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Số: 4251/BCT-ĐB

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

V/v cơ chế hạn ngạch thuế quan trong Hiệp định EVFTA

Kính gửi: Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam
Liên quan đến tình hình chuẩn bị của EU để thực hiện cơ chế hạn ngạch thuế quan (TRQ)
đối với các mặt hàng trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu
(EU) (EVFTA), Bộ Công Thương xin cung cấp thông tin như sau:
Ngay sau buổi làm việc với quý Hiệp hội vào ngày 27 tháng 5 năm 2020, Bộ Công
Thương đã gửi email vào ngày 28 tháng 5 năm 2020 đề nghị EU làm rõ cơ chế phân bổ và quản
lý TRQ của EU trong Hiệp định EVFTA. Ngày 28 tháng 5 năm 2020, EU có email cho biết TRQ
đối với tất cả các mặt hàng (trừ gạo) mà EU dành cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định
EVFTA sẽ được phân bổ theo cơ chế ai đăng ký trước thì được xem xét cấp trước (first-come,
first serve).
Ngày 04 tháng 6 năm 2020, Bộ Công Thương tiếp tục gửi email cho EU đề nghị làm rõ
cơ chế phân bổ và quản lý TRQ của EU đối với tất cả các mặt hàng trong Hiệp định EVFTA
nhưng EU chưa trả lời email này. Tiếp theo đó, ngày 11 tháng 6 năm 2020, Bộ tiếp tục gửi email
cho EU đôn đốc bạn cung cấp thông tin. Tuy nhiên, cho tới nay Bộ vẫn chưa nhận được phản hồi
của bạn.
Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đôn đốc EU phản hồi về nội dung này và sẽ chuyển thông tin
cho quý Hiệp hội ngay khi nhận được thông tin từ EU.
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Hiệp hội./.
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