất khẩu tự chứng 

nhận xuất xứ mà EU hiện đang áp dụng. 



 

288 

 

Cơ chế tự chứng nhận xuất xứ của nhà xuất khẩu của EVFTA cho phép nhà xuất khẩu tự phát 

hành giấy chứng nhận xuất xứ (tự xác nhận xuất xứ của sản phẩm) đưa vào bộ tài liệu nộp 

cho cơ quan hải quan của nước nhập khẩu thay vì phải xin giấy chứng nhận xuất xứ từ các cơ 

quan chức năng. Trong EVFTA, EU và Việt Nam có cam kết riêng biệt về vấn đề này. Cụ thể 

- Đối với hàng hóa xuất khẩu từ EU: (i) với lô hàng có trị giá không vượt quá 6.000 

euro, bất kỳ nhà xuất khẩu nào cũng có thể tự chứng nhận xuất xứ; (ii) với lô hàng có 

giá trị trên 6.000 euro, chỉ có nhà xuất khẩu đủ điều kiện (approved exporters)1 mới 

được tự chứng nhận xuất xứ.  

Hiện EU đang xây dựng hệ thống đăng ký nhà xuất khẩu (registered exporters) – là hệ 

thống cho phép nhà xuất khẩu chỉ cần đăng ký với cơ quan có thẩm quyền là có thể tự 

chứng nhận xuất xứ. Khi hệ thống này hoàn thiện và được áp dụng, EU sẽ thông báo 

cho phía Việt Nam biết. 

- Đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam: Việt Nam bảo lưu vẫn tiếp tục áp dụng cơ 

chế chứng nhận xuất xứ truyền thống (Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận 

xuất xứ cho nhà xuất khẩu sau khi xác nhận các giấy tờ mà nhà xuất khẩu xuất trình); 

Việt Nam có thể lựa chọn áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ khi nào thấy thích 

hợp và chỉ cần thông báo cho phía EU trước khi thực hiện cơ chế này. 

Hiện Việt Nam mới chỉ đang thí điểm cơ chế tự chứng nhận xuất xứ trong ASEAN, 

chưa có thông tin khi nào Việt Nam có thể áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ như 

trong EVFTA. 

 Quy định với hàng hóa quá cảnh qua nước thứ ba 

Theo cam kết tại EVFTA, hàng hóa quá cảnh qua và chia nhỏ lô hàng tại nước thứ ba ngoài 

Việt Nam và EU vẫn có thể được chứng nhận xuất xứ theo EVFTA với điều kiện nhà nhập 

khẩu xuất trình các chứng từ chứng minh hàng hóa vẫn nằm trong sự kiểm soát của hải quan 

nước thứ ba và không bị thay đổi xuất xứ, bao gồm: 

- Chứng từ vận tải (ví dụ vận đơn); 

- Chứng từ về việc đánh dấu, đánh số hàng hóa; 

- Chứng từ chứng minh hàng hóa (ví dụ hóa đơn thương mại, hợp đồng mua bán); 

- Chứng nhận của hải quan nước thứ ba về việc hàng hóa không bị thay đổi hoặc chứng 

từ khác chứng minh hàng hóa vẫn nằm trong sự kiểm soát của mình. EVFTA chấp 

thuận một số điều chỉnh nhỏ với hàng hóa (nhằm mục tiêu bảo quản hàng hóa ở tình 

                                              
1 Điều kiện để được công nhận là nhà xuất khẩu đủ điều kiện do mỗi bên tự quy định. Tham khảo Điều về Nhà nhập 

khẩu đủ điều kiện trong Nghị định thư về Quy tắc xuất xứ của sản phẩm và các biện pháp hợp tác hành chính 
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trạng tốt, hoặc bổ sung/dán thêm các loại mác, nhãn… để bảo đảm yêu cầu của bên 

nhập khẩu.  

Chú ý là theo EVFTA, không phải bất kỳ trường hợp hàng hóa quá cảnh hay chia nhỏ lô hàng 

ở nước thứ ba đều phải xuất trình tự động các chứng từ chứng minh nói trên. Cơ quan hải 

quan nước nhập khẩu chỉ yêu cầu xuất trình trong trường hợp có nghi ngờ. 
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B. CÁC FTA ĐÃ HOÀN TẤT ĐÀM PHÁN 

Chương 2: Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) 

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) giữa ASEAN và 6 đối tác đã có FTA 

với ASEAN là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia và New Zealand bắt đầu 

đàm phán từ ngày 9/5/2013. Ngày 4/11/2019 trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 

tại Thái Lan, lãnh đạo các nước thành viên đã tuyên bố chính thức hoàn tất đàm phán cơ bản 

toàn bộ 20 Chương Văn kiện RCEP cùng các vấn đề mở cửa thị trường liên quan. Dự kiến 

Hiệp định sẽ được ký kết vào năm 2020 sau khi hoàn thành quá trình rà soát pháp lý. Tuy 

nhiên, Ấn Độ có thể sẽ rút khỏi Hiệp định, và các nước thành viên RCEP đang tiến hành 

những cuộc đàm phán bổ sung để giải quyết các vấn đề còn vướng mắc, thuyết phục Ấn Độ 

ở lại với Hiệp định. 

