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Nội dung 





Trọng tâm phát triển kinh tế của ĐạiHàn Dân Quốc
KOTRA (CơquanxúctiếnthươngmạivàđầutưHànQuốc)! 

56 know-how của KOTRA cùng đồng hành.



KOTRA – Có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới ! 
10 khu vực, 127 văn phòng tại nước ngoài (85 quốc gia)



Khu vực Đông Nam Á [15]

Khu vực Tây Nam Á[9

KOTRA – Có mặt ở mọi nơi trên thế giới ! 
10 khu vực, 127 văn phòng tại nước ngoài (85 quốc gia)



Hỗ trợ tham gia hội chợ, triển lãm (Hội nghị triển lãm)

Tư vấn cho doanh nghiệp bắt đầu xuất khẩu

Dự án chi nhánh/ Trung tâm Logistics01

Hỗ trợ xuất khẩu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ



Hỗ trợ hợp tác toàn cầu

Hỗ trợ xúc tiến vào thị trường mua sắm công tại nước ngoài

Marketing đặc biệt theo từng ngành công nghiệp

Hỗ trợ đấu thầu dự án hạ tầng tại nước ngoài

Dự án hỗ trợ hợp tác toàn cầu



Dự án tăng trưởng mới trong tương lai
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Công nghiệp xanh 

ICT và công nghiệp tăng trưởng

Công nghiệp dịch vụ



Thông tin đầu tư thương mại
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Tư vấn thị trường nước ngoài

Cung cấp thông tin thương mại toàn cầu

news.kotra.or.kr



Hỗ trợ đầu tư nước ngoài
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Dịch vụ đầu tư nước ngoài cao cấp (OPS)

Vận hành Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư Hàn Quốc

Tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư và Phái cử đoàn điều tra đầu tư

Cung cấp thông tin đầu tư nước ngoài



Thu hút đầu tư nước ngoài
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Thu hút đầu tư nước ngoài

Duy trì quản lý

Cung cấp thông tin

nhân viên trong cơ quan chính





 ⃰MỤC ĐÍCH THÀNH LẬP

①Quảng bá và ② tư vấn vận dụng FTA cho các khách hàng nước ngoài và các doanh nghiệp đầu tư Hàn Quốc để 
hỗ trợ nắm bắt và giải quyết khó khăn của các doanh nghiệp vận dụng FTA nhằm cung cấp hiệu quả cho FTA

- Tư vấn FTA trực tiếp và qua email
- Tư vấn trực tiếp cho các doanh nghiệp tại nước sở tại, doanh nghiệp đầu tư và vận hành bộ phận hỗ trợ
- Xuất bản và phổ biến sổ tay hướng dẫn vận dụng FTA
- Điều tra tình hình vận dụng và cung cấp thông tin FTA
- Hỗ trợ tư vấn với các chuyên gia bên ngoài theo từng lĩnh vực (luật, thông quan, kế toán..vv) từng ngành 

nghề (mĩ phẩm, thực phẩm…vv)

- Tổ chức triển lãm, hội thảo tư vấn, vận hành các booth hỗ trợ FTA
- Quảng cáo trên các phương tiện truyền thông chính tại nước sở tại

- Tìm hiểu về thực tiễn khó khăn liên quan tới hàng rào phi thuế quan 
(thông quan, xác thực…vv)

- Hợp tác với chính phủ và các cơ quan hữu quan để hỗ trợ giải quyết 
khó khăn 

Hỗ trợ 
giải 

quyết 
khó 
khăn 
FTA

Quảng 
bá 

FTA

Trung 
tâm hỗ 
trợ FTA

Tư vấn 
FTA



Hiện đang tư vấn 2.446 lượt (không tính hoạt 
động quảng bá Trung tâm và FTA)
64.5% là hoạt động tư vấn FTA

□ Khu vực thành lập Trung tâm hỗ trợ FTA tại nước ngoài

Trung Quốc (7 Trung tâm): Bắc Kinh, Thượng Hải, Thanh Đảo, Thành Đô (tháng 4 năm 2015), Quảng 

Châu, Thiên Tân, Đại Liên (tháng 12 năm 2016)

Việt Nam (2 Trung tâm): Hà Nội, Hồ Chí Minh (tháng 3 năm 2016)

Bogota- Colombia (tháng 6 năm 2017), Jakarta – Indonesia (tháng 3 năm 2016)

Nedeli - Ấn Độ (tháng 5 năm 2018), Bangkok – Thái Lan (tháng 5 năm 2018)

