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Tư vấn hỗ trợ FTA trên toàn quốc

TRUNG TÂM HỖ TRỢ TỔNG HỢP FTA



Trung tâm hỗ trợ tổng hợp FTA

Bối cảnh thành lập

￭ Sự cần thiết phải thành lập một cơ quan hỗ trợ với sự hợp tác công-tư nhằm mục đích hỗ trợ việc tận 

dụng FTA cho doanh nghiệp một cách hệ thống sau khi FTA Hàn-Mỹ có hiệu lực

￭ Hợp tác công-tư trong Hiệp hội thương mại-Khai trương “Trung tâm hỗ trợ tổng hợp FTA” (2/2012)

Cơ cấu tổ chức (Hệ thống Hợp tác công-tư với sự tham gia của Các Bộ thuộc chính phủ, cơ quan hỗ trợ và 

các chuyên gia (4 phòng, 44 người)

Phòng hỗ trợ  tận Phòng hỗ trợ  tận 
dụng FTA

Phòng cải thiện chế Phòng cải thiện chế 
độ FTA

China Desk
Phòng hỗ trợ CO 

FTA

￭ (Bộ thuộc Chính phủ) Bộ Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Tài chính, Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Bộ 

Nông lâm, Bộ Hành chính và An toàn

￭ (Cơ quan hỗ trợ) Hiệp hội thương mại, Tổng công ty Khu công nghiệp Hàn Quốc, Cơ quan phát triển 

doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc, Phòng thương mại Hàn Quốc, KOTRA

￭ (Chuyên gia) Chuyên gia thuế, luật sư, chuyên gia hệ thống CO



Trung tâm tư vấn hỗ trợ FTA địa phương
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￭ Đã thành lập và vận hành 17 “Trung

tâm tư vấn hỗ trợ FTA địa phương”

trên toàn quốc nhằm hỗ trợ việc tận

dụng FTA cho doanh nghiệp địa

phương một cách hệ thống

Thành lập và vận hành Trung tâm FTA

ở từng địa phương



Cung cấp thông tin tổng hợp về

FTA
Cung cấp thông tin tổng hợp về tận dụng FTA

￭ Cung cấp thông tin tổng hợp về FTA thông qua Trang chủ Trung tâm hỗ trợ tổng hợp FTA

(fta1380.or.kr)및Mobile(m.fta1380.or.kr)

ü Tổng hợp website cung cấp thông tin về FTA (đang bị phân tán) thành Trang chủ Trung tâm

hỗ trợ tổng hợp FTA

* Cung cấp toàn bộ (one-stop) thông tin về tận dụng FTA như mã HS, thuế suất, tiêu chuẩn

CO, hiệp định

ü Dịch vụ Bản tin thông tin về tận dụng FTA- Cung cấp thông tin về xu hướng của FTA, 2 

lần/tháng



Vận hành Tổng đài FTA 1380

Vận hành Tổng đài FTA (☎1380)

Vận hành Tổng đài FTA (☎1380) nhằm cung cấp dịch vụ tư vấn FTA theo yêu 

cầu. Dịch vụ này có thể dễ dàng sử dụng ở bất cứ đâu vào bất cứ lúc nào.

ü Các chuyên gia thuế quan tư vấn về FTA

ü Tư vấn thăm thực địa và hỗ trợ liên kết với Trung tâm FTA địa phương

ü Nội dung tư vấn chính: Chứng nhận CO, phân loại mặt hàng, thuế suất...



Tư vấn FTA hỗ trợ trực tiếp thăm thực đị

a 
Dịch vụ tư vấn thăm thực địa theo yêu cầu được cung cấp cho doanh nghiệp vừa 
và nhỏ đang gặp vướng mắc khi tận dụng FTA do quy tắc xuất xứ và quy định khác 
nhau giữa các Hiệp định FTA

Nội

dung
Phân loại Nội dung hỗ trợ

Số ngày 
hỗ trợ

Tư vấn 

CO FTA

Tư vấn trọn gói

(Package
Consulting)

- Phân loại mặt hàng, quyết định xuất xứ, cấp CO, sử dụng hệ
thống quản lý CO, hậu kiểm

8~10 ngày
(Trong 3 
tháng)

Tư vấn chuyên sâu 

(Upgrade
Consulting)

- Kiểm tra quản lý xuất xứ cho mục đích hậu kiểm
- Tận dụng FTA đối với mặt hàng/hiệp định mới

5 ngày
(Trong 2 
tháng)

Tư vấn ban đầu

(Starter Consulting)

- Khái quát về FTA, quy tắc xuất xứ, đào tạo về hồ sơ tài liệu 
liên quan đến CO

3 ngày
(Trong 1 
tháng)

Tư vấn 
phi thuế

quan

Chứng nhận nước 

ngoài

- Cung cấp thông tin và tư vấn về các loại chứng nhận quy 
cách nước ngoài, thủ tục xin cấp và cách thức cấp

1~2 ngày

Quyền sở hữu trí 
tuệ/Hợp đồng

- Cung cấp thông thin về rủi ro tranh chấp quyền sở hữu trí 
tuệ (bằng sáng chế, thiết bị mới, thiết kế, thương hiệu)