Văn kiện chính thức RCEP dự kiến sẽ được công bố vào thời điểm ký kết Hiệp định, bao gồm 

các Chương (1) Các điều khoản và định nghĩa chung; (2) Thương mại Hàng hóa; (3) Quy tắc 

Xuất xứ, bao gồm Phụ lục về Quy tắc hàng hoá cụ thể; (4) Thủ tục Hải quan và Tạo thuận lợi 

thương mại; (5) Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật; (6) Các tiêu 

chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật và Thủ tục đánh giá sự hài hoà; (7) Phòng vệ Thương mại; (8) 

Thương mại Dịch vụ, bao gồm Phụ lục về Dịch vụ Tài chính, Viễn thông và Nghề nghiệp; (9) 

Di chuyển Thể nhân; (10) Đầu tư; (11) Sở hữu trí tuệ; (12) Thương mại Điện tử; (13) Cạnh 

tranh; (14) Doanh nghiệp vừa và nhỏ; (15) Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật; (16) Mua sắm công; 

(17) Các điều khoản chung và Ngoại lệ; (18) Các điều khoản thể chế; (19) Giải quyết Tranh 

chấp; (20) Các điều khoản cuối cùng. 

Dưới đây là tóm tắt một số nội dung đàm phán chính về thuế quan và quy tắc xuất xứ của 

RCEP được công bố cho tới thời điểm hiện tại. 

2.1. Cam kết về thuế quan 

Về thuế quan, RCEP đặt mục tiêu cắt giảm thuế quan trong một khoảng thời gian hợp lý, đồng 

thời hài hòa hóa các nội dung khác liên quan tới thuế quan giữa các nước thành viên nhằm 

giải quyết những khác biệt hiện tại giữa các FTA ASEAN+1 mà ASEAN đang có với từng 

nước đối tác ngoài ASEAN trong RCEP cũng như khác biệt trong thông lệ liên quan. 

Ví dụ: 

- Khác biệt mức thuế và lộ trình cắt giảm thuế giữa các FTA ASEAN+1: Mức thuế và 

lộ trình cắt giảm thuế quan trong các FTA ASEAN+1 hiện rất khác nhau. Do đó, với 
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cùng một sản phẩm, một doanh nghiệp ASEAN xuất khẩu sang 6 đối tác FTA của 

ASEAN có thể sẽ có 6 mức thuế ưu đãi khác nhau và lộ trình cắt giảm thuế khác 

nhau. 

- Khác biệt về mã HS: Hiện các nước ASEAN+6 đang sử dụng các phiên bản khác nhau 

của hệ thống phân loại thuế quan để ban hành biểu thuế ưu đãi FTA, gây khó khăn cho 

các doanh nghiệp xuất khẩu trong việc xác định mã HS chính xác cho sản phẩm của 

mình. 

Bảng 12: Thời hạn loại bỏ thuế quan trong một số hiệp định FTA ASEAN+1 

 

 

 

 

Hiệp định 

ASEAN +6 
(Camuchia, Lào, 

Myanmar, Việt Nam) 

Các nước đối tác 

FTA 

Xóa bỏ thuế 

quan theo lộ 

trình thông 

thường hoặc 

danh mục 

nhạy cảm SL 

Cắt giảm 

khác 

(danh 

mục 

nhạy 

cảm cao 

HSL) 

Xóa bỏ thuế 

quan theo lộ 

trình thông 

thường hoặc 

danh mục 

nhạy cảm SL 

Cắt giảm 

khác (danh 

mục nhạy 

cảm cao 

HSL) 

Xóa bỏ thuế 

quan theo lộ 

trình thông 

thường hoặc 

danh mục nhạy 

cảm SL 

Cắt giảm 

khác 

(danh 

mục nhạy 

cảm cao 

HSL) 

AANZFTA 2020-2025 2020-2025 2020-2024 2025 2020 - 

ACFTA 2012*1 2018 2018*1 2018 2012*1 2012 

AIFTA*2 2017-2020*3 2017-2020 2022*3 2022 2017*3 (2020*4) 2020 

AJCEP 2018 2018-2024 2023-2026 2026 2018  

AKFTA 2012*5 (2017*6) 2016 2018-2020*5 2021-2024 2010 2016 

Nguồn: MUTRAP 

 

Chú thích: 

*1: Bao gồm Lộ trình thông thường 2. Lộ trình thông thường 1 đối với ASEAN 6 và Trung 

Quốc đã hoàn tất vào năm 2010; 

*2: Trong hiệp định AIFTA, mỗi năm đều bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 của năm trước. Ví dụ 

năm 2014 nghĩa là từ 31 tháng 12 năm 2013; 

*3: Bao gồm Lộ trình thông thường 2; 

*4: Đối với Philippines; 

*5: Bao gồm Lộ trình thông thường 2. Lộ trình thông thường 1 đối với ASEAN 5 đã hoàn tất 

vào năm 2010; 

*6: Thái Lan Đối với mặt hàng rau quả, có thể kỳ vọng việc cắt giảm thuế sẽ tương tự như 

các FTA đã có giữa ASEAN và các nước tham gia RCEP. 
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Bên cạnh việc cắt giảm rào cản thuế quan, các vòng đàm phán RCEP cũng đặt mục tiêu giải 

quyết những rào cản phi thuế quan.  