□ Hoạt động chính của Trung tâm hỗ trợ FTA tại nước ngoài 

Tổ chức Hội thảo xúc tiến, quảng bá FTA

Vận hành bộ phận di động, đóng vai trò liên kết với hội chợ, triển lãm tại 

nước ngoài

Hỗ trợ giải quyết khó khăn, tư vấn vận dụng FTA

Cung cấp thông tin thương mại trên kênh tin tức thị trường nước ngoài của 

KOTRA

Hàng rào phi thuế quan (2,6%) Khó khăn trong áp dụng FTA 
(2,5 %)

Phân tích 
theo từng  
loại hình 

tư vấn

Thuế xuất theo 
hiệp đính 
(29,2%)

Thủ tục (32,9%)
Tiêu chuẩn xuất 
xứ (12,2%)

Thủ tục FTA 
(14,8%)

Phân loại hàng
(5,8%)



Hội thảo chiến lược vận dụng FTA Hàn Việt phục vụ các doanh 
nghiệp đầu tư tại miền Bắc Việt Nam (tháng 10/2018)

Lotte Department – KOTRA cùng tăng trưởng
Tư vấn vận dụng FTA Hàn Việt, liên kết với các đoàn khai thác 

thị trường nước ngoài (tháng 6/2018)

Phỏng vấn chuyên viên Cục quản lý xuất xứ, Bộ 
công thương Việt Nam (MOIT) (tháng 5/2018)

Thông tin thương mại trên Kênh tin tức thị trường 
nước ngoài của KOTRA (tháng 10/2018)



Ví dụ thực tiễn về hoạt động hỗ trợ từ
Trung tâm hỗ trợ FTA tại nước ngoài

của KOTRA



(Ví dụ 1) Hỗ trợ khó khăn trong việc thu thuế theo kết quả phân loại mặt hàng

* Khó khăn của doanh nghiệp

- Công ty D đã nhập giấy tẩm keo phenol với mã số HS 4811.4990, tuy nhiên Hải quan Hà Nội đã phân loại sản 
phẩm này thành sản phẩm giấy tẩm keo plastic (HS 3921.9090) và áp dụng thuế 0% theo FTA của Hàn Quốc 
- ĐNÁ để thông báo mức thuế áp dụng theo hiệp định cũ.

- Trung tâm tại Hà Nội đã gửi tài liệu phân tích phân loại mặt hàng trên dựa trên hồ sơ phân tích HS bằng 
đường công văn tới Hải quan Hà Nội. Cuối cùng, Hải quan Hà Nội đã công nhận mã của sản phẩm giấy tẩm 
keo của công ty D là thuộc mã thuế HS 4811.4990 và đã rút lại chủ trương loại trừ khỏi đối tượng áp dụng ưu 
đãi theo hiệp định.

* Kết quả hỗ trợ
- Với sự hỗ trợ của Trung tâm tại Hà Nội, đã được nhận ưu đãi thuế với giá trị khoảng 1,5 triệu USD .
- Ngoài ra, đã nhận được cam kết ngăn chặn đánh thuế hải quan đối với 10.017.915 USD phí nhập khẩu trong 4 

năm
- Dự kiến đạt thêm khoảng 5 triệu USD ký kết bổ sung tới cuối năm 2018



(Ví dụ 2) Hỗ trợ ưu đãi giảm thuế quan bằng cách áp dụng FTA Hàn –Việt

* Khó khăn của doanh nghiệp
- Đối với trường hợp của công ty E mong muốn xuất khẩu thuốc lá điện tử sang Hàn Quốc, có thể áp 

dụng cả FTA Hàn Quốc- ĐNÁ và FTA Hàn- Việt. Thuế suất trong trường hợp này đều là 0%, tuy 
nhiên sau khi xét thấy hạn mức miễn trình giấy chứng nhận xuất xứ theo FTA Hàn – Việt là 
600$ (FTA Hàn  Quốc – ĐNÁ là 200$), Trung tâm tại Hà Nội đã khuyến khích doanh nghiệp áp dụng 
FTA Hàn – Việt

- Ngoài ra, xét thấy việc xác định nguồn gốc xuất xứ của Việt Nam không phụ thuộc vào bên xuất khẩu 
hoặc chuyên gia xuất khẩu nên Trung tâm đã nộp hồ sơ chứng nhận xuất xứ cho Bộ Công thương 
Việt Nam để xác minh trước các nội dung liên quan, sau đó mới tiến hành hỗ trợ doanh nghiệp. 

* Kết quả hỗ trợ

- Công ty E đã giảm được 8% thuế quan nhờ áp dụng FORM K (Giấy chứng nhận xuất xứ FTA Hàn -
Việt)

- Đóng góp vào việc nâng cao nhận thức về hiệu quả của FTA Hàn – Việt so với FTA Hàn - ĐNÁ



Ví dụ về cấp GCN xuất xứ theo FTA Hàn – Việt
Hệ thống cấp giấy chứng nhận xuất xứ của Việt 

Nam - ECOSYS