- Hỗ trợ soạn thảo/kiểm tra Hợp đồng mua bán

Chi phí doanh nghiệp chi trả § 0 ~ 40% (Áp dụng cụ thể tùy theo doanh thu của năm trước đó)

Hình thức đăng ký
§ Đăng ký trực tuyến trên Trang chủ Trung tâm hỗ trợ FTA tổng hợp 

(http://fta1380.or.kr)



Hỗ trợ sử dụng dịch vụ One-

stop FTA Hàn-Trung

Vận hành China Desk

§ China Desk được thành lập ngày

11/03/2015 nhằm cung cấp đồng thời

(one-stop) tất cả những hỗ trợ cần thiết

cho việc tận dụng FTA Hàn-Trung sau

khi FTA Hàn-Trung được ký kết ngày

10/11/2014

§ China Desk được thành lập với sự tham

gia của các chuyên gia FTA (chuyên gia

thuế quan, luật sư, chuyên gia về

chứng nhận) và các cơ quan chức năng

hỗ trợ xuất khẩu (Hiệp hội thương mại,

KOTRA, Phòng thương mại Hàn Quốc, aT)

để đối phó với các vấn đề trong việc

tận dụng FTA Hàn-Trung

Tư vấn 
bảo hộ
quyền 
sở hữu 
trí tuệ

Hỗ trợ
quản lý 
xuất xứ

doanh 
nghiệp 
vừa và 
nhỏ

Cung cấp 

thông tin và 
xu

hướng 
thị trường 
Trung Quốc

Tư vấn 
tận 

dụng 

FTA 
Hàn-Trung

Tư vấn 
chứng 
nhận 

Trung 
Quốc

Hỗ trợ
giải quyế
t vướng 
mắc về

hàng rào 
phi thuế

quan

Hỗ trợ

công
nghiệp 

hóa xuất
khẩu

nông
thủy sản



FTA 홍보/교육 등 실시

Thực hiện các công tác khác như quảng bá/đào tạo nhằm thúc đẩy tận dụng FTA 

1. Quảng cáo để thúc đẩy tận dụng FTA- Quảng cáo trên báo đài

4.기타 : FTA 활용 성공사례 경진대회, FTA 지원 전문가 워크숍 등

Thực hiện quảng bá/đào tạo về FT

A

Thực hiện các công tác khác như quảng bá/đào tạo nhằm thúc đẩy tận dụng FTA 

1. Quảng cáo để thúc đẩy tận dụng FTA- Quảng cáo trên báo đài

2. Đào tạo hỗ trợ công việc về FTA- Chứng nhận Nhà xuất khẩu, đào tạo sử

dụng hệ thống FTA

3. Xuất bản tài liệu về FTA: Tuyển tập về các trường hợp tận dụng FTA thành 

công, Hướng dẫn theo từng mặt hàng

4. Công tác khác: Hội thảo giới thiệu về trường hợp tận dụng FTA thành công, 

hội thảo chuyên gia về hỗ trợ FTA 



Trường hợp tận dụng FTA (Công ty A) : Chuyển từ Asean -> Việt Nam 
giúp giảm thuế!

Mặt hàng Mã HS
Quy tắc xuất xứ Đáp ứng Quy tắc xuất xứ

Asean Việt Nam Asean Việt Nam

Nước sốt gà 
ướp gia vị

2103.90

RVC 40%

+ 7 loại nguyên liệu

(rau), 9 loại (hương liệu): 
sản xuất toàn bộ

RVC 40%

+ Xóa bỏ tiêu chuẩn 
sản xuất toàn bộ!

Không

đáp ứng
Đáp ứng

Thuế suất cơ bản của 
Việt Nam

Thuế suất theo FTA Việt-Hàn (thuế suất giảm)

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018~

20
10

(10)
10

(10)
0

(20)

★Đơn vị: 1 cửa hàng, kim ngạch xuất khẩu bình quân nước sốt gà ướp gia vị : $30,000/năm (Đơn vị: USD)

Năm
Số cửa hàng 

dự kiến
Tổng mức xuất 

khẩu dự kiến (CIF)
Thuế suất cơ bản Thuế FTA

Hiệu quả giảm 
thuế dự kiến

Tổng



Những gợi ý về tận dụng FTA

관세=비용이라는 인식, ‘FTA 원산지’관리 통해 가격경쟁력 제고!

동일품목이라도 아세안보다는 혜택 많은 베트남 FTA 활용!

현지 문화를 이해하고 FTA, 통관업무를 접근!

FTA 원산지 사후관리 철저히 하여 향후 원산지 검증 대비!

Nhận thức rằng “Thuế = Chi phí’, Nâng cao năng lực cạnh tranh về giá thông 
qua việc quản lý “Xuất xứ FTA”

Với cùng một mặt hàng, hãy tận dụng FTA Việt Nam do có nhiều ưu đãi hơn 
so với FTA  Asean

Hiểu văn hóa bản địa và tiếp cận với FTA cũng như công tác thông quan

Quản lý chặt chẽ sau cấp xuất xứ FTA để ứng phó với việc xác minh xuất xứ
sau này



Hỗ trợ về FTA trên toàn quốc OK!