Mục tiêu của RCEP là tiến tới tự do hóa trong hầu hết lĩnh vực thương mại hàng hóa để đạt 

được mức độ tự do hóa thương mại cao, được xây dựng dựa trên mức độ tự do hóa đang có 

giữa các quốc gia tham gia hiệp định, để thiết lập một khu vực thương mại tự do toàn diện. 

 

2.2. Quy tắc xuất xứ 

Hài hòa hóa quy tắc xuất xứ là một trong những lý do cơ bản thúc đẩy đàm phán RCEP bởi 

hiện tại mỗi FTA ASEAN+1 có một bộ quy tắc xuất xứ khác nhau, gây khó khăn cho doanh 

nghiệp khi thực hiện cùng lúc các FTA này. Do đó, nếu thống nhất được một bộ quy tắc xuất 

xứ khu vực, RCEP sẽ cho phép hàng hóa có xuất xứ nội khối (từ bất kỳ nơi nào trong 16 nước 

thành viên) được hưởng ưu đãi thuế quan, từ đó gia tăng khả năng tận dụng hiệp định FTA.  

Mục tiêu của RCEP là thiết kế một bộ quy tắc xuất xứ có tính khả thi về mặt kỹ thuật, tạo 

thuận lợi cho thương mại và dễ dàng sử dụng bởi doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ (SMEs), để có thể tận dụng các lợi ích về thuế quan từ Hiệp định này. 
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C. CÁC FTA CHƯA HOÀN TẤT ĐÀM PHÁN 

Chương 3: Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Israel 

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Isreal bắt đầu khởi động đàm phán vào 2/12/2015. 

Hiện chưa có bất kỳ thông tin gì về tiến triển cũng như cập nhật kết quả đàm phán này. 

Tuy nhiên, các doanh nghiệp có thể tham khảo các thông tin cơ bản về chính sách chung của 

Isreal dưới đây để có cái nhìn chung về thị trường này. 

- Về phía Israel, là một nước nhỏ, nền kinh tế của Israel coi xuất nhập khẩu như một 

động lực tăng trưởng kinh tế chính và có những chính sách ưu đãi cho các thành viên 

của WTO rất lớn. Đặc biệt, Israel thực hiện tự do hóa thương mại đơn phương trong 

ngành công nghiệp để công nghiệp nội địa cạnh tranh tự do với sản phẩm nước ngoài. 

Các rào cản phi thuế và hạn chế nhập khẩu đối với các sản phẩm công nghiệp được bãi 

bỏ, mức thuế MFN đối với hầu hết các sản phẩm công nghiệp tại Israel giảm xuống 

còn từ 0 đến 12%. 

- Tương tự Việt Nam, Israel cũng đặt mục tiêu tăng cường tự do hóa thương mại thông 

qua các hiệp định song phương và đa phương. Tính đến 7/2018, Israel có 18 FTAs, 

bao gồm 13 FTAs đang thực thi với Hoa Kỳ, Bulgaria, Canada, Cộng hòa Séc, 

Hungary, Mexico, Ba Lan, Romania, Slovakia, Thổ Nhĩ Kỳ, EU, Mercosur và EFTA; 

02 FTAs đã ký kết nhưng chưa có hiệu lực với Columbia và Panama; và 03 FTAs đang 

đàm phán với Việt Nam, Trung Quốc và Ấn Độ. 

- Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Israel tăng trưởng rõ rệt trong những năm gần 

đây,  với tổng kim ngạch thương mại song phương tăng gấp gần 8 lần trong 6 năm từ 

mức 134 triệu USD năm 2011 lên gần 1,1 tỷ USD năm 2017. Các sản phẩm xuất khẩu 

chủ yếu của Việt Nam sang Israel là điện thoại, linh kiện, thủy hải sản, hạt điều, cà 

phê…, trong khi các sản phẩm Việt Nam nhập khẩu chủ yếu từ Israel bao gồm máy vi 

tính, linh kiện điện tử, phụ tùng máy móc, phân bón,… Ngoài ra, hợp tác trong các 

lĩnh vực khác như đầu tư, tài chính, dịch vụ, khoa học công nghệ, lao động cũng đã, 

đang và sẽ có nhiều triển vọng phát triển. 
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Chương 4: Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Khối EFTA 

Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Khối EFTA (bao gồm 4 nước Thụy Sỹ, 

Na Uy, Iceland, Liechtenstein) bắt đầu khởi động đàm phán từ tháng 5/2012. Hiện tại FTA 

này vẫn đang trong quá trình đàm phán, chưa hoàn tất. Tính đến tháng 5/2019, FTA này đã 

trải qua 16 vòng đàm phán chính thức và vẫn chưa kết thúc. Do đó, các cam kết về thuế quan 

và quy tắc xuất xứ nêu tại đây chỉ có tính thông tin về xu hướng đàm phán, không phải kết 

quả đàm phán cuối cùng. 

4.1. Cam kết về thuế quan 

Việt Nam và EFTA đồng thuận rằng Hiệp định sẽ được xây dựng phù hợp với các quy định 

của WTO, nhằm mục đích cắt giảm và/hoặc loại bỏ thuế quan và khác điều luật hạn chế khác 

với tất cả các loại hàng hóa.  

