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SỐ LIỆU XUẤT NHẬP KHẨU GIỮA VIỆT NAM - CANADA

Năm 2016 2017 2018 2019 2020

Nhập khẩu 
(triệu USD) 395,5 744,413 858,907 860,626 726,384

Xuất khẩu
(Tỷ USD) 2,653 2,717 3,014 3,913 4,361



BIỂU ĐỒ NHẬP KHẨU GIỮA VIỆT NAM - CANADA
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SỐ LIỆU XUẤT NHẬP KHẨU GIỮA VIỆT NAM - CANADA

Thời gian 1/2021 2/2021

Nhập khẩu
(USD)

58.420 46.270

Xuất khẩu
(USD)

397.96 265.495



CƠ SỞ PHÁP LÝ

Pháp luật Hải quan

 Luật Hải quan năm 2014.

 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày

20/01/2015 của Chính phủ.

 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày

20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ

sung một số Điều tại Nghị định

08/2015/NĐ-CP

 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày

25/3/2015 của Bộ Tài chính.

 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày

20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi,

bổ sung một số Điều tại Thông tư

38/2015/TT-BTC.

Pháp luật về 

quản lý chuyên ngành.

 Luật quản lý ngoại thương

 Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật

năm 2013

 Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày

15/5/2018 của Chính phủ

 Thông tư số 33/2014/BNNPTNT

ngày 30/10/2014 quy định trình tự,

thủ tục kiểm dịch thực vật nhập

khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau

nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm

dịch thực vật



CƠ SỞ PHÁP LÝ THỰC HIỆN CPTPP

Thông tư số 03/2019/TT-BCT về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong CPTPP 

Thông tư số 06/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 03/2019/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hoá trong Hiệp 
định CPTPP 

Thông tư số 62/2019/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

Nghị định số 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế 
nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện CPTPP giai đoạn 2019 - 2022 

1

2

3

4

https://trungtamwto.vn/chuyen-de/12569-bo-cong-thuong-ban-hanh-thong-tu-ve-quy-tac-xuat-xu-hang-hoa-trong-cptpp
https://trungtamwto.vn/chuyen-de/15179-thong-tu-so-062020tt-bct-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-032019tt-bct-quy-dinh-quy-tac-xuat-xu-hang-hoa-trong-hiep-dinh-cptpp
https://trungtamwto.vn/chuyen-de/14205-thong-tu-so-622019tt-btc-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-382018tt-btc-ngay-2042018-cua-bo-truong-bo-tai-chinh-quy-dinh-ve-xac-dinh-xuat-xu-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau
https://trungtamwto.vn/chuyen-de/13465-nghi-dinh-so-572019nd-cp-ve-bieu-thue-xuat-khau-uu-dai-bieu-thue-nhap-khau-uu-dai-dac-biet-de-thuc-hien-cptpp-giai-doan-2019--2022


THỦ TỤC HẢI QUAN

#?????????????????????

Không có thủ tục riêng



CON SỐ

99%

99,6%

96%



HỒ SƠ HẢI QUAN (K5 Điều 3 Thông tư số 39/2018/BTC)

- Tờ khai hải quan; Hóa đơn TM, Vận đơn.

- Chứng từ có liên quan.

Hợp đồng mua bán hàng hóa, hóa đơn thương mại, chứng từ

vận tải, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, giấy phép xuất

khẩu, nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra hoặc

miễn kiểm tra chuyên ngành, các chứng từ liên quan đến hàng

hóa theo quy định của pháp luật có liên quan.



1.1. Hồ sơ hải quan khi làm thủ tục hải quan:

a) Hàng xuất khẩu

- Tờ khai hải quan

- Hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương đương

trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán

- ……

- Hợp đồng ủy thác

1. HỒ SƠ HẢI QUAN



1.1. Hồ sơ hải quan khi làm thủ tục hải quan:

b) Hàng hóa nhập khẩu

- Tờ khai hải quan

- Hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương đương

trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán

- Vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương

đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường

biển, đường hàng không, đường sắt, vận tải đa phương thức

- ……

- Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành

1. HỒ SƠ HẢI QUAN



1.1. Hồ sơ hải quan khi làm thủ tục hải quan:

b) Hàng hóa nhập khẩu

1. HỒ SƠ HẢI QUAN

Chứng từ chứng minh tổ 
chức, cá nhân đủ điều kiện 
nhập khẩu hàng hóa theo 
quy định của pháp luật về 

đầu tư

Tờ khai trị giá

Chứng từ chứng nhận xuất 
xứ hàng hóa theo quy định 
tại Thông tư 38/2018/TT-

BTC

Danh mục máy móc, thiết 
bị trong trường hợp phân 
loại máy liên hợp hoặc tổ 

hợp máy thuộc các Chương 
84, Chương 85 và Chương 

90 

Hợp đồng bán hàng đối với 
trường hợp hàng hóa nhập 
khẩu được áp dụng thuế 
suất thuế giá trị gia tăng 

