
Bộ CỎNG THƯƠNG CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-----------  Độc lập - Tự do - Hạnb phúc

Số: 3 6 2 4 /QĐ-BCT ---- ---------- -
Hà Nội, ngày ồỳ thúng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
về việc ban hành Quy trình 

cấp Gỉấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mầu Đ điện tử

B ộ TRƯỞNG B ộ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức nàng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tồ chức của Bộ 
Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 31/2018/NĐ'CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hoá;

Căn cứ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của 
Chinh phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử vế chừ ký số và dịch 
vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ 
Công Thương thực hiện Quy tằc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại 
hànghoá ASEAN;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu và Cục trưởng Cục 
Thương mại điện tử và Kinh tế số,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1* Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy trình cấp Giấy chứĩĩg 
nhận xuất xử liàng hóa Mau D điện từ".

Điều 2. Các cơ quan, tổ chức cấp Giấv chúng nhận xuất xứ hàng hóa ưu
đãi:

1. Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mầu D điện tử cho hàng hỏa 
xuất khẩu sang các nước Cam-pu-chia, Bờ-ru-nây, In-đô-nê-xia, Ma-lai-xia, 
Xinh-ga-po và Thái Lan.

2. Cấp bổ sung Giắv chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mau D bản giấy cho 
hàng hỏa xuất khẩu sang các thị trường nêu tại khoản 1 Điêu này theo đê nghị 
của thương nhân.



Điều 3. Quyết địiih này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Điều 4. Cục trường Cục Xuất nhập khẩu, Cục trưởng Cục Thương mại 
điện tử và Kinh tế số, Chánh Văn phòng Bộ, các cơ quan, tổ chức cấp Giấy 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này7^

Nơi nhận:
- Như Đièu 4;
- Lưu: VT, XNK.

B ộ  TRƯỞNG
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i ÿ ’A  QUY TRÌNH
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT x ứ  HÀNG HÓA MẪU D ĐIỆN TỦ'

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3 6 2 b/QĐ-BCT ngày Oỹ thảng 12 năm 2019 
• ' • của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1. Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng bóa Mau D điện tử quy định 

thủ tục nộp hồ sơ và xử lý hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa 
(C/O) Mầu D, được thực hiện trên Hệ thổng Quàn lý và cấp chứng nhận xuất xứ 
điệũ tử (sau đây viết tắt là Hệ thống eCoSys) tạí địa chỉ http://ecosys.gov.vn hoặc 
Cổng Dịch vụ công Bộ Công Thương tại địa chỉ http://dichvucong.moit.gov.vn 
hoặc các địa chỉ khác của Chính phủ.

2. Hàng hóa được cấp c /o  Mau D điện tử là hàng hóa đáp ứng tiêu chí xuất 
xử quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Quy tắc xuất 
xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN.

3. Thương nhân tham gia Quy trình cấp c /o  Mau D điện tử bao gồm người 
xuất khẩu, nhà sản xuất, người đại diện có giẩy ủy quyền hợp pháp của người xuất 
khẩu hoặc nhà sản xuất.

4. Cơ quan, tổ chức cấp c /o  tham gia Quy trình cấp c /o  Mau D điện tử bao 
gồm các Phòng Quản lỷ Xuất nhập khẩu khu vực vả các cơ quan, tổ chức cấp c /o  
ưu đãi được Bộ Công Thương ủy quyền.

Điều 2. Hồ sơ đề nghị cấp c /o  Mẩu D điện tử
1. Thương nhân tham gia Quy trình cấp c /o  Mầu D điện tử khai bâo bộ hồ 

sơ thương nhân điện tử trên Hệ thống eCoSys hoặc tại các địa chỉ nêu tại khoản 1 
Điều 1 Quy trình này. Trường hợp đã nộp hồ sơ thương nhân bân giấy, thương 
nhân cập nhật hồ sơ thương nhân điện tử trong ỉần thay đổi hồ sơ thương nhân kế 
tiếp.

2. Thương nhân khai báo dữ liệu theo biểu mẫu sẵn cổ trên Hệ thống eCoSys 
hoặc tại các địa chì nêu tại khoản 1 Điều 1 Quy trình này ừên cơ sở các thông tin 
xác thực liên quan đến hàng hóa đề nghị cấp c /o  Mau D và đính kèm dưới dạng 
điện tử các chứng từ được quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 31/2018/NĐ- 
CP của Chính phủ. Các văn bản, chứng từ này phải được thương nhân xác thực 
bằng chữ ký số do cơ quan có thẩm quyền cấp.

3. Thương nhân không phải nộp bản giấy các vãn bản, chứng từ đã đính kèm 
dưới dạng điện tử qua Hệ thống eCoSys hoặc tại các địa chỉ nêu tại khoản 1 Điều 1 
Quy trình này cho cơ quan, tổ chức cấp c /o , trừ trường hợp được yêu cầu khi có 
nghi ngờ về tính xác thực của hồ sơ.

