
UBND THANH PHO HA NOT CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM 
S CONG THU'UNG Dc 1p - Ti do - Hnh phñc 

S: /SCT-QLTM Ha Nói, ngày ,1O tháng nàm 2020 
V/v thxc hin Quyt djnh 

1 949/QD-BCT ngây 24/7/2020 cüa 
B Cong Thucing 

Kinh glri: Các doanh nghip xut nhp khu trên dija bàn thành ph Ha Ni 

Thçrc hin kin chi dto cüa UBND thành ph6 Ha Ni tti van bàn s 

6432/VP-KT ngày 04/8/2020 v thrc hin Quy& dljnh 1949/QD-BCT ngày 

24/7/2020 dinh chinh ni dung Thông tu 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 cüa 

Bô Cong Thuang ye quy the xuât xü hang hóa trong Hip djnh thi..rcing mi tir do 

Viêt Nam — EU (EVFTA); 

S Cong ThuoTig d nghj các doanh nghip xuât nhp khu trên dja bàn 

thành ph Ha Ni nghiên cilru và thirc hin Quyt djnh 1 949/QD-BCT ngày 

24/7/2020 cüa B Cong Thuong (giri kern theo van bàn nay). 

Trong tnthng h9p có khó khàn, vung mAc, d nghj các dan vj và doanh 

nghip gi1i van bàn kin nghj v S Cong Thuang và các Sâ, ngành lien quan 

tng hçip, báo cáo UBND Thành ph và các B, ngành xem xét giái quyêt./.— 

KT. GIAM DOC 
Noi nhân: 
- Nhii trén; 
- GD S (dê b/c); 
- Các PGD So'; 
-PQLCN; 
- Lu'u: VT, QLTMPTDrJ 



BO CONG TmXONG CONG BOA XA HQI CRU NGHIA VJT NAM 
EJôc Ip  - Tir do - flnh pbác 

S6: 1  4.P.../QD-BCT Ha N5i, ngàyif. tháng nám 2020 

QUYETOINH 

DInh chinh Thông tu' s 11/2020/TT-BCT ngày 15 tháng 6 näm 2020 
cüa Bô tnrô'ng Bô Cong Thu'ong quy djnh Quy tc xuãt xw hang hóa 

jnh Thtro'ng mi ti1 do giU'a Vit Nam và Lien minh châu Au 

BQ TRIJ'ONG BQ CONG THU'JNG 

ut Ban hành van ban quy phçim pháp 1ut so' 80/20]5i'QI-I]3 ngày 
015; 

C'àn ci'cNghj dinh so' 34/2016/ND-CF ngày 14 tháng 5 nám 2016 cza GhInh 
p/th quy dfnh chi tiêt mç3t so diêu và bin pháp thi hành Luat  Ban hành van ban quy 
phqm pháp 1uqt; 

Can ci Nghj djnh so' 30/2020/ND-CF ngày 05 tháng 3 näm 2020 cia C'hInh 
phi ye cOng tác van thu; 

Can ci Nghj dinh so 9 8/201 7/ND-CF ngây 18 tháng 8 nárn 2017 cz'a ChInh 
phii quy djnh chc näng, nhiém vzi, quyên hgn và co CdU tO cht'rc cza Bô COng 
Thuvng; 

Theo d ngh cza Cyc tricO'zg Cyc Xuá't nhp khdu. 

QUYT *jNM 

Biêu 1: DInh chinh 1i k5 thut trInh bay van ban ti Thông lit so 
1 1/2020/TT-BCT ngày 15 tháng 6 nàm 2020 cüa B tru&ng B Cong ThuGng quy 
dnh Quy täc xuãt xr hang hóa trong Hip dnh Thuang mi ttr do giüa Vit Nam 
Va Lien minh châu Au (sau-dây gi là Thông tir sôl 1/2020tF1'-BCT) thu sau: 

1. Tii Phii hic II ban hánh kern theo Thông tti s 11/2020/U-BCT, cong 
domn gia cOng hoc chê bin cüa Nhóm HS 5309 dan 5311 the hin tai  ct thr (3) 
dãin: 

"Kéo tic xc' t nhiên hoc xc staple nhân tgo hoc kéo tir sçxl filament 
nhdn 4w... ". 