Đối với thuế nhập khẩu, tương tự với các FTA khác mà EFTA là thành viên, trong FTA với 

Việt Nam các nước EFTA cũng hướng đến mở cửa thị trường hoàn toàn cho các dòng thuế từ 

Việt Nam có mã HS từ Chương 25 đến Chương 97 ngay khi Hiệp định có hiệu lực (trừ một 

số ngoại lệ nhỏ với các mặt hàng nông nghiệp đặc biệt), phụ thuộc vào kết quả đàm phán. Về 

phía Việt Nam, việc mở cửa thị trường đối với các dòng thuế này có biên độ dao động mạnh 

trong các FTA từng tham gia, do đó, khó có thể dự đoán được kết quả đàm phán của biểu thuế 

cắt giảm phía Việt Nam.  

Liên quan tới thuế xuất khẩu, Khối EFTA cho rằng thuế xuất khẩu nên bị cấm, vì nó sẽ làm 

giảm hiệu quả trong phân phối các nguồn lực xuất nhập khẩu. Tuy vậy, về phía Việt Nam, 

thuế xuất khẩu lại được coi như một công cụ chính sách cần thiết, và thường không được đưa 

vào các đàm phán thương mại.  

Hiện tại, nội dung đàm phán của vấn đề này vẫn chưa hoàn tất. 

4.2. Quy tắc xuất xứ 

Bên cạnh tiêu chí xuất xứ thuần túy, các FTA có EFTA và Việt Nam là thành viên thường sử 

dụng tiêu chí chuyển đổi cơ bản để xác định xuất xứ của hàng hóa, và xác định bằng cách áp 

dụng một hoặc kết hợp các quy tắc sau:  i) Quy tắc chuyển đổi mã HS, ii) Quy tắc hàm lượng 

giá trị gia tăng, iii) Quy tắc quy trình sản xuất cụ thể. 

- Rất có thể các tiêu chí trên cũng sẽ được đưa vào cam kết trong FTA đang đàm phán 

giữa Việt Nam và EAEU, với phương thức và các chi tiết cụ thể vẫn đang trong quá 

trình thảo luận. 
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PHẦN III 

SO SÁNH CÁC CAM KẾT GIỮA CÁC FTA 

Phần này trình bày các so sánh tóm tắt về những khác biệt lớn trong cam kết liên quan tới sản 

phẩm dệt may giữa các FTA Việt Nam từng ký kết và các FTA mà Việt Nam có chung đối 

tác, tạo điều kiện để doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc so sánh và lựa chọn FTA có lợi 

nhất với mình trong từng hoàn cảnh cụ thể.  

1. So sánh cam kết đối với sản phẩm dệt may trong các FTA Việt Nam đã ký 

*Chú thích: 

Có 3 hình thức cộng gộp cơ bản: 

(i) Cộng gộp thông thường (Accumulation): Đây là hình thức cộng gộp áp dụng trong tất cả 

các FTA Việt Nam là thành viên. Đây cũng là hình thức cộng gộp phổ biến nhất trong thương 

mại thế giới. Nguyên liệu đáp ứng tiêu chí xuất xứ cụ thể quy định cho nguyên liệu đó thì sẽ 

được cộng gộp 100% trị giá của nguyên liệu vào công đoạn sản xuất tiếp theo để tính xuất xứ 

cho thành phẩm; 

(ii) Cộng gộp toàn bộ/ Cộng gộp đầy đủ (Full Cumulation): Đây là hình thức cộng gộp áp 

dụng trong các FTA thế hệ mới (CPTPP). Quy định này cho phép nguyên liệu không nhất 

thiết phải đáp ứng đúng quy tắc xuất xứ dành cho nguyên liệu đó. Nguyên liệu có thể đáp ứng 

một phần của tiêu chí xuất xứ (ví dụ không thể đáp ứng tiêu chí RVC 40% mà chỉ có thể đáp 

ứng tiêu chí RVC 19%) nhưng vẫn được phép cộng gộp vào công đoạn sản xuất tiếp theo để 

tính xuất xứ cho thành phẩm. Phần được cộng gộp sẽ chỉ là phần giá trị gia tăng thực tế (19%) 

chứ không phải toàn bộ trị giá của nguyên liệu (100%) như cách tính cộng gộp quy định tại 

khoản (i); 

(iii) Cộng gộp từng phần (Partial Cumulation): Đây là hình thức cộng gộp được quy định duy 

nhất trong ATIGA, theo đó nếu nguyên liệu đáp ứng quy định tại khoản (i) thì áp dụng cộng 

gộp 100% trị giá của nguyên liệu; nếu nguyên liệu chỉ đáp ứng ngưỡng RVC từ 20 đến 39% 

thì được cộng gộp đúng số phần trăm thực tế trong khoảng từ 20 đến 39% đó vào công đoạn 

sản xuất tiếp theo để xác định xuất xứ cho hàng hóa. 
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Bảng 13: So sánh cam kết đối với sản phẩm dệt may trong các FTA Việt Nam đã ký 