4. Trường họp đề nghị cấp bổ sung c /o  Mau D bản giấy, thương nhân nộp 
đơn đề nghị cấp C/O theo mẫu số 04 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số

http://ecosys.gov.vn
http://dichvucong.moit.gov.vn


31/2018/NĐ-CP của Chính phủ và mẫu c /o  Mau D bân giấy đã khai hoàn chỉnh 
cho cơ quan, tổ chức cấp c/o .

Điều 3. Xử ỉý hồ sơ đề nghị cáp c /o  Mau D điện tử
ỉ . Trong thời hạn 6 gỉờ ỉàm việc kể từ khí nhận được hồ sơ đề ũghỊ cấp c/o 

Mẫu D điện tử, cơ quan, tổ chức cấp c /o  có trách nhiệm thông báo trên Hệ thống 
eCoSys kết quả xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp c /o  Mau D điện tò cho thương nhân. 
Cụ the:

a) Trường hồ sơ đề nghị cấp c /o  Mầu D điện tử phù hợp với quy đinh hiện 
hành, cơ quan, tổ chức cấp c /o  duyệt cấp c /o  Mau D điện tử trên Hệ thống 
eCoSys để gửi dữ liệu c /o  đã cấp sang các Nước thành viên ASEAN qua Cơ chế 
một cửa quốc gia.

b) Trưcmg hợp hồ sơ đề nghị cấp c /o  Mẫu D điện tử của thương nhắn không 
phù hợp với quy định hiện hành, cơ quan, tổ chức cấp c /o  cần nêu rõ lý do không 
chấp thuận và thông báo để thương chân sửa đổi, bồ sung.

2. Trường hợp thương nhân đề nghị cấp bổ sung c /o  Mau D bản giấy, trong 
thời hạn 2 giờ làm việc kể từ khi nhận được đon đề nghị cấp c /o  và mẫu c /o  Mầu 
D bản giấy đã khai hoàn chinh, phù hợp với c /o  mẫu D điện tử đã cấp, cơ quan, tổ 
chức cấp C/O ừả kết quả cấp c /o  Mau D bản giấy.

Điều 4. Trách nhiệm của thương nỉiân đề nghị cấp c /o  Mau D điện tử
1. Thương nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, xác thực 

của các thông tin khai báo trên Hệ thống eCoSys và các vãn bản, chứng từ, dữ liệu 
điện tử được ký bằng chữ kỷ sổ trong bộ hồ sơ đính kèm ừên Hệ thống eCoSys.

2. Thương nhân chịu ừách nhiệm lưu trữ bộ hồ sơ đề nghị cấp c /o  Mẫu D 
điện tử theo quy định tại khoản 3 Điều 30 NghỊ định số 31/2018/NĐ-CP của Chính 
phủ.

3. Thương nhân có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định tại 
Thông tư số 22/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương và các văn bản quy phạm 
pháp luật khác có liên quan về xuất xứ hàng hóa.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Cục Xuất nhập khẩu chịu trách nhiệm tập huấn cho cán bộ của các cơ 
quan, tổ chức cấp c /o  và thương nhân tham gia Quy trình này, theo dõi việc thực 
hiện Quy trĩnh cắp c /o  Mau D điện tử.

2. Cục Thương mại điện tử và Kính tế số chịu trách nhiệm xây dựng và đảm 
bảo Hệ thống eCOSỵs vận hành thông suốt, trao đổi dữ liệu c /o  Mau D điện tử với 
Cơ chế một cửa quốc gia, tiếp nhận ý kiến phản hồi từ các tổ chức, cá nhân liên 
quan để đảm bảo việc thực hiện Quy trình cấp c /o  Mẩu D điện tử.
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3. Các cơ quan, tổ chức cấp c/o ưu đãi có trách nhiệm xác nhận tình hình 
tuân thủ pháp luật về xuất xứ hàng hóa của thương nhân tham gia Quy trình câp 
C/O Mau D điện tử tại cơ quan, tổ chức đó.

4. Các cơ quan, tỗ chức cấp c/o ưu đãi có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý hồ 
sơ đề nghị cấp C/O Mau D; phát hiện những điểm chưa hợp lý ừong quá trinh thực 
hiện để kiến nghị khắc phục, sửa đổi kịp thời. Định kỳ 6 tháng báo cáo tình hình, 
kết quả thực hiện, phàn ánh các khỗ khăn, vướng mắc về Cục Xuất nhập khẩu và 
Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số để tổng hợp.

5. Thương nhân phản ánh các khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình 
thực hiện Quy trình này về cơ quan, tổ chức cấp c/o ưu đãi hoặc Bộ Công Thương 
(theo địa chi thư điện tử ecosys@moit.gov.vn hoặc co@moit.gov.vn) để được 
hướng dẫn và xử lý./.
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