Nay sra thành: 

"Kéo tic xci ty nhi&n hogc xci staple nha'n tgo hoc din t/thnh sctifilament 
nhántao... ". 

2. Tai Fhi ic H ban hành kern theo Thông tix sO 1 1/2020/TT-BCT, cOng 
doan gia cOng hoäe chê bian cüa Nhóm HS 5907 the hin ti ct thir (3) dã in: 



KT. BO TRIXONG 
TRNG 

Tran Qu6c Khánh 

"Dat vái rô'i nhurn hogc ph'i xo vyn. v&i diê'u kin tr giá cia vái 
chua in du'cc th dirng không vwQ't qua 47,5% gid xuát xic&ng ca san phám.3  ". 

Nay sira thânh: 

"Dat vái ri nhu7m hoçc phi xa vun  vó'i diii kién trj giá cüa vái 
chwa in duac st'c dyng khâng vrcrt qua 47,5% giá xuât xu'ó'ng cza sari phárn." 

3. Tai Phu 1ic II ban hành kern theo Thông ftr s 11/2020/TT-BCT, Cong 
don gia cong ho.c chê biên cüa Nhórn HS 6213 và 6214 có mô tâ hang hóa "- dã 
thêu; và" the hiên tai cot thir (3) 1 in: 

".... San xuát tir vái chua thêu, vài diêu kiin frj giá cza phdn vái c/nra 
thêu duçic sir dyng khóng vwc't qua 40% giá xuá't xzthng cia san phám; 
hoc.... ". 

Nay sra thành: 

".... San xuat tit vái chwa thêu, vâi diu 1dn trj giá cza phán vf c/nra 
thêu dwcc th dyng khóng varçlt qua 40% giá xudt xw&ng cüa san p/thin;5  
hoçc.... 

4. T.i Ph"i 1ic II ban hãnh kern theo Thông t.r s 11/2020/TT-BCT, Cong 

4on gia cOng hoc chá bMn c'ia Nhóm HS 9608 the hin t?i  ct thir (3) dã in: 

".... Tuy nhiên, ngôi bt và bi ngôi cling P/ian nhórn v&i san phrn có the' 
dzrcicthding". — 

Nay süathành: 

".... Tuy nhiên, ngôi bitvà bi ngôi clinglVhóm viisanpMm có thêthtcrc 
sz' dyng", 

Diêu 2: Quyt dinh nay cO hiêu lirc k t ngày k và à rnt phân khOng 
tách thi cüa Thông tr so i 1/2020/TT-BCT. 

Diêu 3: Chánh V.n phông B, Ciic tru&ng Ciic Xuât nhp khâu, các ccr 
quan, to chüc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

No'i nhân: 
- ThCi ti.róng, các Phó thci ti.ro'ng Chinh phü; 
- Van phông Chü tjch ntthc, Van phOng TOng bI thir, 

V phOng Quôc hi, van phOng TU và các Baucüa Dàng; 
- Các bô, Ca quan ngang bcci quan thuc Chinh phü; 
- UBND áe tinh, TP trirc thc TU; 
- Vin KSND tOi cao, Toà an ND tÔi cao; 
- B Tir pháp (Ci.ic Kiêm tra van bàn quy pham pháp 1u.t); 
- Cong báo; 
- Kiêm toán Nba rnthc; 
- Cong thông tin din tr ChInh phü; 
- Cong thông tin din t B Cong Thuong; 

S& Cong Thi.rang các tinh, thành phô; 
- B Cong Thuoiig: B tnthng, các Thr trtrOng, 

các Tong ci,ic, Cixc, Vu thuc BO,  các PhOng QLXNKKV(19); 
-Ltru:VT,XNK(5). 
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