Tiêu chí 

so sánh 

VN – 

EAEU 

FTA 

VKFTA VCFTA AIFTA AANZFTA ATIGA VJEPA AJCEP AKFTA ACFTA AHKFTA CPTPP 

Mẫu C/O EAV 

-Việt Nam 

cấp mẫu 

VK 

-Hàn Quốc 

cấp mẫu 

KV 

VC AI AANZ D 

-Việt Nam 

cấp mẫu 

VJ 

-Nhật Bản 

cấp mẫu 

JV 

AJ AK E AHK 

Không có 

mẫu cố 

định 

Tiêu chí 

chung 

VAC(4

0) hoặc 

CTH 

RVC(40) 

hoặc CTH 

RVC(40) 

hoặc 

CTH 

RVC(35) 

hoặc 

CTSH 

RVC(40) 

hoặc CTH 

RVC(40) 

hoặc 

CTH 

LVC(40) 

hoặc CTH 

RVC(40) 

hoặc CTH 

RVC(40) 

hoặc CTH 
RVC(40) RVC(40) 

RVC, 

CTH hoặc 

công đoạn 

sản xuất 

De 

minimis 

10% 

giá trị 

FOB 

10% trọng 

lượng 

10% giá 

trị FOB 

Không 

quy định 

10% trọng 

lượng 

10% giá 

trị FOB 

10% trọng 

lượng 

10% trọng 

lượng 

10% trọng 

lượng 

10% 

trọng 

lượng 

10% giá 

trị FOB 

Chương 50-

63: 10% trọng 

lượng 

Chương 61-

63: sợi không 

có xuất xứ 

không quá 

10% trọng 

lượng của vải 

dùng để tạo ra 

thành phẩm 

Cộng 

gộp* 

Cộng 

gộp 

thông 

thường 

Cộng gộp 

thông 

thường 

Cộng 

gộp 

thông 

thường 

Cộng 

gộp 

thông 

thường 

Cộng gộp 

thông 

thường 

Cộng 

gộp 

thông 

thường 

và từng 

phần 

Cộng gộp 

thông 

thường 

Cộng gộp 

thông 

thường 

Cộng gộp 

thông 

thường 

Cộng 

gộp 

thông 

thường 

Cộng gộp 

thông 

thường 

Cộng gộp 

thông 

thường và 

toàn phần 
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Tiêu chí 

so sánh 

VN – 

EAEU 

FTA 

VKFTA VCFTA AIFTA AANZFTA ATIGA VJEPA AJCEP AKFTA ACFTA AHKFTA CPTPP 

C/O giáp 

lưng 

Không 

có cam 

kết 

Không có 

cam kết 

Không 

có cam 

kết 

Nhà NK 

trên C/O 

gốc và 

nhà XK 

trên C/O 

giáp lưng 

phải là 

một 

Không bắt 

buộc nhà 

NK trên 

C/O gốc và 

nhà XK trên 

C/O giáp 

lưng là một 

Không 

bắt buộc 

nhà NK 

trên C/O 

gốc và 

nhà XK 

trên C/O 

giáp lưng 

là một 

Không có 

cam kết 

Không bắt 

buộc nhà 

NK trên 

C/O gốc 

và nhà 

XK trên 

C/O giáp 

lưng là 

một 

Nhà NK 

trên C/O 

gốc và nhà 

XK trên 

C/O giáp 

lưng phải 

là một 

Nhà NK 

trên C/O 

gốc và 

nhà XK 

trên C/O 

giáp lưng 

phải là 

một 

Nhà NK 

trên C/O 

gốc và nhà 

XK trên 

C/O giáp 

lưng phải 

là một 

Không có 

cam kết 

Văn bản 

pháp lý 

mới nhất 

áp dụng 

Nghị 

định số 

150/20

17/NĐ-

CP 

Nghị định 

số 

149/2017/N

Đ-CP 

Nghị 

định số 

154/2017

/NĐ-CP 

Nghị 

định số 

159/2017

/NĐ-CP 

Nghị định 

số 

158/2017/N

Đ-CP 

Nghị 

định số 

156/2017

/NĐ-CP 

Nghị định 

số 

155/2017/

NĐ-CP 

Nghị định 

số 

160/2017/

NĐ-CP 

Nghị định 

số 

157/2017/

NĐ-CP 

Nghị 

định số 

153/2017

/NĐ-CP 

 

Thông tư 

số 

03/2019/T

T-BCT 
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2. So sánh các cam kết trong CPTPP và VCFTA  

Bảng sau đây so sánh các cam kết cơ bản về thuế quan và quy tắc xuất xứ giữa CPTPP và 

VCFTA, hai FTA cùng liên quan tới đối tác Chile. 

Bảng 14: So sánh các cam kết trong CPTPP và VCFTA 

 

Tiêu chí so sánh CPTPP VCFTA 

Thuế quan cho 

hàng dệt may từ 

Chile vào Việt 

Nam 

Chile cam kết xóa bỏ khoảng 87% số 

dòng thuế ngay khi CPTPP có hiệu lực.  

Nhóm các dòng thuế còn lại được cam 

kết xóa bỏ theo lộ trình 4 năm hoặc 8 

năm.  

Chile cam kết xóa bỏ khoảng 

64% dòng thuế ngay khi 

Hiệp định có hiệu lực.  

Nhóm các dòng thuế còn lại 

được cam kết xóa bỏ theo lộ 

trình 5 năm hoặc 10 năm.  

