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PHỤ LỤC VII ĐÍNH KÈM NGHỊ ĐỊNH THƯ 1 

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA VÀ  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA 

 

Hướng dẫn in mẫu 

 

 1. Mỗi mẫu sẽ có kích thướng 210x297 mm; chấp nhận dung sai +/- 5 mm 

hoặc thêm 8 mm cho chiều dài. Giấy được sử dụng phải màu trắng, đã được chỉnh 

kích cỡ dùng cho văn bản, không chứa bột giấy cơ học và trọng lượng dưới 25 g/m2. 

Các mẫu sẽ có nền mẫu là hình trang trí bằng đường vắt chéo chạm trổ màu xanh mà 

nhờ đó các sự giả mạo bằng phương pháp cơ học hay hoá học cũng đèu có thể nhìn 

thấy bằng mắt thường. 

 

 2. Cơ quan có thẩm quyền của các Bên có thể bảo lưu quyền được tự in các 

mẫu hoặc có thể in các mẫu này bằng các máy in được chấp  nhận. Trong trường hợp 

sau, mỗi mẫu phải thể hiện cả tham chiếu về việc được chấp nhận đó. Mỗi mẫu sẽ có 

tên và địa chỉ của máy in hoặc một nhãn hiệu mà có thể xác định được máy in. Các 

mẫu này cũng có thể có số seri, đã hoặc chưa được in, mà có thể xác định được máy 

in. 

  



 

 

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA 

MOVEMENT CERTIFICATE 

1. Exporter  (Name, full address, country) 
   EUR.1  No 

 
See notes overleaf before completing this 

form. 

 2. Certificate used in preferential trade          

between the 

United Kingdom 

3. Consignee (Name, full address, country) (Optional) And 

Socialist Republic of Viet Nam   

 4.  Country, group of 

countries or territory in 

which the products are 

considered as originating 

5. Country, 

group of 

countries or 

territory of 

destination 

 

 

6. Transport details (Optional) 

 

 

7. Remarks 
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8. Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages (1); 

Description of goods 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Nếu hàng hoá không được đóng gói, thể hiện số lượng hàng hoá hoặc thể hiện “in 
bulk” cho phù hợp 

9.  Gross mass (kg) or 

other measure (litres, m3., 

etc.) 

 

10. Invoices 

(Optional) 

 

11. CUSTOMS (UK) or ISSUING AUTHORITIES (VN) 

ENDORSEMENT 

Declaration certified 

Export document (2) 

Form  ...............................No  ….………………                         Stamp 

Of  …………………………………………….. 

Customs office/Issuing authoriry 

............................................................................ 

.……………… .................................…………. 

Issuing country or territory  ...................... …….  

............................................................................ 

Place and date  ……………............................... 

……..................................................................... 

(Signature) 

 

(2) Chỉ thể hiện khi quy định của lãnh thổ hoặc nước xuất khẩu yêu cầu. 

12. DECLARATION BY THE EXPORTER 

I, the undersigned, declare that the goods 

described above meet the conditions required 

for the issue of this certificate. 

 

 

Place and date  

………………........................................... 

 

 

 

..................................................................... 

 (Signature) 

 
 

 



 

 

13. REQUEST FOR VERIFICATION, to 

 

14. RESULT OF VERIFICATION 

 Verification carried out shows that this 

certificate (1) 

 

□ was issued by the customs office (UK) 

issuing authority (VN) indicated and 

that the information contained therein is 

accurate. 

 

□ does not meet the requirements as to 

authenticity 

and accuracy (see remarks appended). 

 

 

Verification of the authenticity and accuracy of this certificate is requested. 

 

 

 

 

...............................................……………......... 

(Place and date) 

 

 

                                                                                       Stamp 

 

............................................................................ 

(Signature) 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................... 

(Place and date) 

 

                                          Stamp 

 

 

............................................ 

(Signature) 

_____________ 

(1) Insert X in the appropriate box. 

 

 

CHÚ THÍCH 

 

 1. Giấy chứng nhận không được tẩy xoá hoặc viết chữ đè lên chữ khác. Bất 

kỳ sự thay đổi nào phải được thực hiện bằng việc xoá thông tin sai và thêm thông tin 

đúng cần thiết. Bất kỳ sự thay đổi nào phải có chữ ký tắt của người hoàn thiện giấy 
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chứng nhận và được thừa nhận bởi Cơ quan Hải quan (UK)/Cơ quan cấp (Việt Nam) 

của lãnh thổ hoặc nước cấp. 

 2. Không để khoảng trống giữa các mục thể hiện trên giấy chứng nhận và 

mỗi mục phải được đánh số thứ tự. Ngay dưới mục cuối cùng phải dùng gạch ngang. 

Bất kỳ khoảng trống nào không sử dụng phải được gạch chéo theo cách như vậy để 

không thể có bất kỳ sự bổ sung thông tin sau này. 

 3. Hàng hoá phải được mô tả theo thực tiễn thương mại và có đủ thông tin 

chi tiết để có thể xác định được hàng hoá đó. 

  



 

 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA 

APPLICATION FOR A MOVEMENT CERTIFICATE 

1. Exporter  (Name, full address, country) 
   EUR.1  No 

 
See notes overleaf before completing this 

form 

 2. Application for a certificate to be used in 

preferential   trade between 

United Kingdom  

3. Consignee (Name, full adress, country) (Optional) and 

Socialist Republic of Viet Nam 

 4. Country, group of 

countries or territory 

in which the products 

are considered as 

originating 

 

5. Country, 

group of 

countries or 

territory of 

destination 

 

 

 

6. Transport details (Optional) 

 

 

 

 

 

 

 

7. Remarks 
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8. Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages (1)        

Description of goods 

 

 

9.  Gross mass (kg) or 

other measure (litres, 

m3., etc.) 

 

10. Invoices 

(Optional) 

 

(1) Nếu hàng hoá không được đóng gói, thể hiện số lượng hàng hoá hoặc “in bulk” cho phù hợp 

  



 

 

KHAI BÁO CỦA NHÀ XUẤT KHẨU 

 

 

Tôi, người ký tên dưới đây, xuất khẩu các hàng hoá được mô tả tại trang sau, 

 

KHAI BÁO hàng hoá đáp ứng các điều kiện yêu cầu để được cấp giấy chứng 

nhận xuất xứ được gửi kèm theo 

 

XÁC ĐỊNH như sau các trường hợp mà cho phép những hàng hoá này đáp 

ứng các điều kiện nói trên: 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 

NỘP các chứng từ chứng minh xuất xứ như sau(1) 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 

 

CAM KẾT nộp, theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, bất kỳ chứng từ 

chứng minh mà được yêu cầu với mục đích cấp giấy chứng nhận xuất xứ kèm theo, 

và cam kết, khi cần thiết, đồng ý với bất kỳ kiểm tra sổ sách kế toán của tôi và bất 

kỳ kiểm tra các công đoạn gia công sản xuất các hàng hóa nêu trên, được thực hiện 

bởi các cơ quan có thẩm quyền; 

 

ĐỀ NGHỊ cấp giấy chứng nhận xuất xứ được gửi kèm theo cho những hàng 

hoá này 

 

 .

 ………………………... 
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                                                                                          (Nơi và ngày) 

  

 

 . ..............................................................  

 (Ký tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) Ví dụ: chứng từ nhập khẩu, giấy chứng nhận xuất xứ, hoá đơn, khai báo của nhà sản xuất,… liên 

quan đến các sản phẩm được sử dụng trong quá trình sản xuất hoặc tía xuất hàng hoá trong cùng một 

nước. 


