
Một số mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu sang EAEU  

có nguy cơ bị tăng thuế nhập khẩu lên mức MFN do EAEU áp dụng cơ chế tự vệ ngưỡng 

 

A. Nhóm sản phẩm đang bị áp dụng cơ chế tự vệ ngưỡng 

- Hiện tại, với cả hai mặt hàng bị áp dụng biện pháp tự vệ ngưỡng của EAEU đều đã chấm dứt (biện pháp đối với mặt hàng quần 

áo trẻ em đã chấm dứt kể từ ngày 14/9/2018 và biện pháp đối với mặt hàng quần áo lót đã chấm dứt kể từ ngày 14/12/2018). 

B. Nhóm sản phẩm có nguy cơ bị áp dụng cơ chế tự vệ ngưỡng 

- Hiện tại không mặt hàng nào bị áp dụng cơ chế tự vệ ngưỡng trong năm 2019 do khối lượng xuất khẩu trong năm 2018 nằm 

trong giới hạn cho phép. 

  



 

Khối lượng xuất khẩu một số mặt hàng thuộc đối tượng điều chỉnh của cơ chế tự vệ ngưỡng  

từ Việt Nam sang EAEU  

(từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2018) 

 

Nhóm sản phẩm Mã HS 

Khối lượng xuất 

khẩu vào EAEU 

(kg) 

Ngưỡng tự vệ 

(kg) 
Tỷ lệ 

Áo khoác 

6101.20.90, 61.1.90.80, 

6102.20.90, 6102.90.90, 

6201.92, 6201.99, 

6202.92, 6202.99 

65.046 308.384 
 

21,10%  

Áo sơ-mi nam, áo 

sơ-mi, áo blouse 
6105, 6106, 6205, 6206 270.900 1.115.105 

 

24,29% 

 

Bộ comple, áo 

jacket và blazer, 

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, 6203.49, 

6204.51, 6204.52, 

6204.53, 6204.59, 

6204.61, 6204.62, 

1.737.325 3.203.426 

 

54,23% 

 



Nhóm sản phẩm Mã HS 

Khối lượng xuất 

khẩu vào EAEU 

(kg) 

Ngưỡng tự vệ 

(kg) 
Tỷ lệ 

6204.63, 6204.69 

Bộ quần áo đồng 

bộ của phụ nữ, áo 

váy (dress), chân 

váy 

6104.41, 6104.42, 

6104.43, 6104.44, 

6104.49, 6204.41, 

6204.42, 6204.43, 

6204.44, 6204.49 

147.129 334.349 

 

44% 

 

Quần áo lót 
6107, 6108, 6207, 6208, 

6212 
16.522 104.753 

 

15,77% 

 

Áo bó, áo chui 

đầu, gi-lê, áo cài 

khuy (cardigan) 

6110 936.808 1.327.079 

 

70,59% 

 

Quần áo trẻ em 
6111.20, 6111.30, 

6111.90, 6209 
37.643 113.280 

 

33,23% 

 

Giầy có mũ giày 

bằng cao su 

6401.10, 6401.92.10, 

6401.99 
0 6.088 0% 

Đồ nội thất gỗ sử 

dụng trong các 

công trình 

9403.30 0 16.901 0% 



Nhóm sản phẩm Mã HS 

Khối lượng xuất 

khẩu vào EAEU 

(kg) 

Ngưỡng tự vệ 

(kg) 
Tỷ lệ 

Đồ nội thất nhà 

bếp 
9403.40 0 36.795 0% 

Đồ nội thất 

phòng ngủ 
9403.50 134.875 749.552 

 

17,99% 

 

Đồ nội thất khác 9403.60 472.602 4.212.702 

 

11,21% 

 

 

 