Thuế quan cho 

hàng dệt may từ 

Việt Nam sang 

Chile 

Việt Nam cam kết xóa bỏ gần như tất cả 

các dòng thuế ngay khi Hiệp định có 

hiệu lực.  

Số rất ít các dòng thuế còn lại được cam 

kết xóa bỏ theo lộ trình (dài nhất là 16 

năm).  

Việt Nam cam kết mở cửa rất 

hạn chế, không có dòng thuế 

nào được xóa bỏ ngay khi 

Hiệp định có hiệu lực.  

Tất cả các dòng thuế đều có 

lộ trình xóa bỏ thuế dài (dài 

nhất là 13 năm).  

Chứng nhận xuất 

xứ 

Doanh nghiệp được tự chứng nhận xuất 

xứ ngoại trừ trong vòng 05 năm kể từ 

ngày Hiệp định có hiệu lực: 

- Đối với hàng nhập khẩu: Việt Nam 

có thể chưa áp dụng hình thức nhà 

nhập khẩu tự chứng nhận  

- Đối với hàng xuất khẩu: Việt Nam 

có thể áp dụng song song cả hình 

thức chứng nhận truyền thống 

(chứng nhận của cơ quan có thẩm 

quyền) và tự chứng nhận (nhà xuất 

khẩu tự chứng nhận) (có thể gia 

hạn thêm 05 năm nữa) 

Không quy định mẫu riêng. 

 

Chứng nhận bởi Cơ quan/tổ 

chức có thẩm quyền theo 

mẫu. 
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Tiêu chí so sánh CPTPP VCFTA 

Cách tính hàm 

lượng  giá trị khu 

vực (RVC) 

Có 03 cách tính: 

 -dựa trên giá trị nguyên liệu không có 

xuất xứ được nêu. 

 -dựa trên giá trị nguyên liệu không có 

xuất xứ. 

 -dựa trên giá trị nguyên liệu có xuất xứ. 

Không đề cập đến giá FOB hay CIF 

trong tính toán RVC 

Chú ý: Do CPTPP có nhiều thành viên 

nên quy tắc hàm lượng khu vực sẽ mang 

lại lợi ích hơn (hàng hóa có thể có xuất 

xứ từ nhiều quốc gia thành viên) 

Có 01 cách tính dựa trên trị 

giá hàng hóa xuất khẩu 

(FOB) và trị giá của nguyên 

vật liệu hoặc hàng hóa không 

có xuất xứ 

Chú ý: Do VCFTA là Hiệp 

định song phương nên quy 

tắc hàm lượng khu vực chỉ 

bao gồm hàng hóa xuất xứ từ 

Chile và Việt Nam 
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3. So sánh các cam kết trong VKFTA và AKFTA 

Bảng sau đây so sánh các cam kết cơ bản về thuế quan và quy tắc xuất xứ giữa VKFTA và 

AKFTA, hai FTA cùng liên quan tới đối tác Hàn Quốc. 

Bảng 15: So sánh các cam kết trong VKFTA và AKFTA 

Tiêu chí so sánh VKFTA AKFTA 

Thuế quan cho hàng dệt 

may từ Hàn Quốc vào 

Việt Nam 

Việt Nam cam kết xóa bỏ hoàn toàn 

thuế quan đối với hầu hết các sản 

phẩm dệt may ngay khi Hiệp định có 

hiệu lực.  

31 dòng thuế còn lại được cam kết 

cắt giảm theo lộ trình 3 năm.  

Việt Nam cam kết xóa bỏ phần 

lớn số dòng thuế, trừ một số sản 

phẩm thuộc danh mục nhạy 

cảm.  

Thuế quan cho hàng dệt 

may từ Việt Nam sang 

Hàn Quốc 

Hàn Quốc cam kết xóa bỏ 100% số 

dòng thuế với các sản phẩm dệt may 

ngay khi Hiệp định có hiệu lực 

 

Hàn Quốc cam kết xóa bỏ phần 

lớn số dòng thuế, trừ một số sản 

phẩm thuộc danh mục nhạy 

cảm.  

Chứng nhận xuất xứ 
Chứng nhận bởi Cơ quan có thẩm 

quyền theo mẫu. 

Chứng nhận bởi Cơ quan có 

thẩm quyền theo mẫu. 

Cách tính hàm lượng  giá 

trị khu vực (RVC) 

Có 02 cách tính: 

- Tính bằng công thức trực tiếp 

- Tính bằng công thức gián tiếp 

Có 02 cách tính: 

- Tính bằng công thức trực 

tiếp 

- Tính bằng công thức 

gián tiếp 
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4. So sánh các cam kết trong CPTPP và AANZFTA 

Bảng sau đây so sánh các cam kết cơ bản về thuế quan và quy tắc xuất xứ giữa CPTPP và 

AANZFTA, hai FTA cùng liên quan tới đối tác Australia và New Zealand. 

Bảng 16: So sánh các cam kết trong CPTPP và AANZFTA 

Tiêu chí so sánh CPTPP AANZFTA 

Thuế quan cho 

hàng dệt may từ 

Australia, New 

Zealand vào Việt 

Nam 

Việt Nam cam kết xóa bỏ gần như tất cả 

các dòng thuế ngay khi Hiệp định có hiệu 

lực.  