5% theo quy định của Luật 
Thuế giá trị gia tăng



1.2. Hồ sơ doanh nghiệp lưu giữ:

1. HỒ SƠ HẢI QUAN

Tờ khai hải quan

Giấy phép xuất khẩu, nhập 
khẩu hoặc văn bản cho 
phép nhập khẩu của cơ 

quan có thẩm quyền theo 
pháp luật về quản lý ngoại 

thương

Giấy đăng ký kiểm tra 
chuyên ngành, Biên bản 
lấy mẫu có xác nhận của 
cơ quan kiểm tra chuyên 

ngành

Giấy chứng nhận kiểm tra 
chuyên ngành

Hợp đồng mua bán hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
hoặc các chứng từ có giá 

trị tương đương

Chứng từ xác nhận tổ 
chức, cá nhân đủ điều kiện 
xuất khẩu, nhập khẩu hàng 

hóa

Hóa đơn thương mại hoặc 
chứng từ có giá trị tương 

đương



1.2. Hồ sơ doanh nghiệp lưu giữ

1. HỒ SƠ HẢI QUAN

Vận đơn hoặc các chứng từ 
vận tải khác có giá trị tương 

đương

Chứng từ chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa

Bản kê chi tiết hàng hoá đối 
với hàng hoá xuất khẩu, nhập 

khẩu

Tài liệu kỹ thuật, catalogue,
bản phân tích thành phần, 

chứng thư giám định liên quan 
đến hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu

Danh mục máy móc thiết bị 
và Phiếu theo dõi trừ lùi khi 

khai báo mã số đối với trường 
hợp phân loại máy liên hợp 
hoặc tổ hợp máy thuộc các 

Chương 84, 85 và 90

Sổ, chứng từ kế toán có liên 
quan đến hàng hóa XNK

Báo cáo quyết toán
Hồ sơ, chứng từ có liên quan 
đến việc kiểm tra, xác định trị 

giá hải quan, miễn thuế



1.2. Hồ sơ doanh nghiệp lưu giữ

1. HỒ SƠ HẢI QUAN

Văn bản thông báo kết 
quả xác định trước về 
mã số, xuất xứ, trị giá 

hải quan (nếu có)

Hồ sơ liên quan đến 
việc khai bổ sung, thay 
đổi mục đích sử dụng, 
chuyển tiêu thụ nội địa

Hồ sơ liên quan đến 
thủ tục hải quan đối 
với hàng hóa kinh 
doanh tạm nhập tái 

xuất

Các chứng từ khác có 
liên quan đến hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu 

theo Nghị định số 
125/2017/NĐ-CP

Lưu ý:

Người khai hải quan chịu trách nhiệm lưu giữ bản chính các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan trong

thời hạn theo quy định xuất trình cho cơ quan hải quan khi kiểm tra sau thông quan, thanh tra.

Trường hợp bản chính dưới dạng chứng từ giấy đã nộp cho cơ quan hải quan, người khai hải quan

phải lưu bản chụp. Đối với chứng từ dưới dạng điện tử, người khai hải quan phải lưu bản điện tử



1.3. Thời hạn nộp hồ sơ hải quan

1. HỒ SƠ HẢI QUAN

Tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày

đăng ký (chính thức). Chính sách quản lý hàng hóa, chính sách thuế đối với hàng hóa

xuất khẩu, nhập khẩu được áp dụng tại thời điểm đăng ký (chính thức) tờ khai

a) Đối với hàng hóa xuất khẩu

Tờ khai hải quan được nộp sau khi đã tập kết hàng hóa tại địa điểm người khai 
hải quan thông báo và chậm nhất là 04 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất 
cảnh; đối với hàng hóa xuất khẩu gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh thì chậm 
nhất là 02 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh

b) Đối với hàng hóa nhập khẩu

Tờ khai hải quan được nộp trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời 
hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu



2. KHAI HẢI QUAN (NĐ 59)

a) Người khai hải quan

Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp chủ hàng hóa là thương nhân nước ngoài 
không hiện diện tại Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục hải quan thông qua đại lý làm thủ 
tục hải quan

Chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh 
hoặc người được ủy quyền

Người được chủ hàng hóa ủy quyền (hàng hóa là quà biếu, quà tặng của cá nhân; hành lý 
gửi trước, gửi sau chuyến đi, hàng hóa thực hiện thực hiện dự án đầu tư miễn thuế)

Người thực hiện dịch vụ trung chuyển, quá cảnh

Đại lý làm thủ tục hải quan

Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế trừ 
trường hợp chủ hàng có yêu cầu khác



2. KHAI HẢI QUAN (NĐ 59)

b) Nguyên tắc khai:

Người khai hải 
quan thực hiện 

khai theo phương 
thức điện tử. khai 
đầy đủ, chính xác, 

trung thực, rõ 
ràng các tiêu chí 
trên tờ khai hải 
quan; tự tính để 
xác định số thuế, 

các khoản thu 
khác phải nộp 
ngân sách nhà 
nước và chịu 

trách nhiệm trước 
pháp luật về nội 

dung đã khai

Trường hợp theo 
quy định được 

khai trên tờ khai 
giấy thì thực hiện 
khai báo và nộp 
hồ sơ giấy theo 

quy định

Hàng hóa XK, 
NK theo các loại 
hình khác nhau 

thì phải khai trên 
tờ khai hàng hóa 

XK, NK khác 
nhau theo từng 
loại hình tương 

ứng

c) Xử lý 
trường hợp 

hệ thống gặp 
sự cố

Quy định về xử lý 
đối với trường 

hợp hệ thống khai 
hải quan điện tử 

gặp sự cố (đầu hải 
quan, đầu doanh 

nghiệp gặp sự cố).

d) Thời điểm 
nộp giấy 

phép khi thực 
hiện thủ tục 

hải quan

Hàng hóa thuộc 
diện phải có giấy 
phép của cơ quan 
quản lý chuyên 

ngành thì phải có 
giấy phép trước 
khi đăng ký tờ 

khai



THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ VÀ THỜI HẠN LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

1. Thời hạn nộp hồ sơ

• Hàng xuất khẩu: nộp sau khi đã tập kết hàng hóa tại địa điểm người khai hải 

quan thông báo và chậm nhất là 04 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh;

• Hàng nhập khẩu, nộp trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 

ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu.

2. Thời hạn làm thủ tục hải quan

• Hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ chậm nhất là 02 giờ;

• Hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hóa chậm nhất là 08 giờ. Trường hợp 

hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành thì thời hạn hoàn thành kiểm 

tra thực tế hàng hóa được tính từ thời điểm nhận được kết quả kiểm tra chuyên 

ngành



SƠ ĐỒ QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN



https://www.customs.gov.vn

https://www.vietnamtradeportal.gov.vn

Q&A, Hotline





VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP

• Thông tư số 62/TT-BTC ngày 5/9/2019

• Công văn hướng dẫn số:4993/TCHQ-GSQL hướng dẫn việc 
khai báo và tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ chứng 
nhận xuất xứ hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP 

1. Thông tin tối thiểu trên Chứng từ xuất xứ;

• Công văn hướng dẫn số 2019/TCHQ-GSQL ngày 27/3/2021 về 
chứng từ chứng minh vận tải trong Hiệp định CPTPP.

2. Chứng từ chứng minh vận chuyển trực tiếp:

• Thế là bản điện tử??????????

3. Thể thức chứng từ CNXXHH

https://trungtamwto.vn/chuyen-de/13792-cong-van-so-4993tchq-gsql-ngay-0582019-huong-dan-viec-khai-bao-va-tiep-nhan-kiem-tra-tinh-hop-le-cua-chung-tu-chung-nhan-xuat-xu-hang-hoa-trong-khuon-kho-hiep-dinh-cptpp


VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP

• Về hồ sơ: khoản 5, điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 
20/4/2018 sửa đổi Thông tư số 38.

• Về chính sách: Nghị định số 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn 
thực phẩm.

• Thông tư số 24/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 và Thông tư số 
04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015. 

4. Thủ tục NK tôm hùm:

• Trường hợp có chênh lệch về số lượng và hàng hóa (mã HS) đề nghị 
liên hệ với Bộ Công Thương.

5. Giấy chứng nhận KP về kim cương thô

• Công văn số 4470/TCHQ – TXNK ngày 9/7/2019.

6. Tính hợp lệ C/O và mã biểu thuế trên VNACCS:



THỦ TỤC HẢI QUAN TRONG BỐI CẢNH COVID

TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI

Tập trung việc rút ngắn thời 
gian thông quan, giải phóng 

hàng hóa (Hàng y tế, viện trợ…)

Đẩy mạnh cải cách thủ tục 

hành chính

Tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính 
sách, pháp luật hải quan nhằm hỗ 
trợ doanh nghiệp trong xuất nhập 
khẩu hàng hóa trong tình hình 
Covid-19

 Chứng từ vận tải trực tiếp CPTPP;         
 AEO tự động gia hạn;                               
 Gửi bản chụp chứng từ thuộc HS Hải

quan;                                                             
 Không xử phạt khi quá thời hạn TNTX;                                                          
 Gia hạn nợ C/O.
 Danh mục mặt hàng miễn thuế phục vụ

Dịch Covid (QĐ số 155/QĐ-BTC ngày
7/2/2020 và QĐ số 436/QĐ-BTC ngày
27/3/2020).