Số rất ít các dòng thuế còn lại được cam 

kết xóa bỏ theo lộ trình (dài nhất là 16 

năm). 

Việt Nam cam kết cắt giảm các 

dòng thuế theo lộ trình từ 8-10 

năm.  

Thuế quan cho 

hàng dệt may từ 

Việt Nam sang 

Australia, New 

Zealand 

Australia cam kết xóa bỏ thuế quan với 

phần lớn dòng thuế áp dụng cho các sản 

phẩm dệt may ngay khi Hiệp định có hiệu 

lực. Nhóm còn lại được cam kết xóa bỏ 

theo lộ trình 3-5 năm.  

New Zealand cam kết mở cửa ở mức tương 

đối, với phần lớn (khoảng 80%) các dòng 

thuế cam kết xóa bỏ ngay khi Hiệp định có 

hiệu lực, số còn lại sẽ xóa bỏ thuế với lộ 

trình 05 năm, 7 năm hoặc lộ trình đặc biệt.  

Australia cam kết loại bỏ phần lớn 

các dòng thuế ngay khi Hiệp định 

có hiệu lực. 153 dòng thuế còn lại 

được cam kết xóa bỏ trong lộ 

trình 10 năm. 

New Zealand cũng cam kết xóa 

bỏ phần lớn các dòng thuế ngay 

khi Hiệp định có hiệu lực. Các 

dòng thuế còn lại được cắt giảm 

theo lộ trình, đa phần theo lộ trình 

10 năm 

Chứng nhận xuất 

xứ 

Doanh nghiệp được tự chứng nhận xuất 

xứ ngoại trừ trong vòng 05 năm kể từ 

ngày Hiệp định có hiệu lực: 

- Đối với hàng nhập khẩu: Việt 

Nam có thể chưa áp dụng hình 

thức nhà nhập khẩu tự chứng 

nhận  

- Đối với hàng xuất khẩu: Việt 

Nam có thể áp dụng song song cả 

hình thức chứng nhận truyền 

thống (chứng nhận của cơ quan có 

thẩm quyền) và tự chứng nhận 

(nhà xuất khẩu tự chứng nhận) (có 

Chứng nhận bởi Cơ quan có thẩm 

quyền theo mẫu. 
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Tiêu chí so sánh CPTPP AANZFTA 

thể gia hạn thêm 05 năm nữa) 

Không quy định mẫu riêng 

Cách tính hàm  

lượng giá trị khu 

vực (RVC) 

Có 03 cách tính: 

-dựa trên giá trị nguyên liệu không có xuất 

xứ được nêu. 

-dựa trên giá trị nguyên liệu không có xuất 

xứ. 

-dựa trên giá trị nguyên liệu có xuất xứ. 

Không đề cập đến giá FOB hay CIF trong 

tính toán RVC 

Chú ý: Do CPTPP có nhiều thành viên nên 

quy tắc hàm lượng khu vực sẽ mang lại lợi 

ích hơn (hàng hóa có thể có xuất xứ từ 

nhiều quốc gia thành viên) 

Có 02 cách tính: 

 Tính bằng công thức trực tiếp 

 Tính bằng công thức gián tiếp 
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5. So sánh các cam kết trong CPTPP, VJEPA và AJCEP 

Bảng sau đây so sánh các cam kết cơ bản về thuế quan và quy tắc xuất xứ giữa CPTPP, 

VJFTA và AJCEP, ba FTA cùng liên quan tới đối tác Nhật Bản. 

Bảng 17: So sánh các cam kết trong CPTPP, VJEPA và AJCEP 

Tiêu chí so 

sánh 
VJEPA AJCEP CPTPP 

Thuế quan 

cho hàng dệt 

may từ Việt 

Nam sang 

Nhật Bản 

Nhật Bản cam kết 

xóa bỏ phần lớn số 

dòng thuế với sản 

phẩm dệt may ngay 

khi Hiệp định có hiệu 

lực, ngoại trừ 2 dòng 

thuế 500100 và 

50020090 thuộc diện 

không cam kết thuế 

quan. 

Nhật Bản cam kết 

xóa bỏ phần lớn số 

dòng thuế với sản 

phẩm dệt may ngay 

khi Hiệp định có hiệu 

lực, ngoại trừ 2 dòng 

thuế 500100 và 

50020090 thuộc diện 

không cam kết thuế 

quan. 

Gần như tất cả các dòng thuế được 

cam kết xóa bỏ ngay khi Hiệp định 

có hiệu lực. Số rất ít các dòng thuế 

còn lại được cam kết xóa bỏ theo lộ 

trình 11 năm.  

Thuế quan 

cho hàng dệt 

may từ Nhật  

Bản  vào 

Việt Nam 

Một số ít dòng thuế 

được cam kết về 0% 

ngay khi Hiệp định 

có hiệu lực.  

Phần lớn các dòng 

thuế với sản phẩm 

dệt may được cam 

kết theo lộ trình (7 

năm, 8 năm, 10 năm, 

15 năm), ngoại trừ 

một số thuộc danh 

mục nhạy cảm hoặc 

danh mục không 

cam kết.  

Một số ít dòng thuế 

được cam kết về 0% 

ngay khi Hiệp định 

có hiệu lực.  

Phần lớn các dòng 

thuế với sản phẩm 

dệt may được cam 

kết theo lộ trình (10 

năm hoặc 15 năm), 

ngoại trừ một số 

thuộc danh mục 

nhạy cảm hoặc danh 

mục không cam kết.  

Việt Nam cam kết xóa bỏ gần như 

tất cả các dòng thuế ngay khi Hiệp 

định có hiệu lực. Số rất ít các dòng 

thuế còn lại được cam kết xóa bỏ 

theo lộ trình (dài nhất là 16 năm). 

Chứng 

nhận xuất 

xứ 

Chứng nhận bởi Cơ 

quan có thẩm quyền 

theo mẫu. 

Chứng nhận bởi Cơ 

quan có thẩm quyền 

theo mẫu. 

Doanh nghiệp được tự chứng 

nhận xuất xứ ngoại trừ trong vòng 

05 năm kể từ ngày Hiệp định có 

hiệu lực: 

- Đối với hàng nhập khẩu: 

Việt Nam có thể chưa áp 
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Tiêu chí so 

sánh 
VJEPA AJCEP CPTPP 

dụng hình thức nhà nhập 

khẩu tự chứng nhận  

- Đối với hàng xuất khẩu: 

Việt Nam có thể áp dụng 

song song cả hình thức 

chứng nhận truyền thống 

(chứng nhận của cơ quan có 

thẩm quyền) và tự chứng 

nhận (nhà xuất khẩu tự 

chứng nhận) (có thể gia hạn 

thêm 05 năm nữa) 

Không quy định mẫu riêng 

Cách tính 

hàm  lượng 

giá trị nội 

địa  

Tính toán dựa trên 2 

yếu tố chính: (i) trị 

giá FOB của hàng 

hóa; và (ii) giá trị 

nguyên vật liệu 

không có xuất xứ 

dùng trong quá trình 

sản xuất. 

Tính toán dựa trên 2 

yếu tố chính: (i) trị 

giá FOB của hàng 

hóa; và (ii) giá trị 

nguyên vật liệu 

không có xuất xứ 

dùng trong quá trình 

sản xuất. 

Có 03 cách tính: 

-dựa trên giá trị nguyên liệu không 

có xuất xứ được nêu. 

-dựa trên giá trị nguyên liệu không 

có xuất xứ. 

-dựa trên giá trị nguyên liệu có xuất 

xứ. 

Không đề cập đến giá FOB hay CIF 

trong tính toán RVC 

Chú ý: Do CPTPP có nhiều thành 

viên nên quy tắc hàm lượng khu vực 

sẽ mang lại lợi ích hơn (hàng hóa có 

thể có xuất xứ từ nhiều quốc gia 

thành viên) 
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Tóm lại 

Cho tới thời điểm hiện tại, Việt Nam đang có 12 FTA đã có hiệu lực, 01 FTA đã ký kết và 03 

FTA khác đang đàm phán. Trong tất cả các FTA này, nội dung liên quan trực tiếp tới ngành 

dệt may (bao gồm thuế quan và quy tắc xuất xứ) đều rất được các cơ quan đàm phán chú 

trọng, với mục tiêu chủ yếu là mở rộng tối đa khả năng tiếp cận các thị trường xuất khẩu của 

dệt may Việt Nam (thông qua việc yêu cầu đối tác loại bỏ thuế sớm nhất có thể và quy tắc 

xuất xứ phù hợp và linh hoạt nhất có thể).  

Trong tổng thể, mặc dù có sự khác biệt nhất định giữa các FTA, phần lớn các đối tác FTA đã 

có cam kết mở cửa ở mức tương đối cho sản phẩm dệt may của Việt Nam. Mức cam kết này 

thường là cao hơn so với cam kết mở cửa của Việt Nam cho sản phẩm dệt may từ đối tác. 

Trong số ít trường hợp (VJEPA, FTA VN-EAEU...), đối tác có yêu cầu về cơ chế thuế quan 

đặc biệt đối với sản phẩm dệt may (ví dụ biện pháp phòng vệ ngưỡng, …) khi xảy ra các tình 

huống đặc biệt được nêu rõ (thường là khi số lượng xuất khẩu từ Việt Nam vào thị trường đối 

tác vượt một ngưỡng nhất định. 

Về quy tắc xuất xứ, đối với hầu hết các FTA, quy tắc xuất xứ đối với sản phẩm dệt may tuân 

thủ các quy tắc chung áp dụng cho tất cả các sản phẩm và các quy tắc riêng cho sản phẩm dệt 

may. Về mặt nội dung, mặc dù trong tổng thể có nhiều nét tương tự, giữa các FTA có sự khác 

biệt ở nhiều điểm chi tiết về quy tắc xuất xứ, về các điều kiện hình thức, trình tự (form mẫu, 

C/O giáp lưng, quy tắc cộng gộp, tỷ lệ tối thiểu…).  

Nhìn chung, các FTA đã, đang và sắp ký kết của Việt Nam đều đem đến rất nhiều cơ hội cho 

doanh nghiệp dệt may, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu. Do đó, doanh nghiệp cần chủ 

động tìm hiểu các cam kết cụ thể liên quan, so sánh giữa các FTA, đối chiếu và điều chỉnh 

sản xuất của mình để tận dụng tối đa lợi ích từ các FTA này.  
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